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MIDDELEEUWSCH UITSCHOT

De opzet van de hier volgende studie is een aantal figuren
uit de kringen der middeleeuwsche vagebonden en fuivers te
bespreken, waarbij ook de beteekenis van vreemde benamingen
ter sprake zal komen. Het mag misschien een daad van euvelen
moed lÜken,. dat een historicus zich opwerpt om woordverklaringen voor te stellen; als verontschuldiging daarvoor
diene, dat vaak beter langs zakelüken dan langs zuivertaalkundigen weg de oplossing van schünbaar onbegrüpelüke
uitdrukkingen te vinden is. BÜ dit onderzoek zal zich een
zijde opdoen, waarover het goed zal zÜn van te voren tot
klaarheid te komen. Het mag algemeen bekend verondersteld
worden, dat in de Middeleeuwen de godsdienst een zoo overheerschende plaats in het leven der menschen innam, dat zÜ
de dingen van hun dagelükschen omgang als doortrokken met
religieuze waarden, als afspiegeling of verbeelding van geestelüke
begrippen opvatten. Professor Huizinga heeft deze geestesgesteldheid ontleed en haar gemeenzaamheid met het heilige
genoemd 1). Voor den modernen beschouwer lÜkt deze vertrou wdheid met de heilige dingen soms in profanatie te ontaarden.
Toch is dat slechts schÜn, optisch bedrog door den afstand,
die ons van het verleden scheidt. Men doet beter door in
uitingen van dezen geest, die op het eerste gezicht niet anders
dan brutale spot en opzettelüke ontwijding lüken te zijn,
liever een primitieven gemoedstoestand te zien, een gemoedelüke
onbevangenheid, waardoor godsdienstige begrippen op de dingen
van alledag werden overgebracht. Indien men in het oog houdt,
dat de mis vrüwel het eenige geestelüke voedsel was, dat de
gewone man in de Middeleeuwen had, dan behoeft het niet
te verwonderen, dat wÜ daaraan benamingen ontleend vinden
1) J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (1919) 250 vgg.
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
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VOOl' personen en zaken, die niet bepaald geestelijk of kerkelijk
kunnen geacht worden. Men zou den Middeleeuwers onrecht
aandoen, indien 'men in dit, ongetwijfeld wel comisch bedoelde,
"mis-bruyck" 1) bewuste profanatie wilde zien. Wij moeten
aanvaarden, dat het voor een primitief gemoed mogelijk geweest
is, een onschuldigen spot te drijven met wat het anderzijds
in oprechte vroomheid vereerde. Wanneer hier een poging
gedaan wordt om een aantal uitdrukkingen te verklaren als
ontstaan uit verdraaiing van zin en woorden uit de mis,
waarin wij twintigste-eeuwers licht ontheiliging zouden zien,
kan niet genoeg de nadruk erop gelegd worden, dat een
dergelijke moderne veroordeeling stellig onjuist zou zijn 2).

1. Vrouw Laudate
Het is geen verheffende trits, vrouw Laudate, haar zuster
Verlega en haar dienstmaagd vrouw Vuyla. De namen van
de zuster ( de leegloopster) en van de meid (de vuile) spreken
voor zichzelf en geven voldoende het karakter van hun draagsters
aan. Doch de bete eken is en het ontstaan van den naam Laudate
is minder gemakkelijk vast te stellen.
Wat voor vrouwspersoon wordt met den naam Laudate
bedoeld? Bij Anna Bijns, die zelfs het werkwoorQ. "laudaten"
gebruikt 3), is het een uithuizige slons, die haar huishouden
verwaarloost en haar man ringeloort, zoodat hij zelfs echtelijke
misstappen door de vingers moet zien 4). Stalpaert van der
Wielen kent haar als een slordevos 5). Poirters legt den nadruk
op haar uithuizigheid, die oorzaak is, dat haar huishouden in
1) Vgl. Huygens, Voor-hout, vs. 162.
2) De Heer Dr E. J .•T. Koeken, pastoor te Hooge Zwaluwe, heeft mij hoogelijk
aan zich verplicht door plaatsen uit Bijbel en Missaal onder mijn aandacht te
brengen. Ik maak vau deze gelegenheid gebruik om Zijn Z.Eerw. nogmaals mijn
hartelijken dank voor zijn hulp te betuigen.
3) E. Soens, Onuitgegeven Gedichten van Anna Bijns, in: Leuvensche Bijdragen IV (1900) 326. .
4) Soens, a. w. 319 vgg.
5) J. Stllipaert van der Wielen, Een keuze uit zijn werk, met inleiding en
aanteekeningen van H. H. Knippenberg (z. j.) 42.
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het honderd loopt, zoodat haar man zelf zijn potje moet koken 1).
Huygens ziet in haar vooral een kletskous 2). In een liedje
van den zeventiende-eeuwsehen Brusselaar J oan Mommaert is
zij een lichte vrouw geworden 3), waartoe te geraken zij bij
Anna Bijns al op weg was en wat zij mogelijk al bereikt
heeft in het zestiende-eeuwsche gedicht van den Langhen waghen
uit de Veelderhande Geneuchlijcke Dichten 4).
Men kan dus de ietwat wisselende beteekenis van Laudate
aldus vaststellen: een uithuizige slons, die op het breede pad
geraakt. Als men naar een verklaring zoekt, hoe de naam
ontstaan is, zal men goed doen uit te gaan van de door Vercoullie
gegeven vingerwijzing, dat Laudate het eerste woord is van
den introitus van de mis van 10 Juli 5). Wat hij daaraan toevoegt, dat die datum de dag was van de bedevaart naar
Temsche aan de Schelde, die in 1530 wegens wanordelij kheden
afgeschaft werd, lijkt toch niet voldoende om de beteekeniswijziging van het woord uit den canon te motiveeren. De
excessen, waartoe de pelgrimage aanleiding gaf, kunnen, hoe
ernstig zij ook waren, niet zonder meer veroorzaakt hebben,
dat bedevaartgangsters, die zich misdroegen, aangeduid werden
met een beginwoord uit de mis van dien dag. Er moeten nog
andere oorzaken geweest zijn; om die te vinden moeten wij
deze mis wat nader beschouwen. Zij is ter eere van de zeven
broeders martelaren en van de zusteren Rufina en Secunda,
1) A. Poirters, Het Masker van de Wereldt afgetrocken (13de druk) 343.
2) C. Huygens, Gedichten, naar zijn handschrift uitgegeven door J. A. Worp
I (1892) 183.
3) P. de Keyser, Wat Oud-Brussel zong in de XVIJde eeuw. Uit "Het
Brabands Nachtegaeiken" van Joan Mommaert, in: Album-Vercoullie IJ (1927) 3l!2.
4) Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, uitgegeven vau wege de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkuude te Leideu (1899) 157. Ook vrouw Vuyla treedt
bij Anna Bijns in die kwaliteit op (Soens, a. w., 214).
De aandachtige lezer zal opmerken, dat ik verschillende plaatsen vermag aan
te halen - straks znllen er nog meer ter sprake komen - , die men in het
Wdb. d. Ned. Taal niet vindt. De kennis van sommige daarvan dank ik aan
wijlen Dr A. Beets, die zich zeer voor Laudate interesseerde.
5) J. Vercoullie, Van Jakken en Jassen, van Kwidams en Kwibussen, in: Volkskunde XXV (1914) 14.
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maagden en martelaressen. De tekst van den introitus is
ontleend aan den 112den psalm, waarvan het eerste vers luidt:
Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini 1). Het epistel
van den lOden Juli is genomen uit het slot hoofdstuk van de
Spreuken van Salomo en wel dat gedeelte, dat de lofzang op
de mulier fortis - de deugdelijke huisvrouw, zegt de Statenvertaling - bevat 2). De slotverzen daarvan luiden: Mulier
timens Dominum ipsa laudabitur; et laudant eam in portis
opera eius 3). Deze laatste verzen worden bij den eeredienst
op de maagden en martelaressen toegepast.
Slaan wij thans het bekende gedicht uit de Veelderhande
Geneuchlijcke Dichten op, waarin het leven van Laudate beschreven wordt 4). Die biografie is een parodie op een preek.
Dat blijkt overtuigend uit vocatieven als "mijn weerde gheminde", "goede lien", "mijn vriendekens soet", "ghij meyskens
jong ende ouwe", en uit den slotregel: "Segt: amen, wij en
sullen niet bedyen". Niet minder verraden andere regels het
parodisch karakter: "soude ick U den rechten text ontbinden,
het worde int eynde wel een half sermoen"; "dus leert
Laudate den rechten wech". Ook wordt gezinspeeld op Laudate's
"souter", terwijl het opschrift, dat in de exemplaren van den
bundel, die te Leiden en te Groningen bewaard worden, boven
het gedicht staat, "van drie eerwaerdighe vrouwen fris" spreekt.
Het lijkt mij onweersprekel!jk, dat het leven van deze drie
"frissche" dames - het adjectief klinkt merkwaardig modern naar kerkelijk voorbeeld verhaald wordt. Zeker komt dan de
mis ter eere van twee zusters in aanmerking; Laudate en
Verlega, schoon alles eerder dan maagden en martelaressen,
vormen ook een zusterpaar. Een kleine bijzonderheid lijkt
hierbij van belang. In den eersten regel van het gedicht luidt
de naamsvorm : Laudatus. Dus zou Laudate geen imperatief,
1)
2)
3)
4)

De Staten-vertaling noemt dezen psalm 113.
Provo 31: 10-3l.
Provo 31: 30b en 31b.
Veeld. Gen. D., 115 vgg.
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maar een verbastering van het participium laudata zijn. De
dichter, blijkbaar geen sterk latinist, heeft dan den mannelijken
vorm in plaats van den vrouwelijken genomen. In deze
omstandigheden passen de slotverzen van het epistel bijzonder
goed op onze Laudate. Zij is de geprezene om haar vreeze
des Heeren en haar goede werken. De ironie ligt er dik op.
Volgens haar levensbericht heeft vrouw Laudate het gehouden met een verloop en cellebroeder, een "lollaert". In het
zestiende-eeuwsche Oarnavalslied Van den haselaer in het
Antwerpsche Liedboek van 1544 worden naast "lollaerts" ook
"vrou V uy Ie ende Laudate " opgeroepen om aan de feestvreugde
mede te doen 1). Een relatie tusschen Laudate en "lollaert"
staat dus buiten twijfel. De veertiende-eeuwsche chronist Hocsemius vertelt, dat de lollaerts als Vl"ouwenverleiders zich berucht
maakten, wat ook uit andere bronnen overvloedig overgeleverd
is. Hij noemt hen, kennelijk met een zinspeling op het werkwoord "lollen", Deum laudantes 2). Dus is het een laudans,
die naast zijn Laudate staat. Het lijkt niet onmogelijk, dat
ook die coïncidentie tot haar benaming bijgedragen heeft.
Door haar relatie met de lollaerts is Laudate onder de
vagebonden terecht gekomen. In dien kring zien wij haar in
het esbatement, waarmede de Bossche rederijkerskamer Moyses
Doorn op het landjuweel te Antwerpen in 1561 den eersten
prijs behaalde. De zot Peerken van Thuyl, wiens naam zijn
dwaasheid aanduidt en tevens een woordspeling op den adellijken
geslachtsnaam zal zijn 3), stelt zich en zijn vrouw in dezer
voege voor:
Peerken van Thuyl, bekent op veel plecken,
heet ick, ende myne wyfken Groote Laudate,
die dick tOusterweel in de Botermelckstrate
hebben gewandelt als liefkens tsamen 4).
1) H. Hoffmaoo voo Fallerslebeo, Horae Bel!(icae XI (1855) 333, no. 215.
2) Vgl. mijn Varende Luyden (1937) 129.
3) Vgl. E. N eurdenburg, Van Nyeuvont, Loosheit ende Practike: Hoe sij vrou
Lortse verheffen (1910) 101 vgg.; mijn a.w., 113 n. 3.
4) C. R. Hermans, Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant 11 (1867) 288.
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De Botermelk lag echter, naar vriendelUke mededeeling van
den Antwerpschen archivaris, Kanunnik Prims, niet te Oosterweel, maar onder Schoten. "Gelegen achter de wildernissen
van het Peersbosch " - schrUft Z. H. E. mU - , "gold het zoo wat
als het Ultima Thule van de Antwerpsche wereld in de eerste
helft der XVlde eeuw. Reeds toen had de Botermelk een slechten
naam. In een stadsgebod van 1535 zUn de Botermelcx en het
Hobooksch Broek aangeduid als de waarschijnlUke vergaderplaatsen van Herdoopers ". Professor Cornelissen zou hierin
wellicht een bevestiging van het door hem gezochte verband
tusschen de vagebon den en de Geuzen willen zien 1). M. i. kan
men er alleen uit concludeeren, dat de Bossche rederijkerdichter niet goed te Antwerpen bekend was.
De clou van het esbatement zit in een zalf, waarmede alle
personages bestreken worden, zoodat ze tot razernij vervallen,
waarbij ze zich echter heel gelukkig gevoelen. Zoo zegt er een:
Vrou Laudate, duncid mij, wordt oock heel lustich,
of neen, die vloyen moeten haer byten.
Dit laatste wijst weer op wat ook van de Aernoutsbroeders,
een zeer belangl'Uke groep der middeleeuwsche vagebonden,
verhaald wordt 2) en van dergelijke schooiers niet anders te
verwachten is. Laudate zelf zegt van de uitwerking, die de
zalf op haar heeft:
Theeft ons daer elck wel ghewaeyt fyn in ons seyl,
al hadden wij ten deyl gheweest te gadere 3).
Hermans drukt in zijn uitgave van het esbatement Deyl met
een hoofdletter. Doch een plaats ten Deyl is, volgens Kanunnik
Prims, bij Antwerpen onbekend. De regel wil dan ook wel
zeggen: als waren wij samen naar de bedeeling geweest. Panem
et circenses, dat wordt ten slotte Laudate's ideaal.
1) J. D. M. Cornelissen, Waarom zij Geuzen werden genoemd (1936), vooral
74 vgg.
2) Veeld. Gen. D., 100 vgg.; v/(l. mijn a. w., 107.
3) Hermans, a. w. II 293.
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Il. Nobis
Onder dezen, merkwaardig gebruikten, Latgnschen voornaamwoordsvorm werd nu eens de duivel, dan weer de hel, soms
ook een kroeg aangeduid. Aan de afleiding, die Franciscus
J unius ervan gaf - van het Grieksche ä{3ua-a-oq via het
Italiaansche nabisso - , is lang geloof gehecht. Doch in 1899
sprak Verdam zgn twgfel eraan uit 1), wat niet wegnam, dat
zü in 1913 in het Woordenboek der Nederlandsche Taal weer
opgehaald werd 2). Professor Muller, die tweemaal een studie
aan het woord wÜdde 3), kwam aangaande het ontstaan van
de uitdrukking tot geen stellig resultaat. Zeker bestaat er
reden om te twijfelen aan Junius' opvatting, dat het woord
in zijn eerste beteekenis de hel zou bedoelen. Dat Kiliaen de
samenstellingen "nobisgat" en "nobiscroech" vertaalt door
"orcus, antrum plutonium", wijst erop, dat hij onder "nobis"
den baas van die instituten verstond, zooals hÜ dan ook voor
"nobisse" de vertaling "cacodaemon" geeft 4). Indien men
aanvaardt, dat de beteekenis "duivel" de oudste is, die vervolgens tot zÜn woonplaats verruimd en tenslotte, daar men
zich den duivel als waard van de helsche kroeg voorstelde,
op ieder zwaantje overgebracht is, dan lÜkt mg een mogelükheid
geschapen om te verklaren, hoe men ertoe kwam, den dativus
pluralis van het Latünsche pronomenpersonale der eerste
persoon als benaming voor zooveel onguurs te bezigen.
Het kan wel niet anders, of het woord moet ontleend zÜn
aan een Latünsche spreuk, waarin het in dezen vorm voorkomt.
Ook hier lijkt het geoorloofd te veronderstellen, dat de gemoedelgkheid der latere Middeleeuwers - naar Professor
Muller bewees, komt het woord het vroegst in 1484 voor 5) 1) Mnl. Wdb. IV i. v. nobiscroech.
2) Wdb. d. Ned. Taal IX kol. 2029 i. v. nobis.
3) J. W. Mnller, Over eenige onde benamingen der Hel, in: Album-Kern
(1903) 257 vgg.; dezelfde, Nogmaals over eenige oude benamingen van Hel en
Duivel, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XLVIII (1929) 206 vgg.
4) C. Kiliani Etymoiogicum Teutonicae linguae II (1777) 418.
5) Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- ell Letterk. XLVIII (1929) 207.
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een bijbeltekst of kerkelijke uitdrukking misverstaan en er
een grappige beteekeniswijziging aan gegeven heeft.
Het gebed om gemeenschap met de heiligen vangt in de
mis aan met de woorden: Nobis quoque peccatoribus famulis
tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem
aliquam et societatem donare digneris cum tuis sanctis Apostolis
et Martyribus. De drie beginwoorden zijn de eenige uit den
geheelen canon, die de priester met verheffing van stem spreekt.
Dat gevoegd bij de omstandigheid, dat zij aan het begin van
een passus staan, kan ze bijzonder tot de hoorders hebben
doen doordringen. Hun indruk zal zeker nog versterkt zijn,
doordat de priester bij het uitspreken als symbool van openlijke
verootmoediging zich op de borst slaat 1). Gemakkelijk kunnen
zij in het geheugen zijn blijven hangen en door onontwikkelden
onjuist geïnterpreteerd zijn, door Nobis als een eigennaam, een
vocativus, op te vatten, en het verkeerd begrepen woord
"peccatoribus" als een bijstelling. "Nobis peccator", de aartszondaar Nobis, in een dergelijk mal-à-propos lijkt mij de
oorsprong van den duivelsnaam te zoeken. Wellicht zal ook
de bewoording van het dankgebed na de mis : Non nobis,
Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam 2), wat eveneens
gemakkelijk tot het groote publiek doorgedrongen kan zijn,
medegewerkt hebben. Misschien lieten ook eenige bijbelteksten
hun invloed gelden, zooals het woord uit het evangelie van
Lucas: Domine, etiam daemonia subiiciuntur nobis in nomine
tuo 3); en vooral, wat de duivelen riepen, die door Christus
uit de bezetenen geworpen werden: Quid nobis et tibi, Jesu
fili Dei 4).

lIL Sint Joris Vissop
Deze wonderlijke uitdrukking, die herhaaldelijk in de middelnederlandsche literatuur voorkomt, is nog door geen commen1) M. C. Nieuwbarn O. P., Het heilig Misoffer en zijne ceremoniën (1907)
33, 101.
.
2) Ontleend aan Ps . .n3 b : 1 (Staten-vertaling 115: 1).
3) Luc. 10: 17.
4) Matth. 8: 29.
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tator bevredigend verklaard. Zij wordt zoowel van m!\nnen als
van vrouwen, een enkele maal van beiden tegelijk gebezigd 1):
ieder kan "met sint Joris vissop begoten" worden. Over de
beteekenis is men het vrijwel eens: het beteekent : verliefd
worden, of in het actief, waarin het ook een enkele maal voorkomt 2), verliefd maken. Op die laatste plaats heeft het zeker
den obscenen bijsmaak, dien De Vreese, m. i. te recht, steeds erin
proeft 3); het laat zich daar het best weergeven door het
Fransche "allumer".
Men heeft in de legende van den heiligen George 4) vruchteloos gezocht naar elementen, waarop de populaire spreekwijze
zou kunnen berusten. Echter was het bad van gloeiend lood,
waarin de heilige gemarteld werd, geen voldoende verklaring,
zoo min voor het begrip" visch" als voor de scabreus-erotische
beteekenis; noch leek het duidelijk, waarom de bedwelmende,
zinnenberoovende drank, die hem te drinken gegeven werd,
"vissop" zou moeten heeten, om van "begieten" nog maar te
zwijgen. Ik geloof, dat men beter doet, niet de legende als
uitgangspunt voor een verklaring te nemen, doch die in een
andere richting te zoeken.
Indien men uitgaat van de veronderstelling, dat het woord
"vissop" , waarmede totdusver niemand weg geweten heeft, een
verbastering is van" hyssop", dan komt terstond in de gedachten
het woord van den Psalmdichter: Asperges me hyssopo et
mundabor 5). Deze tekst moet onzen middeleeuwschen voor1) Voorbeelden van mannen: Hoffmann von Fallersleben, Hor. Belg. XI 295,
no. 192 (waar de tekst bedorven is); Jan van Styevoorts Refereinenbundel anno
MDXXIV, uitgegeven door F. Lyna en W. van Eeghem I [1929J 71, no. 36;
Colijn 'an Rijssele, De Spiegel der Minnen, uit~egeven door M. W. Immink
(1913) 16, vs. 449; van vrouwen: E. Verwijs, Van Vrouwen ende van Minne
[1871J 98, no. XI, vs. 131; Sp. d. M., ed. Immink, 43, vs. 1214 en 1220;
117, vs. 3299; Een Spel van Charon de helsche Bchippere, nitgegeven door W.
L. de Vreese (1896) 39, vs. 455; van beiden: Sp. d. M., ed. Immink, 36, vs. 1035.
Verdere voorbeelden bij De Vreese, a. w., 60 vgg., en Immink, a. w., 225 vgg.
2) Veeld. Gen. D., 158.
3) De Vree se, a. w., 61.
4) AA. SS. Apr. IH 100 vgg.
5) Ps. 50: 9.
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vaderen zeer bekend zijn geweest, want 's Zondags wordt vóór
de hoogmis met die woorden de zegen met het wijwater gegeven I). Het zou volkomen begrijpeltjk zijn, indien de spraakmakende gemeente het veel gehoorde, doch onbegrepen woord
»hyssop" omzette tot »vissop". De mogelijkheid daartoe is
zelfs groot. De gemoedelijke spot: begiet mij met »vissop" en
ik zal gereinigd worden, ligt zeker in den middeleeu wschen geest.
Wat heeft nu St. Joris daarmede te maken? Zijn feestdag
valt op 23 April. In de weken van Paschen tot Pinksteren
wordt bij het geven van den zegen de aangehaalde antiphoon
niet gezongen. St.-Jorisdag kan alleen buiten den Paaschtijd
vallen, indien Paschen op 24 of 25 April valt. Doch dan kan
de feestdag van den heilige alleen een Vrijdag of een Zaterdag
zijn, en geen Zondag; bovendien valt hij dan in de Goedo
Week, wannneer dergelijke feesten niet gevierd worden. Dus
kan men op St.-Jorisdag de antiphoon »Asperges me» nooit
hooren en haar heiligen den invloed niet ondergaan. Wie met
"sint Joris vissop begoten" wordt, blijft ongeheiligd, behoudt
het kwade, waartegen het wijwater hem moest behoeden; zijn
onreine driften hebben dan vrij spel, in de eerste plaats natuurlijk
zijn erotische driften. Aldus lijkt mij op ongedwongen wijze
verklaard, hoe do uitdrukking "verliefd", in platten zin, kan
beteekenen. De beschermelingen van St. George, de koning
van Engeland en zijn ridders van den Kousenband, de padvinders
en de loden van do Middelburgsche heerensocieteit, kunnen gerust zijn. Hun beschermheilige is onschuldig aan de onder zijn
naam aangeduide booze lusten.
Waarom echter juist hij en niet een der andere heiligen,
wier feestdag evenmin buiten de Goede Week of den Paaschtijd op een Zondag kan vallen, bijv. Tiburcius, op 14, of Marcus,
op 25 April, erbij gehaald wordt, kan ik niet anders verklaren,
dan dat die heiligen in het Nederlandsche taalgebied in populari-

1) Nieuwbarn, a. w., 46 n. 1; vgl. 36 vgg.
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teit voor St. Joris moesten onderdoen 1). Of zou er toch iets
in zijn legende zitten, dat hierbij den doorslag heeft gegeven?
Maar ik moet bekennen, niet in te zien, wat 2).

IV. Alijt de Gans
Er is ons nog een middeleeuwsch gedicht overgeleverd, dat
een preek-parodie bevat, of waarin de verhaler althans een geestelijke imiteert: het door Kalft' bekend gemaakte fragment van
Alijt de Gans 3).
Daarin wordt verhaald, hoe een koster twee ganzen, blijkbaar voor het St.-Maartensfeest, onder zijn gewaad "tspapen
huys ghedraghen" heeft. Een van dat tweetal, Alijt genoemd,
houdt een klaagzang over haar gruwzaam lot. Misschien zal
men in de klacht van het stomme dier, dat bejammert geboren te zijn
om tsminsschen wille ende ghedopt,
daer naer mijn cledel'en afghestropt,
een zinspeling op de passie des Heel'en willen zien 4). Of vindt
men het al te brutaal, dat de gans in de plaats van het Lam
geschoven zou zij n 5)? Zeker lijkt mij parodie van een geestelijke bediening aanwezig, als de verhaler voortgaat:
Allen ghy goeden lieden, die hier zijt,
nu willic u geven aft'elaet,
ja allen die sijn in sul ken staet,
1) Dat St. Tiburcius in Nederland vrij bekend geweest moet zijn, blijkt uit
de omstandigheid, dat nog iu de latere Middeleeuwen met zijn naamdag gedateerd
werd. Vgl. mijn opstel De Utrechtsche Stempelsuijder Hendrik de Vriese en zijn
werk, in: Jaarboekje van "Oud-Utrecbt" (1926) 80, waar evenwel de datum
door twee toevoegsels nader aangeduid wordt, als kende men St.-Tibnrcinsdag
niet goed meer.
2) In het groote werk van Ch. Cahier S. J., Caractéristiques des Saints daus
l'art populaire (1867) vind ik niets, dat wijst op een bijzondere volksopvatting
van de legende, die voor ons doel van belang zon kunnen zijn.
3) G. Kalff, Handschriften der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, in:
Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. IX (1890) 183 vgg.
4) Dan zou de laatste regel een weergave zijn van Matth. 27 : 28: et exuentes eum.
5) Vgl. echter de bastaardvloeken: gans bloed, gans dood, gans w(}nden, gans
vijven e. d.
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dat haer borsse sijn wel gheladen
met ghelde, dat zy van den ghebraden
ghanssen herde wel moeten eten.
Voert, lieve kinderen, suldi weten,
so wie die gans eet metten plumen,
dat hijt lant sal moeten rumen 1),
ooc doen icken in den ban,
es hij wijf oft es hij man.
Maer als sy wel ghebraden es,
des zijt zeker ende ghewes,
ende mense met ghenochten eet,
ende men emmer niet verghet,
men en drinc daer op goeden wijn
allen sonden sullen vergheven sijn.
Zoo wel de beloften van absolutie voor wie met goeden appetijt
de smakelijke tractatie savoureert en ze met een goeden slok
besproeit, als de dreigementen van kerkelijke straffen voor wie
te gierig is om zich te goed te doen of slechte tafelmanieren
heeft, werken hoogst komiek. Ook hier moet men niet zwaarwichtig profanatie veronderstellen. Aflaten waren artikelen uit
het dagelijksche leven, die niet alleen door religieuze verdiensten

te winnen waren. Eekhof vermeldt een geval van 1518, dat
zij als prijzen op een loterij dienden 2), om van de beruchte
praktijken van Tetzel, die ze als effecten door het bankiershuis
Fugger liet verhandelen, maar te zwijgen.
Ook het invoegen van de droevige lotgevallen van de gans,
dubbel toepasselijk bij het culinaire thema, kan parodie van
een werkelijke preek zijn. Wij weten, dat middeleeuwsche
predikers dierenverhalen en dierenfabels tot leering en stichting
van hun gehoor in hun predicaties invlochten. Jacob van Vitry
is daarvan een illuster voorbeeld 3).
De naam, die in het gedicht aan het slachtoffer gegeven
wordt, is voor de gans gebruikelijk geweest. In den neder1) Hiermede zal wel een straf·bedevaart bedoeld zijn.
2) A. Eekhof, De Questierders van den Aflaat in de Noordelijke Nederlanden
(1909) 12.
3) J. F. Willems, Reinaert de Vos (1850) 391; F. Buitenrust Hettema, Van
den Vos Reynaerde II [1909J LXX.
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saksischen Reinke Vos vinden wij haar Alheit genoemd 1). Die
naam schijnt samen te hangen met een oude Duitsche aanduiding voor een babbelachtige vrouw 2). Aan haar gesnater
zal de gans dus wel te wijten hebben, dat de benaming op
haar toegepast werd.
Van haar zal de naam wel weer overgebracht zijn op de
boerenvrouw, die de hoofdpersoon is van een der Latijnsche
schooldrama's van Macropedius. Met recht heeft Professor
Muller verondersteld, dat Aluta, zooals de U trechtsche rector
deze »domme gans», die hij uit het Stichtsche dorp Bunschoten
afkomstig laat zijn, noemt, een vergrieksching van het Nederlandsche Alijt (in den verbogen vorm Alytten) is 3). Alle andere
naamsverklaringen, die Bolte in zijn uitgave der Aluta besproken en ten deele verworpen heeft 4), voldoen minder. Zijn
veronderstelling, dat de naam Al-ut, naar analogie van den
pseudo-heilige Reyn-uyt (= Schoon-op), zou beduiden, is scherpzinnig, maar toch minder aannemelijk; al blijft inderdaad
Aluta aan het eind van het spel berooid zitten. De omstandigheid, dat een latere bewerker van Macropedius' stuk de
boerenvrouw Els Dickshäutlein noemde, deed Bolte zich afvragen, of dan in den Latijnschen naam een woordspeling met
aluta (= leer) zat. Zeker hoorde de bewerker dien klank erin.
Met stelligheid verwierp Bolte het vermoeden, dat in den naam
het woord OO.oUTor; (= ongewasschen) verborgen zou zitten. Ik
zou nog eerder geneigd zijn aan JtÀUTor; (= on verstoorbaar, ook:
onopgelost) te denken, in verband met de gelukkige onwetendheid, waarin Aluta's man omtrent de lotgevallen van zijn vrouw

1) J. Scheltema, Reintje de Vos van Hendrik van Alkmaar (1826) LXXII, 124.
2) J. W. Mnller, Esbatement van den Appelboom, in: Tijdschr. v. Neder!.
Taal- en Letterk. XLIII (1924) 80.
3) Mnller, a. w., 80 n. 1. Zoo is ook de naam van haar man Heino Hanni
(vs. 438) een latiniseering van Hein Hannen. En zou "Petronius nepos" (vs. 149)
niet "neef Piet" bedoelen? Vg!. ook de namen der buurvrouwen Beata, Greta,
Bertula en Metta (vs. 65 vgg.).
4) Georgius Macropedius' Rebelles nnd Aluta, herausgegeben ,on J. Bolte
(1897) XIX vgg.
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blijft verkeeren. Doch men mag een humanist van de beteekenis
van Macropedius niet verdenken van een foutief gebruik van
een van deze Grieksche adjectiva, die geen vrouwelijken vorm
op -a hebben. Eerder zal hij de Grieksche feminina in een
Latijnsch aluta vertaald hebben.
Eén naamsverklaring moet uitvoeriger besproken worden.
Achter zijn proefschrift heeft Menno ter Braak de stelling
geponeerd, dat" vrauwe Alenten goede hane", uit den Reinaert
welbekend 1), in verband zou staan met dezelfde overlevering,
waaraan Macropedius zijn Aluta ontleende 2). Het is mij niet
bekend, of de heer Ter Braak zijn redenen voor deze opvatting
ooit gepubliceerd heeft. Zeker is hij niet de eerste geweest,
die verband tusschen Aluta en Alente meende te zien. Reeds
een kleine halve eeuw geleden moet Goedeke, wiens verhandeling
ik niet heb kunnen bemachtigen en slechts ken uit het verweer
van Bolte, zulks betoogd hebben 3). Zijn bewijsvoering berustte
in hoofdzaak daarop, dat Alente en Aluta beide een haan bij
zich hebben, en op de naamsgelijkheid der beide vrouwen,
indien men nl. Alente als Aleute las. Het eerste argument
zegt wel zeer weinig: als het alleen om eon haan te doen was,
zou men zelfs den apostel Petrus of Socrates en Asklepios in
hQt geval kunnen betrekken. Ten opzichte van het tweede
heeft Bolte opgemerkt, dat de naam Alente alleen overgeleverd
is in Reinaert I en II (Reinaerts Historie), terwijl hij noch
in de Latijnsche vertaling van Balduinus noch in een der latere
bewerkingen voorkomt. Dus zou Macropedius - incredibile
dictu - een ongedrukten dertiende- of veertiende-eeuwschen
Reinaert-tekst gekend moeten hebben, of geput hebben uit een
mondelinge overlevering, waarvan het voortbestaan, om het
uitsterven der schriftelijke, weinig aannemelijk is. Bovendien
leveren de handschriften van Reinaert I en II geen steun aan

1) Van den Vos Reinaerde, nitgegeven door J. W. Muller (1914) 11, vs. 29l.
2) M. ter Braak, Kaiser Otto III (1928) Thes. XIII.
3) Weimarisches Jahrbuch IV 17.
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een lezing Aleute 1). Zoolang de heer Ter Braak geen nieuwe
gronden aangevoerd heeft, lijkt het waarschijnlijker, dat Macropedius een andere volksoverlevering volgt, voor het bestaan
waarvan nog op het einde der Middeleeuwen in den N edersaksischen Reinke Vos en in het N ederlandsche lied van de
St.-Maartensgans bewijzen gevonden worden.
Als Aluta denzelfden naam als de St.-Maartensgans draagt,
dan is een mogelijkheid geschapen, dat er toch nog een, zij
het zeer zwak, verband tusschen haar en Reinaert I bestaat.
Immers Tibeert de Kater heeft bij zijn vertrek naar Maupertuus een omineuse on tmoeting met "sen te Martins voghel" 2).
Scheltema hield het voor zeker en Buitenrust Hetterna voor
waarschijnlijk, dat daarmede de gans bedoeld was 3). Daartegen
lijkt mij het voornaamste bezwaar, dat alleen in Duitschland
en in het Saksische deel van ons land de gans onder het patronaat
van St. Maarten gesteld wordt 4). Tot het Saksische taalgebied
behooren onze oudere Reinaert-teksten, die bovendien op deze
plaats op de eerste branche van den oud-Franschen Roman de
Renart teruggaan 5), niet. Herinneringen aan het oude Litus
Saxonicum, die Buitenrust Hettema nog in den Reinael·t meende
te hooren opklinken G), veroorloven niet in "sente Martins
voghel", nog minder in "l'oisel saint Martin" de Saksische
St.-Maartensgans te herkennen. In den Reinaert lijkt mij ook
een kleinere vogel dan een gans bedoeld 7).
In de Latijnsch-Duitsche liederen op de St.-Maartensgans
komt, voor zoover ik zie, de naam Alijt niet voor 8). Deze
1) De beide handschriften van Reinaert I hebben: Alenten (Van den Vos
Eeynaerde, nitgegeven door F. Buitenrust Hettema en H. Degering (1921) 18,
vs. 297, en 19, vs. 285); het hs. van Reinaert 11 heeft: Alente (Reinaerts
Historie, met een inleiding van P. de Keyser [1938J 12).
2) Reinaert, ed. Muller, 37, vs. 1039.
3) Scbeltema, a. w., 73; Buitenrust Hettema, a. w. II 35.
4) J. ter Gouw, De Volksvermaken (1871) 248, 250.
5) Le Roman de Renart, publié par E. Martin (1882) 1 22, vs. 750.
6) Buitenrust Hettema, a. w. 11, XCiII.
7) G. Kalff, Het Lied in de Middeleeuwen (1884) 378, houdt hem voor een kraai.
8) H. Hoffmann von 1<'allerslehen, In dulci lubilo, Nun singet und seid froh
(1854) 103, no. 42; 104, no. 43; 111, no. 48.
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liederen zijn wel alle door geestelijken, vermoedelijk monniken,
gedicht. Eén ervan zeker en waarschijnlijk alle hebben gediend om het St.-Maartensfeest - Martinalia heet het, wel
met een zinspeling op Saturnalia 1) - in een klooster op te
luisteren. In een ander St.-Maartenslied, waarin van de gans
niet gesproken wordt - wel van »die gueten feisten braten,
gallinas cum cauponibus» -, vinden wij een overeenkomstige
vervloeking als in het N ederlandsche lied van Alijt: et qui
non bene biberit, der sei in dem banne 2)! Dezelfde gemoedelijke
spot als daar.

V. Hu,qhe
Een enkele maal komt in onze middelnederlandsche literatuur
de naam Hughe als soortnaam voor. De beteekenis daarvan
is nog niet vastgesteld. Alleen is men het erover eens, dat de
benaming niet bepaald als compliment voor den drager bedoeld is.
Zij komt voor in de scabreuze boerde, die aanvangt met de
kostelijk-brutale regels: Ic prijs een wijf, die haren man
verdwasen kan ten sot. Het is een zelfstandige bewerking
van een veel verbreide stof, die wel haar meest bekende behandeling gevonden heeft in Boccaccio's Decamerone, waar zij
de zevende novelle van den zevenden dag vormt. Een ontrouwe
echtgenoote zendt haar man als vrouw vermomd in den tuin
naar een voorgewend rendez-vous, benut zijn afwezigheid om
haar minnaar binnen te laten, die, na het goede genoten te
hebben, den sukkel opzoekt en doet, alsof hij hem voor zijn
vrouw aanziet, wie hij haar ontrouw komt verwijten en met
stokslagen afstraffen; tot vreugde van den man, die nu van
de deugdzaamheid van vrouwlief overtuigd is. Het verwijt,
dat do jonge man de gewaande echtgenoote toevoegt, luidt:
Ghi set uwen man up Hughen bane 3).
1) Vgl. mijn Varende Lnyden, 42.
2) Hojfmann v. Fallersleben, a. w., 89, no. 36.
3) E. Verwijs, Van Vrouwen ende van Minne [1871J 34 vgg.
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Op dezen zetel wil ook de sukkel Rubben in de bekende
sotternie van dien naam plaats nemen, als zijn schoonmoeder
hem zoekt te overtuigen, dat het volkomen in den haak is,
wanneer zijn vrouw drie maanden na haar huwelijk bevallen
is. "Oondys mi dies vroet ghemaken, ic wille, dat ghi mi
Hughe heet" 1). Het lijkt mij onweersprekelijk, dat in beide
gevallen het woord Hughe den bedrogen echtgenoot, Ie cocu,
bedoelt. De regel in Rubben is wel zeer humoristisch: de
onnoozele hals, wiens vrouw reeds voor het huwelijk haar
genoegens elders gezocht heeft, die verklaart, dat, indien men
hem van het natuurlijke van den gang van zakpn kan overtuigen, hij willig den naam van "cocu" zal accepteeren! Ik
geloof dan ook, dat Leendertz de fijnheid van de grap niet
geheel vatte, toen hij de zachte vertaling "goedgeloovige
sukkel" voorstelde 2).
Welke Hugo heeft zijn naam geleend om den bedrogen
echtgenoot aan te duiden? Een koning van Frankrijk? Hugo
Oapet had in de latere Middeleeuwen de merkwaardige reputatie
van een hebzuchtige parvenu geweest te zijn, een slagerszoon,
die ook in de dagen van zijn grootheid zijn afkomst in ongunstigen zin niet verloochende. Dante zoowel als Villon
kennen dit verhaal 3), waarin men een verbeelding van het
samengaan van koningschap en burgerdom beeft meenen te
herkennen 4). Maar dat zijn koningin zijn reputatie te grabbel
zou gegooid hebben, zoodat z[jn naam voor een spreekwoordelijke
aanduiding van hoorndragers zou dienen, is mij volstrekt niet

1) P. Leendertz Jr., Middelnederlandsche Dramatische Poëzie [1908J 154.
2) Leendertz, a. W., 513.
3) Dante, Purg. XX 49 vgg.; F. Villon, Oeuvres, texte établi par A. Longnon,
revu par L. Foulet [1935J 170. Nog in den zeventiende.eeuwschen Simplicissimus
(I 17) leeft deze overlevering; vg!. H. J. C. von Grimmelshausen, Der Abenteuerliche Simplicissimus. Abdruck der ältesten Originalausgabe 1669 (1880) 48.
4) H. Suchier und A. Birch-Hirschfeld, Geschichte der französischen Literatur
1 (1913) 252. In Tours liep het verhaal, dat de doode koning 's nachts spookte
(Wetzer und Welte's Kirchenlexicon VI (1889) 343; E. Littré, Dictionnaire de
la langue française IJ (1885) 2058, i. v. Hugon).
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
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gebleken. En men kan toch van alle historische Hugo's niet
nagaan, of zij soms in dat onaangename geval verkeerden!
In het middeleeuwsche Fransch schijnt Hugues een scheldnaam geweest te zijn I). Het ligt voor de hand, dat het daaruit
in het Middelnederlandsch overgenomen is. Er moet dan een
bijzondere reden geweest zijn, waarom de naam ten onzent
speciaal op bedrogen echtgenooten werd toegepast. Het dunkt
mij niet toevallig, dat in de beide literaire producten, waarin
de questieuze uitdrukking voorkomt, de blauwe huik, het gewaad,
waarin Ie cocu door zijn ontrouwe vrouw gekleed wordt 2),
voorkomt. Ik zou de veronderstelling willen opperen, dat de
spraakmakende gemeente verband voelde tusschen huke en
Hughe, tusschen huik en Huig, ook waar dit taalkundig niet
bestond, en zou in een woordspeling de oorzaak van de bijzondere
beteekenis van Hughe willen zien.
Het verkleinwoord van Hugues, Huguenot, komt reeds in
een Franschen tekst uit het einde der veertiende eeuw voor 3).
Mag men aannemen, dat ook dat in het Middelnederlandsch
overgegaan is? Zoo ja, dan zou men in den ontbrekenden regel
van de onderhavige boerde, dien Verwijs ex mera coniectura,
omdat woorden op -ot in het Middelnederlandsch zeldzaam
zijn, aanvulde met: een out wihot, misschien mogen lezen:
een hugenot. Doch een conjectuur met een woord, waarvan
het bestaan onbewezen is, gaat wellicht te ver.
D. TH. ENKLAAR
1) Littré, a. w. II 2059 i. v. Huguenot.
2) Vgl. mijn Varende Luyden, 82 n. 1.
3) Littré t. a. p. Tegen een van de aldaar besproken en verworpen afleidingen

van het woord Huguenot, die niet meer dan zestiende·eeuwsche Renaissance"Spielereien" zijn, - van het spook te Tours of van een kleine mnnt van Hugo
Capet - kan ik nog een, m. i. afdoend, bezwaar bijbrengen. Een mnnt Huguenot,
die van Hugo Capet afkomstig zon zijn, heb ik na veel nasporen en navragen
in binnen- en bnitenland niet gevonden; ik geloof te mogen ze!!:gen, dat ze niet
bestaan heeft. Dit heeft actueel belang, omdat Professor Cornelissen, a. w., 56 vgg.)
Ran die afleiding een argument ontleende voor den samenhang, dien hij tusschen
vagebonden en Geuzen meent te zien.
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HET STADSFRIES EN DE PROBLEMEN VAN TAALVERHOUDINGEN EN TAALINVLOED 1)
Wel'tvoll ist Erkennen wo II en, nicht Erkennen.
Wertvoll ist die Leistung, nicht der Erfolg.
KA.RL JABERG.

I

Het Stadsfries 2) is, voorzover ik weet, het eerst in een
taalkundige studie betrokken door J. H. Halbertsma; in zijn
merkwaardige brief aan L. A. te Winkel "Over de uitspraak
van het Landfriesch" (De Taalgids IX [1867], 1 vlgg.) is
vooral zijn opmerking over het diminutiefsuffix interessant.
Maar voor niet-Friezen werd het Leeuwarder dialect pas
tOf'gankelijk door het opstel van Johan WinkIer, verschenen
in hetzelfde tijdschrift en in hetzelfde jaar: "De Leeuwarder
tongval en het Leeuwarder taal-eigen". Eenige jaren later
behandelde deze ook de taal van Dokkum en Bolsward in
zijn Alg. Ndd. en Friesch Dialecticon I (1874).
Winkler's materiaal - zijn "klank- en vormleer" - is nu
grootendeels achterhaald door de uitvoerige beschrijving die
Dr. Fokkema gegeven heeft van het dialect van Leeuwarden,
maar vele van zijn opmerkingen blijven van waarde. Niet alleen
heeft hij, gewild en ongewild, talrijke historische gegevens
verschaft (hij wijst op verouderde en verouderende woorden,
geeft woorden die nu verdwenen zijn, behandelt de dreigende
ondergang van het pronomen dou, enz.), maar door andere
mededelingen en door zijn subjectieve, soms zelfs hartstochtelijke
1) Naar aanleiding van: K. Fokkema, Het Stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden (Utr. diss.), Assen
1937 (= J:"riesch-Saksische Bibliotheek 11).
2) Ook Stadfries, dat eigenlijk de oudste rechten heeft, daar Hilarides het
reeds ~ebruikt (of gemaakt?) heeft.
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ontboezemingen - ja juist door zgn subjectiviteit! - krijgen
wij inzicht in taal verhoudingen en -toestanden, die in de meeste
z.g. objectieve ("wetenschappelgke") beschrgvingen maar al
te dikwijls weinig of niet tot hun recht komen. Deze dilettant
laat ons leven en beweging in een taalgemeenschap zien,
menig academicus brengt het niet verder dan tot een moordende
inventarisatie van klanken en vormen; gelukkig heeft ook
Fokkema in zg n analyse dikwgls nog het "leven" een plaats
gegund!
Als eerste heeft WinkleI' trachten te bepalen, wat Stadsfries
nu eigenlgk is, een vraag die hem direct op historisch terrein
bracht. "Geen betere definitie" is mogelgk, zegt hg in De
Taalgids (211), "dan dat het de Oud-Hollandsche taal is van
voor twee en drie eeuwen, sterk vermengd met Friesche
woorden en zinwendingen". Toch verving hij deze definitie
zeven jaren later door een andere: "Nederduitsch, en wel
even als het hollandsch is, friso-frankisch nederdui tsch is het,
maar dat veel friesche klanken, woorden en vormen, veel
friesche zinwelldingen en uitdrukkingen in zich opgenomen
heeft, dat een frieschen zinbouw herft en dat ook op friesche
wgze, met een frieschen tongslag (accent) wordt gesproken".
Een inhoudsrgke zin, deze tweede formulering, die ook wel
de kern van het probleem 19kt te raken, maar die bg nadere
beschouwing ons toch in twgfel laat omtrent Winkler's bedoeling. Onder Nederduits verstaat hij namelijk een dialectencomplex, dat niet Hoogduits en niet Fries is (Dia!. lI, 2 vlg.)
en dat men scherp moet onderscheiden van het Nederlands,
"de geijkte taal van het koninkrijk der Nederlanden" (een
taal die "volkomen ongeschikt (is) om gesproken te worden.
Ze wordt dan trouwens ook door niemand gesproken. T'is
een schrijftaal, een boeketaal, meer niets, een spreektaal is
het niet"). Het Nederduits is dus wel een wonderlijke component
van het stadsfries mengdialect!
Maar wij moeten tegenover Winkier zo logisch niet zijn,
vraag en antwoord kwamen bU hem niet op uit drang naar
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objectief weten. ZÜn "N ederduitsch" is geen constatering, noch
een conclusie waartoe bÜ op grond van zÜn - overigens wel
juist - historiscb onderzoek gekomen was, maar een wapen,
waarmee bU bastaard-talen te IÜf gaat. Aan bet Hollands, dat
verbasterde l!'ries (Dial. lI, 4 vlgg.), niet de eer dat het
't zuivere Fries besmet zal hebben, aan het Stadsfries niet de
eer Fries te zUn! •.. Stadsfries? "Deze naam is geheel verkeerd
en kan zeer licht tot misverstand aanleiding geven. Want het
is volstrekt geen friesch, geen zuiver friescb, noch ook een
afzonderlijken (sic) tongval van de friesche taal" (Dial. I,462).
Een Neerlandicus die niet zelf een Fries is, moet niet te
geringschattend denken over Winkler's definitie, die een
subjectieve waardering blÜkt te zÜn. Evenals bv. de vraag
naar "het" Algemeen Beschaafd of naar "de juiste" spelling
in geheel Nederland, raakt de vraag naar het wezen van bet
Stadsfries in Friesland een van die taalproblemen, die ook
buiten de studeerkamer omstreden worden en die daarom de
specialisten binnen de studeerkamer steeds behoren te prikkelen
tot hernieuwd onderzoek, tot hernieuwde probleemstelling vooral.
Maar de objectieve geleerden hebben er na Winkier voorlopig
niet veel toe bügedragen om het probleem " Wat is Stadsfries?"
op te lossen.
Te Winkel (Inl. tot de Gesch. der Nd!. taal 443) heeft het
over "een Friesch gekleurd Saksisch [ontstaan in de XVe eeuw],
dat later nog verhollandscht werd"; V erdam-Stoett (Uit de
Gesch. 4 46) zeggen slechts dat "in Friesland in de groote
steden [alles is relatief!] het Hollandsch Frankisch zUn invloed
heeft doen gelden"; ook Van Ginneken-Endepols (Regenboogkleuren 2 134) brengen ons niet veel verder: "Het Stad-Friesch
is eigenlUk een overgang tusscben Land-Friesch en A.B.N.";
en Van der Meer nam weer zUn toevlucht tot de reeds door
Winkier gebruikte term: "friso-fränkische Mischsprache", een
van die vage formules, die door Kloeke terecht zo zUn afgekeurd (Exp. 63 vlg.). Geen van deze geleerden zegt meer
dan Winkier : een niet-Friese taal heeft grote invloed gehad
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in de steden, waardoor een mengdialect is ontstaan. Nauwkeuriger historisch onderzoek is door hen niet ingesteld (lag
trouwens ook niet in hun bedoeling), omtrent de heterochthone
component (resp. componenten) blijven wij dus nog in het
onzekere.
.
Zolang het onderzoek zover - zo weinig! - gevorderd
was, gaf de Friese taalkenner J. J. Hof de stand aldus volkomen juist weer (Fri. Dialectgeogr. 5): "De dialecten dezer
steden kan men Friso-frankisch of Franco-friesch noemen [de
termen zijn weer vaag, maar de bedoeling is hlèr duidelijk I],
naar gelang van het standpunt waarop men zich plaatst ten
opzichte van de vraag welke eigenschap [klanksysteem? articulatiebasis? syntaxis? woord voorraad?] de grondslag van een
taal uitmaakt". Of met andere woorden : Wat men het zwaarst
wil laten wegen, moet maar het zwaarste zijn! Hof zelf is
blijkbaar - en m.i. terecht - van oordeel, dat geen eigenschap het zwaarst kàn wegen en hij geeft een voor de hand
liggende oplossing: "Het "stedsk" .. is feitelijk tot een taal op
zichzelf uitgegroeid" (ib. 6), maar hij laat toch anderen hun eigen
opvatting in deze kwestie van algemeen-taalkundige aard.
Zo was dus het oordeel van Dr. Wumkes alleszins gerechtvaardigd, toen deze (Bodders yn de Fryske Striid (1926) 353)
na lezing van de oudste stadsfriese tekst, Jeltema's "Vermaak
der Slagtery" (1768), de opmerking maakte: "Ut dit boekje
kin sinneklear blike, det it stèds-frysk ek Frysk is". Al evenmin viel er echter iets in te brengen tegen de vele Friezen
die de grootste minachting hebben voor de stadstaaltjes, die
volgens hen "langtriedderich, saeijerich, kliemerich, fen ungeef,
wjirmstekkerich, forbastere - en folIe net genoch" zijn (Gosses,
Heitelan XV, 14). Maar toen Hof zijn zojuist geciteerde
woorden neerschreef, in 1933, gaf hij de stand van zaken op
dat ogenblik niet meer juist weer. Want reeds in 1926 had
Prof. Kloeke het probleem opnieuw gesteld, een weg gewezen
die tot een oplossing kon leiden, en bovendien zelf een oplossing gegeven.
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Kloeke's opvatting (Exp. 75 vlgg., cf. Korr. bI. f. ndd.
Sprachf. XLI (1927), 4) kan, naar ik meen, zo weergegeven
worden: Men moet zich niet blindstaren op de taalelementen
in het Stadsfries (de "eigenschappen"), waarbg men, afhankelijk
van zijn subjectief standpunt, de nadruk kan leggen Of op het
Fries Of op het Hollands (resp. Nederlands). Maar men moet
zich afvragen: welke taal wil de spreker gebruiken? De eigenschappen van de taal wgken dus voor de psychologie van
de taalgemeenschap. En dan moeten wii, aldus Kloeke, na
historisch onderzoek formuleren: het Stadsfries is "te beschouwen als een poging van aristocratische of aristocratischdoende Friezen, om N ederlandsch resp. Hollandsch te spreken" ;
het is dus Hollands in Friese mond. Wat wij horen is wel
een nog vr~j Fries klinkende mengtaal, maar wat men wil is:
niet Fries.
Door Kloeke's uiteenzettingen heeft het onderzoek - beter:
de hertoetsing - van de stadsfriese problemen een reële basis
gekregen, vooral omdat Kloeke behalve theorie, een principe,
ook feiten heeft gegeven en bovendien wensen voor de toekomst heeft uitgesproken: meer (historische) gegevens, beter
materiaal; wensen die nu door Fokkema vervuld zijn. Het
ligt dus voor de hand, dat ieder die het met Kloeke principieel niet eens is, ten minste zijn oordeel zal moeten uitspreken over de stelling: de psychologie van den spreker beslist.
Merkwaardig genoeg kan echter de enige "aanval" die sinds
1926 op deze stelling gedaan is, veeleer neutraal: een poging
tot eerherstel van het Stadsfries genoemd worden. Prof. Gosses
heeft in het maandblad "It Heitelàn" (XI, 270, 303) als
Dokkumer voor zijn stadsfriese moedertaal een pleidooi gehouden en in een tweede artikel het thema nog eens opgenomen (ib. XV, 14), maar zich daarbij niet rechtstreeks tot
Kloeke gericht. Hij neemt de "eigenschappen" weer als grondslag
en telt: hoeveel "Lànfrysk-Stêdsk-Hollànske homonimen" I),
1) De term is wat vrij gebruikt, want er is niet sprake van verschillende beo
tekenis.

24

W. Gs. Hellinga

hoeveel "Lanfrysk~Stêdske hollandismen" , hoeveel "speciaelStêdske hollandismen" en hoeveel "Stêdsk-Lanfrysk" vinden we
in één "willekeurig" stukje Dokkums? Of nu al zo'n onderzoek
in een bepaald geval zoals hier gunstig uitvalt voor het Fries,
dan nog wordt er geen antwoord gegeven op de vraag die
Kloeke onmiddellük zou kunnen stellen: Maar waarom die
Friese woorden? Kennen jullie de Hollandse niet? of willen
jullie ze niet gebruiken? En dan: waarom die speciaal-stadsfriese holland ismen ? ... Maar Gosses, die de stelling "Hollansk
yn fryske mûle" niet verzwügt, antwoordt slechts met een
wedervraag: Kan men woorden als piece en pigeon in het
Engels soms Frans noemen?
Merkwaardig argument! Zou Gosses werkelük veronderstellen,
dat volgens Kloeke een Engelsman nog steeds probeert Frans
te spreken? Maar ook Gosses' argumentatie ligt natuurlük op
ander dan wetenschappelük terrein. Niet de taalgeleerde, maar
de taalpoliticus spreekt in de eerste plaats in zün opstel. Volkomen begrÜpelÜk; het gevoel kan bÜ een "Bodder yn de
Fryske Strijd" niet steeds wijken voor het verstand: "Oars
scoe ik tominsten dy hiele taelbipluzerij der hinne bruüe",
zegt Gosses zelf (l.c. 14). En in een blad als het "Heitelan"
behoeft dat ook niet. Gosses' beschouwingen horen thuis in
de kringen der Friese Beweging en zün vooral gericht tegen
Dr. M. de Jong Hzn., die in zijn J!'riesche Oultuurproblemen
(1931) gezegd had, dat het St~dsfries "practisch gesproken in
den Friesehen strijd niet meetelt en - n' en déplaise Dr. Gosses ook geen ]!'riesch meer is".
Maar in Gosses' subjectief betoog schuilt een argument,
dat wel degelük rechtstreeks gericht kan worden tegen de
stelling van zün gevaarlüksten tegenstander. Want wanneer
nu werkelük gevraagd wordt: Wat wil een eenvoudig "stêdker"
spreken?, dan luidt het antwoord m. i.: Géén Hollands en
géén Fries, maar .•• Stadsfries. Of beter nog: HÜ wil niets,
er is geen wilsmoment ; de "stêdker" praat zÜn eigen taaltje,
een "taal op zichzelf", zoals Hof reeds opmerkte. Wil hÜ

liet Stadsfries en de problemen van taal verhoudingen en taalinvloed

25

mooier praten, dan verbetert hÜ niet zün Stadsfries, maar dan
praat hÜ "Hollands". Het taaltje dat hÜ er dan uitbrengt,
kan "voor het gehoor" nog wel heel dicht bÜ zÜn Stadsfries
liggen, maar in principe is er geen verschil met het "Hollands"
(= bewust niet Stadsfries) van een Leeuwarder kellner, die
tot een vreemdeling zegt: ,,!lienheer wil seker wel twee
klontsjes, hééé?" (met een voor mü onnoteerbare Luwardet'
draai); er is in principe geen verschil met het "Hollands"
(= bewust niet Fries) van een landfries jongetje, dat tot
zün Hollandsen oom zegt: "KÜk, daar loopt een hünder in
de wei" 1).
Kloeke is tot zUn stelling "Stadsfries is Hollands in Friese
mond" gekomen na diachronisch onderzoek en daardoor is
zün formule te sterk historisch-causaal gebonden, zoals Gosses
(diss. 13 n. 1) reeds opmerkte. Bovendien wordt Kloeke's gedachtengang beheerst door het principe van de "tendance de
mieux parler", waardoor men de indruk krügt, dat z. i. het
Stadsfries beschouwd moet worden als een permanente poging
om "Hollands" te spreken. Er is echter een moment gekomen
in de geschiedenis van het Stadsfries, waarop het dialect
a. h. w. gefixeerd is, al bleef het natuurlük - als alle taal een eigen ontwikkeling behouden en al nam het natuurlük
ook nog daarna steeds nieuwe "Hollandse" woorden (en wellicht ook andere taalelementen) op. De drang naar het Hollands
is op den duur verdwenen en de hoofdpersoon in J eltema's
verhaal kon van een vreemdeling zeggen: "Ik loof dattet en
Hollander waar, an zien misliek praat te hooren" (Fokk. 72).
Het IÜkt mü, dat Fokkema zich bÜ Kloeke aansluit; hÜ zegt
namelük, "dat men eigenlük niet kan spreken van het stadsfries, omdat deze taal geen afgesloten eenheid was en is"
(Fokk. 72). Ik zou echter zo willen formuleren: de stadsfriese
taalgemeenschap is nooit gesloten geweest.
Het is goed bÜ deze kwestie even stil te staan. De ont1) Voor "school-Hollands" cf. S. M. Noach, SchGol en Leven 18, 2.
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wikkeling der taal verhoudingen kan hierdoor duidelijker worden
en ook de "ondergang" van het stadsdialect komt hierdoor in
ander licht te staan. Fokkema (20) wijst er op, dat de stadsuitbreiding van Leeuwarden vanaf het midden der XVIIe
eeuw tot ± 1870 bijna heeft stilgestaan. In elk geval zijn de
Friese stadjes in de loop van de XVIIIe eeuw, toen het economisch leven in de Unie over de gehele linie al meer en
meer verslapte, ingeslapen - en niet alle stadjes zijn met de
hoofdstad Leeuwarden in de tweede helft der XIXe eeuw ontwaakt! Gedurende meer dan anderhal ve eeuw heeft daardoor
de stadsfriese taalgemeenschap weinig druk van buiten ondervonden. Ten gevolge daarvan hadden de ontwikkelde burgers,
die ongetwijfeld ook het wordend Beschaafd der Republiek
leerden beheersen (cf. de opmm. van J eltema: Fokk. 72, 74)
geen neiging om het Stadsfries af te zweren; zij bleven tweetalig (resp. drietalig), maar: zij spraken Beschaafd Stadsfries,
dat ongetwijfeld ontstaan is door het contact met de geschreven
en gesproken "Nederduitse" cultuurtaal en door de neiging
van de ontwikkelde stedelingen tot gedisciplineerde uitspraak.
Alleen zo kunnen wij 'Winkler's woorden (Tg. 211) begrijpen:
"Natuurlijker wijze hebben de lieden uit de hoogere standen
eene meer beschaafde en gekuischte uitspraak, en zijn vele
woorden en uitdrukkingen die door den minderen man nog
dagelijks worden gebezigd, bij hen geheel buiten gebruik".
Ook hier is sprake van "tendance de mieux parler", maar
deze ontwikkeling moet principieel gescheiden worden van het
streven naar "Hollands", van het "Hollands-spreken", dat
eveneens door WinkIel' geconstateerd is: "Vele zelfs doen
moeite om zich het Leeuwarder dialect geheel af te wennen
en zo veel mogelijk Hollandsch te spreken".
Dus Beschaafd Stadsfries naast plat Stadsfries, een verhouding die wij juist op grond van Kloeke's psychologisch
principe n iet mogen interpreteren als: "Hollands" naast
Stadsfries. Een heel illustratieve parallel kunnen wij vinden
in "Krelis Regtuut zyn rais na Lj u wt hy gelegenhaid dat
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Zyn Majestait Keuning Wullem de derde der waer, op zyn
Bils beschrewen van 'en geboren Bilkert" (Franeker 1852),
dus voor een dialect dat volgens Kloeke ook Hollands in
Friese mond is. De "hogere kringen" geven het dialect op:
"De voornamen motte heur in alles van de geringer klasse
ófschaaje mot je denke; ook in de tael: hier op 't Bil heerst
die kwaal ok al. Zij motte woorden hewwe die 't wy niet
verstane, dan ben ze beschaefd, mo'je wete, al vloeke ze dan
ok as krygshelden; en dan wille ze heur ai gen moerstael wel
uut é weeg douwe en as en gemeene straettael beschouwd
hewwe". Maar daarnaast, daar tegenover kunnen wij wel zeggen:
"Nou hew ik er niet op teugen, dat ze de uutspraek van
sommige klanken wat verzachte; de stroom des tijds brengt
in alle dingen verandering te weeg; en dat ken geen mens
keere; en daerdeur wöädt de biltael' én tael die veul mooijer
is as de tael van de friese steden".
Door het volksonderwijs, het steeds toenemend verkeer, de
moderne volkskrant, de radio, is natuurlijk het "echte" Stadsfries,
het dialect van hen die niet "Hollands" proberen te spreken,
ook sterk verhollandst in de laatste tijden, maar dit betekent
nog niet dat het dialect dreigt onder te gaan ! Vele dialecten
veranderen, of zo men wil: verworden, tegenwoordig snel,
maar naar verhouding geven weinig dialectsprekers hun dialect
op. Dit laatste gebeurt vooral in de steden en ook de stadsfriese
taalgemeenschap is, sinds WinkIer reeds de ondergang voorspelde, sterk achteruit gegaan. De oorzaak ligt voor de hand:
de sociale ontwikkeling. Wel kan daardoor een dialect ook
"versterkt" worden, maar alleen wanneer die taal door een
eigen (volks-)cultuur wordt gedragen. Dat is bv. het geval
voor het Fries, dat daardoor weer evenals het "Hollands" aan
het Stadsfries "trekt". Intusschen wil ik er nog op wijzen, dat er
in het wezen van het Stadsfries als taal ook een zwakke plek is.
Toen Prof. Gosses in de Kanselarij te Leeuwarden zijn
lezing over het Dokkums hield, trachtte hij "eat fen 'e smeuige
swietlûdigens fen it Stêdsk hearre to litten, dy 't sa treflik
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past by it starichsljurkjende libbenstempo, it rêstich-dynjende
libbensritme yn us ljeave stedtsjes". Maar het antwoord van
de afkerige Friezen en van de stadsfriese apostaten gaf hÜ
ook zelf: "Jo ha us dó mei Jo krimmenearderich Dokkumer
gesangel' eat lJearre litten fen 'e grou-wélige forfeelsumens
yn us sliepperige stedtsjes"! (Heitelan XV, 14). En inderdaad,
het Stadsfries klinkt zeurderig en kinderachtig. Reeds Winkier
wees op deze kwaal. Wel is hÜ van oordeel dat het Stadsfries
een gunstige indruk maakt "door een groote mate van zachtheid
en welluidendheid, van fatsoenlükheid en netheid in uitspraak"
(Dial. I, 464), maar eveneens merkt hÜ op, "dat de Leeuwarders
een zeer ruim gebruik maken van verkleinwoorden, en tevens
dat hunne uitspraak iets onbeschrijfelüks naïefs heeft. Hierdoor
klinkt hun dialect in den mond van mei~jes en vrouwen zeer
aanvallig en lief, maar kan men ook niet ontkennen dat het
in den mond der jongelingen en mannen soms zeer verwüfd
en laf klinkt; dit vinden vooral de Groningers met hun
zwaren, forschen tongval dikwijls onuitstaanbaar" (Tg. 214).
Nu wil ik mij niet wagen aan het delicate probleem van de
verhouding tussen taal en volksziel, maar ik meen, dat men
ook zonder "fantasie" wel kan begrüpen, dat een dergelük
dialect niet meer past bÜ het moderne levenstempo.
De invloed van andere talen, dwz. vooral van het "Hollands"
in Friesland, wordt door Friese taal- en cultuurhistorici dikwÜls
beschouwd als een drama, - zelfs wanneer er nog geen sprake
is van verdringing van hun Moedertaal. Nu is deze opvatting
van Fries-nationaal standpunt weer heel begrijpelük, ik vraag
mij echter toch af, of men ook dàn niet wat nuchterder kan
blÜven. Fokkema zegt in r.Ün proefschrift slechts, dat hÜ tot "de
pijnlüke conclusie" gekomen is, dat "de friese beschaving in
Leeuwarden .,. niet volgroeid is door de inmenging van de
vreemdeling en door de geringe weerstand, die daartegen door
de Friezen is geboden". Dat hier een onjuiste opvatting van
de verhouding Volksbesef: Taalbesef tot verkeerde conclusies

Het Stadsfries en de problemen van taalverhoudingen en taalinvloed

29

heeft geleid, heb ik - ook al in aansluiting op de bekende
rede van Prof. J. W. Muller - trachten aan te tonen in
mijn opstel "Hy zwerve balling 's Lands, die zyne Landtaal
blaamt (Ernst Willem Higt 1755)", Frysk Jierboek 1938,
70 vlgg. In het Frysk Tinkboek Ljonwert 1435-1935 liet
Fokkema echter nog heel andere klanken hooren. Hij roept
daar de Leeuwarders op tot niets meer en niets minder dan
"de strijd tsjin in machtige kultuertael", een strijd die gewonnen kan worden als men maar volhoudt: "Yn Gent haw'k
der in foarbyld fen sj oen ... , Det kin yu Ljouwert ek"! Dat
de vergelijking van de taalstrijd in Vlaanderen met die in
Friesland mank gaat, zal iedereen begrijpen die de Friese
cultuurhistorie kent: had hier de taalpoliticus zich juist niet
moeten laten lèiden door den taalhistoricus ? I) Hoe rustig is
hiernaast het oordeel van den "Bodder" Lector Sipma, in het
officiële Gedenkboek Leeuwarden 1435-1935 (blz. 200):
Leeuwarden is ook sedert de "ontfriesching" niet verloren
gegaan voor de Friese zaak, de stad bleef, ja werd meer en
meer een centrum van Fries cultureel leven (nu ook zetel
van de Fryske Akademy!).
Nu zal men buiten Friese kringen zich het hoofd wel niet
breken ovel' de eventuele kansen van het Fries in Leeuwarden,
maar men moet toch rekening houden met de "nationalistische"
mentaliteit van verschillende Friese onderzoekers, omdat zg
~ok dóórwerkt bij beschouwingen, die men vrg zou denken
- en zeker: wensen - van taalpolitiek en nationaal sentiment. Zo spreekt bv. Prof. Gosses bij zijn onderzoek naar de
taal van "De Friesche oorkonden uit het' archief van het
St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden" I (di ss. 1928) over "de
aanvallen van het Hollandsch op ons dialect" in de XVe eeuw,
zonder nadere uiteenzetting van zijn opvatting. Zijn studie,
in hoofdzaak een analyse van taalgegevens, krijgt' door het
1) Zie Schuchardt·Brevier 2 355 f. (no. 187, 350). Trouwens alles wat S. over
"Sprllche und Nationalität" gezegd heeft is bij de bestudering van stadsfriese
problemen van groot belang.

30

W. Gs. HelI inga

woord "aanvallen" nog niet zozeer een bepaald accent, maar
zijn boek is een bron voor ieder, die de oudere taal verhoudingen in Friesland nader wil beschouwen en kan daarom
een bepaalde opvatting vestigen, - en een bepaald "Fries"
standpunt bevestigen. De invloed van het "Hollands" op het
Fries wordt hier toegeschreven aan een "druk". Daarbij komt
nog, dat ook het begrip "Expansie", zoals dat in oudere studies
van Kloeke tot uiting kwam, een druk van een cultuurcentrum
op dialecten kàn - maar niet: moet - suggereren. Zo kan
een eenzijdige aprioristische opvatting ontstaan en dat dit gevaar
niet denkbeeldig is, blijkt uit de studie van Fokkema.
Fokkema is trouwens ook aan een andere "suggestie" van
Kloeke niet ontkomen. De schematische voorstelling van de
werking der "tendance de mieux parler", die in de "Hollandsche
Expansie", waar een taalproces in grote trekken wordt geschetst,
niet zeer storend tot uiting komt, werkt bij Fokkema bijna
automatisch ua: het vreemde (taal-)cultuurgoed dringt van
bovenaf langzaam door in de onderste lagen der gemeenschap;
een simplistische voorstelling van het proces "taalinvloed",

waardoor de geschiedenis van het Stadsfries m.i. te zeer vereenvoudigd wordt. Ik zal daarom, nu Fokkema zoveel nieuw
en betrouwbaar materiaal verschaft heeft, trachten verschillende
vragen nogmaals te stellen, verschillende oplossingen nogmaals
te toetsen.
II
De onderzoekers zijn het over het "geboorteuur" van het
Stadsfries nog niet eens. Er zijn twee theorieën, die elkaar
tegenspreken; maar bij nadere beschouwing zou wel eens
kunnen blijken, dat zij elkaar veeleer aanvullen. Gosses ziet
de ontwikkeling, die tot de stadsdialecten leidde, reeds weerspiegeld in de taal van de Okk. voor Friesland onder Saksische
en spoedig daarna onder Bourgondische heerschappij kwam.
Kloeke legt de nadruk op de invloed, die de vreemde heersers
na de overgang uitgeoefend zullen hebben: vooral de zwenking
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van Oost naar West in de politieke en culturele oriëntatie
houdt hij, met de komst der "voortreffelijke Bourgondische
ambtenaren", voor doorslaggevend. Fokkema schijnt zich eerder
bij de tweede, dan bij de eerste opvatting aan te sluiten, al
zegt hij dit nergens nadrukkelijk. Hij begint zijn uitvoerige
en zakenrijke inleiding over "De oorzaken van het terugdringen
van het Fries in Leeuwarden" met een heldere uiteenzetting
van de politieke verwarringen, die in de loop van twee eeuwen
aan de ondergang van de Friese vrijheid vooraf zijn gegaan.
Hij wijst er op, dat daarbij voortdurend sprake is van onderhandelingen en contact met niet-Friese machten, maar is van
oordeel, dat Friesland niet in een bepaalde richting georiënteerd
was voor de Saksische hertogen komen. Ook de handelsbetrekkingen zijn in de Middeleeuwen even veelzijdig als veelvuldig en vreemdelingen hebben zich niet in groten getale te
Leeuwarden gevestigd 1). Vervolgens gaat Fokkema, zonder
den lezer zijn conclusies uit de eerste beschouwingen te geven,
vrij abrupt over tot een breed onderzoek van het schriftelijk
taalgebruik tot in de XV Ie eeuwen ontwerpt het volgend beeld:
De geestelijkheid is steeds zwak-gebonden aan het Fries en
laat "als de vreemdelingen meester geworden zijn, .. , het
Fries ook tegenover de leken spoedig glippen 2). De adel, die
"veel langer aan 't Fries als schrijftaal heeft vastgehouden
als (!) de burgerij", bezwijkt ± 1525, op een enkele uitzondering na, maar er is reden om aan te nemen, dat zij nog
Fries sprak, toen de "ambtenaren" dat niet meer deden. (De
adel is stééds een steunpilaar voor de moedertaal gebleven.)
Burgers-kooplieden zullen tweetalig geweest zijn, evenals
burgerzonen die in het buitenland gestudeerd hadden. V reemdelingen versterkten natuurlijk het niet-Friese element. - Men
ziet, dat wij vanuit de schrijftaalproblemen reeds bij de taal1) Fokk. wijst m.i. terecht de theorie van Buitenrnst Hettema af, volgens welke
de Friese steden reeds vroeg ver-noordhollandst zonden zijn. (Medegedeeld door
Van Haeringen, Ts. 42, 275; zelfde opvatting als van B. H. bij A. S. Miedema,
Sneek en het Sneeker Stadrecht (1895), 35 vlg.).
2) Daarmee in tegenspraak een opmerking in Fokk. 29.
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verhoudingen in het mondeling verkeer zijn beland. Laten
wij echter nog bij de Okk. blijven - Fokkema legt de nadruk
op de ondergang van het Fries als schrijftaal omstreeks 1525. Of
hij nu met Gosses (diss. 13) aanneemt, dat de vele hollandismen, die wij in de XVe eeuw in Friese Okk. aantreffen, het
voorspel van die ondergang weerspiegelen, blijkt aanvankelijk
niet duidelijk uit zijn betoog. Maar dat hij aan Kloeke's zijde
staat komt tot uiting, wanneer hij de gesproken taal behandelt.
Volgens Fokkema zal het Fries de omgangstaal der vooraanstaande Leeuwarder burgers geweest zijn tot in het begin
der XV Ie eeuw, omdat zij tot 1516 het Fries (in Okk.) schreven.
"Buiten de stedelijke regeringskringen bleef 't Fries in schriftelijk gebruik iets langer stand houden", en dus zal het daar
ook langer gesproken zijn. Allen die in aanraking kwamen
met het vreemde bestuur (dat zUn vooral ook de aanzienlijke
burgers) zullen - evenals trouwens de "vreemde abten" in
de kloosters - tweetalig geweest zijn en spoedig een mengtaal gesproken hebben. De handel bevorderde de ontfriesing.
Vervolgens treedt de "wet"-"van hoog naar laag" in werking;

"Uit de kring der aanzienlijke burgers is het Nederlands in
"lagere" groepen doorgedrongen. Deze groepen, die niét door
studie of handel met vreemden in aanraking kwamen, zullen
zich naar de taal van de "hogere" Leeuwarder burgerij hebben
gericht". Men ziet: geheel Kloeke's theorie. (Hoewel Fokkema
elders (blz. 81) zegt: "omstreeks 1500, toen zich langzamerhand het stadsfries vormde", en hoewel hU aan het slot van
zijn boek de samenvatting geeft (blz. 186): "Als in de zeventiende eeuw de hollandse invloed sterker wordt, is de Leeuwarder
volkstaal gevormd, en begint een zeer langzame verhollandsing
die nu nog voortduurt".)
Aan het beeld der taalverhoudingen dat hij ontwierp voor
de XVIe eeuw, toetst Fokkema nog twee krachten, die het
verdringen van de moedertaal in de hand gewerkt kunnen
hebben. Wellicht heeft de boekdrukkunst invloed gehad. Deze
werkte in Leeuwarden echter pas nadat de ontfriesing reeds
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begonnen was; zü kan dus niet als oorzaak beschouwd worden
(Fokk. 50 vgl.). Een wat eigenaardige opvatting: een "Nederlands" boek behoeft toch niet in Friesland gedmkt te zijn
om invloed te kunnen uitoefenen. - Aan het onderwijs schrijft
Fokkema, naar ik meen, meer invloed toe. Van het schoolwezen vóór 1500 is echter niets bekend: Fokkema "kan alleen
vermoeden dat in de friese periode het Fries de voertaal was,
dat misschien wel eens door een fries-nederlandse mengtaal
vervangen werd. Op de latünse scholen zal die fries-nederlandse mengtaal ook na 1525 gesproken zijn om langzamerhand
voor het Nederlands te wijken". De schrijver wijst er op, dat
in 1541 een Bossenaar, Mr. Cornelius Colebertus, hoofd der
Lat. school werd. - Nu zÜn mij twee gegevens bekend, die
ons meer kunnen leren omtrent de schooltaal in de XVIe eeuw.
In Franeker waren in 1558 "over de scoele twee meesters ...
in der scole lerende, den burgers kynderen latyn, duits ende
anders" (BMHG 49, 278). Ruim een halve eeuw later, in
1618, verschijnt in Leeuwarden een populair juridisch werk
"in N ederlantsche Tale" 1), met als inleiding een Fries versje,
waarin tot den "Friesehen Plachter" gezegd wordt:

"Sa do kenste Lesse, in Tijusch 't scil wol wesse,
"En kenstet vel'stean 2).
Het onderwijs moet dus in de XVIe eeuw op het "Nederlands"
gericht geweest ztjn 3). Men zal echter de tegenwerping kunnen
Dr. Hero à Schingen, Procurator, Ende der Rechten Begin (Bodders 209).
Tijusch = Duits, Diets; cf. Tyoesch in de Statuten van de Bolswarder
dekenie (1450), "dy XXXVIII. pont". (Sipma, Okk. Il, blz. 53). Hoe gewoon
het Nederlands reeds in het begin van de XVIIe eeuw geweest moet zijn voor
een Fries, die lezen kon, blijkt uit een versje in een ander boek van Hero à S.,
Paratitla, Leeuwarden 1623 (Bodders 210):
Die Oerlantsche Romeyners habben litten uyt gaen,
In 't Latijn eertijts, dat wy na et koene verstaen,
Die Wetten van Plachtien mijn verstand te haech
Dit Boeck nu komt in Tale heel laech,
It scijijlt soa volle als nacht en Dey,
As wijt en swart, als suur en swiet,
Ick les nu die Riuchten heel sonder vertriet (etc.)
(ik cursiveer I).
3) cf. ook Hallema, Een onderlinge verp;elijking van drie schoolordonnanties
uit het Noorden des lands; Het Schoolblad 1925, no. 14.
Tijd.chr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
3
1)
2)
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maken, dat WH intussen nog altHd niet weten, wat er in de
klas gesproken werd. Met dat bezwaar stem ik volkomen in.
Want ik ben eryan oyertuigd, dat WH moeten beginnen met
"spreken" en "schrHven" absoluut uit elkaar te houden. Eerst
dàn kunnen de taal verhoudingen en -toestanden ons duidelHk
worden, ook al zou misschien later weer blijken, dat de verschillende aspecten van het taalleven samenvielen en één en
dezelfde tendentie in de ontwikkeling weerspiegelen.
Wanneer ik nu de geschiedenis van spreken en schrHven
tot in de XV Ie eeuw nogmaals naga, dan wHs ik er in de
allereerste plaats op, dat ook na 1525, ja, dat zekel' tot in
de XVIIle eeuw het Landfries door het merendeel der ontwikkfllde burgers in Leeuwarden, Dokkum, Harlingen - en
vermoedelHk ook in andere Friese steden (Sta veren uitgezonderd?) niet alleen verstaan en gelezen werd, maar ook
geschreven en hoogst-waarschHnlHk nog wel gesproken: men
was nog langen tHd tweetalig. Het heeft mH verbaasd, dat
Fokkema deze opmerking niet gemaakt heeft; de aanwHzingen
liggen namelHk in de twee cultuurhistorische werken van
Dr. Wumkes (Bodders yn de Fryske Striid, en Paden fen
Friesllln I) voor het gl'Hpen. (Ik wil hier niet een reeks bewHsplaatsen geven; een en ander zal de lezer kunnen vinden
in mHn opstel in Frysk Jierboek 1938.) Het is nodig dit
voorop te stellen, omdat de "breuk" omstreeks 1525 die Fokkema
constateert, anders ietwat aan een katastrophe-theorie doet
denken, al zal Fokkema's opvatting wel niet zo rigoreus zHn
als zHn formulering.
Vervolgens moeten WH m. i. met Gosses als uitgangspunt
de vele hollandismen nemen, die door hem en anderen 1), in
de 1!'riese Okk. zijn aangewezen. Fokkema (53) merkt zelfs
op, dat "er bijna geen friese oorkonde is waar niet even
vreemde invloed om de hoek komt gluren", maar WH krHgen
1) Kloeke, Teuthonista YIIr, 129 ff.; Steller, Awfri. Schulzenrecht 8 f.
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geen antwoord op de voor de hand liggende vraag : Van waar
al die "Hollandse" of "Nederlandse" inslag voor de fatale
periode? 1) Bovendien vinden wli in de XVe eeuw, naast verklaarbare niet-Friese stukken 2), verschillende "Nederlandse"
Okk. (zoals Fokkema ze noemt) die "raadselachtig" zli n 3).
Wel zlin van de zestien stukken die er in het archief van
het St. Anthony-Gasthuis overbleven uit de periode 1406-1450,
vliftien in het Fries opgesteld, maar toch is één Ok., een
consent van het stadsbestuur op een gift aan het Gasthuis
(1442), "in een sterk fries gekleurd Nederlands" opgesteld,
waarbli het Fokkema "niet duidellik is waarom dit stuk niet
in het Fries is" (33). Voor mli nu telt dat éne "onverklaarbare" stuk veel zwaarder dan de zes verklaarbare niet-Friese
stukken die tussen 1450-1498 op 64 Friese voorkomen.
Veel merkwaardiger nog is de inhoud van het archief van het
Aalsemer klooster (Fokk. 27 vlg.). Tot 1530 zijn er 65 Okk.
in het "Nederlands" naast 47 Friese; 22 daarvan zlin ontstaan door contact met geestelliken of met andere kloosters,
10 andere vallen in de periode 1498--1530. Maar, aldus
Fokkema, "dan blUft er nog een vrij groot getal (33) nietfriese stukken, dat ik niet verklaren kan" 4).
1) Ook "Oosterse" inslag kan vóór de komst der Saks. hertogen geconstateerd
worden, cf. hv. Fokk. 6. De termen "Hollands" en "Nederlands" zullen ook
hierna nog weifelend naast elkaar gesteld worden of ongemotiveerd afwisselend
voorkomen; de onzekerheid weerspiegelt de moeilijkheden, die de vraag, door
welke taal of talen het Fries beïnvloed werd, ons hrengt.
2) Voor deze Okk .• problemen, cf. vele opmerkingen in Bretschneider, Heliandheimat (D. D. G. 30). 261 ff., 270 f., 280 fi'. Belangrijke litt., onder meer, Lasch,
Gesch. der Schriftsprache in Berlin bis zur Mitte des 16. Jhdts (1910); Böttcher,
Das Vordringen der hd. Sprache in den Ukk. des ndd. Gebietes vom 13. bis
16. Jhdt. (1916); Teske, Das Eindringen der hd. Schriftsprache in Lüneburg
(1927); Heinsohn, Das Eindringen der nhd. Schriftsprache in Lübeck während
des 16. und 17. Jhdts (1933).
3) Menigeen die Sipma's Okk.·editie (I, IJ) ter hand neemt, zal misschien
de indruk krijgen, dat het Fries in de ~I. E. een bloeiende kanselarijtaal
is geweest. Men leze daarom eens, wat Prof. I. H. Gosses, Ts. voor Geschied.
45 (1929) 28, over de armoede aan Friese schrifturen schreef.
4) De mogelijkheid, dat dit Franciskaner vrouwenklooster meestal in nietFriese handen geweest is, 0PIJert Fokk. slechts vragend.
Heel belangrijk is ook een Nd!. Ok. van 1427 (gepubl. in Gedenkb. Leeuw. 4),
die Fokk. niet bevredigend heeft kunnen verklaren (Frysk Tinkb. Ljouwert 65).
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Er zijn dus in de XVe eeuw in Frieslands "kanselarijen"
geschreven:
Vele niet-H'iese Okk., die verklaard kunnen worden door
het feit, of op grond van de mogelijkheid, dat de "adressant"
dan wel de geadresseerde een niet· Fries was (er zijn ook nog
wel andere gronden);
Maar daarnaast verschillende niet-Friese Okk. die "onverklaarbaar" zijn.
De niet-]1~riese Okk. zijn bijna alle, of zij nu in "Westelijke"
of in "Oosterse" taal geschreven zijn, behoorl1jk gesteld en
gespeld.
Verder zijn er vele Friese Okk., waarvan b1jna alle sporen
van niet· Friese invloed tonen in spelling, woordgebruik,
formules.
In die laatste Okk. valt de zeer onregelmatige, ja chaotische
spelling op. Gosses (diss. 14) spreekt daarom van een "onbevangenheid tegenover den af te beelden klank", die "duidelijk
waarneembaar" is; alle schrijvers "hebben voortdurend met
gebrek aan teekens te kampen" en "de lezer krijgt de bontste
verzameling van schrijfwijzen voor één woord onder de oogen" .
Gosses merkt dan op, dat "het meerendeel der schrijvers
een uitstekend phonetisch gehoor heeft" en dat zij "niet geringe
moeilijkheden" hadden op te lossen wanneer zij het Fries
wilden noteren. Dat laatste is ongetwijfeld Wf\ar. Maar: de
moeilijkheden waren in Holland en in Nederduitsland werkelijk
niet minder groot ... geweest! Daar echter waren zij ten dele
reeds opgelost en daar was in de verschillende kanselarijen een
schrijftaal-traditie ontstaan. Maar een dergelijke traditie moet
ontbroken hebben voor het Fries. De taal en vooral de spelling
van de oudere Rechtshandschriften zal wel een bàsis geweest
zijn voor de (XIVe- I) en) XVe-eeuwse Oorkondenschrijvers,
maar m.i. wijst niets erop, dat dit hun bezit was; het verleden
bracht hun: leermiddelen, een leerschool schijnt er niet voor
1) Sipma I, II geeft slechts elf Friese Okk. vóór 1400, nl. 1329, 78, 79,
86, 90 (3 X), 92, 97 (2 X ).
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hen geweest te zijn. Juist de geschiedenis van de spelling der
Rechtshss., voor zover Steller die geschetst heeft, wijst in die
richting. De jongere codices zijn geschreven door dezelfde
"clercen" die de Okk. opstelden, en die in beide gevallen
duidelijk tonen, dat zij niet een Friese schrijftaaItraditie
voortzetten, maar wèl "Oosterse" of "Westelijke" tradities
beheersen 1). Hoe zouden door het vrij zeldzame codificeren
van het Recht zich ook schrijfscholen hebben kunnen vormen
in Friesland, waar in oudere tijden of niet, of in het Latijn
geschreven is? De jongere "clercen" moeten in den vreemde
school gegaan zijn; vreemde tradities zijn hun zeer eigen
geworden en werken door wanneer zij de moedertaal trachten
te schrijven (hollandismen etc.). Of verleiden hen om die
moeilijke moedertaal niet te schrijven: in het laatste geval
ontstonden de "onverklaarbare Nederlandse" stukken. Zo
weerspiegelen de Friese archieven Westelijke en Oostelij ke
cultuurinvloed langen tUd voor de komst van Saksen en
Bourgondië.
Die invloed op de "kanselarijen" is niet iets toevalligs,
- niet slechts afhankelijk van de noodzakelijkheid om zich
in, of naar, buitenlandse schrijfscholen te oefenen - ; zij is
niet een geïsoleerd verschijnsel. Frieslands beschaving was in
de eeuwen van twist en onrust pover. Tot eigen uitingen
kwam men niet of nauwelijks en wie meer ontwikkeling
wenschte, wie cultuur zocht, moest of Friesland verlaten, of
zich geheel richten naar het buitenland en het materiaal daarvandaan laten komen. Het is geen wonder dat de Franeker
geslachten Sjardema en Hottinga reeds in de XVe eeuw
familiedata noteerden in een Middelnederlands Getijdenboek
(MS begin XIVe eeuw (P) Bibl. Fri. Gen., Cat. nO. 438) 2).
1) Ik kan daarom niet met Steller zeggen, dat de Nd!. orthographie in de
XIVe eenw "mehr und mehr eindringt" ; Fokkema's nanwkenrig onderzoek heeft
jnist aangetoond, dat de vreemde elementen in de Fr. Okk. op den dnnr (tegen
1500) meer en meer verdwijnen.
2) Znlke Hss. kwamen natnurlijk vooral via de kloosters in Friesland. Vgl.
bv. de verzameling van stichtelijke werken in het "Nederlands", in 1448 door
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Al evenmin behoeven wij ons er over te verbazen, dat het
Bolswarder Stadboek in 1455 in ("Oosters" gekleurd) Middelnederlands is opgesteld "by raede ende con sen te des Eerbaren
Vaders Johannis Brugman (etc.)" 1). Verbazingwekkend zou
het geweest zijn, wanneer in het SneekeI' Stadboek (1456),
dat op het Bolswarder teruggaat, de eedsformules die gespl"oken
moesten worden, "Diets" waren geweest: ze zijn Fries (zie
echter Sip ma, Frysk Jierboek 1937, 131). Het is bekend, dat
dergelijke formules in volkstaal ook elders reeds vroeg worden
aangetroffen in overigens Latijnse codificaties: een vreemde
cultuurtaal wijkt voor de moedertaal waar deze niet gemist
kàn worden.
Maar duidelijker nog dan de weinige sporen uit de XVe eeuw
spreken de XVle-eeuwse feiten. Nauwelijks heeft vreemde
macht de rust opgelegd die eigen krachten niet hadden kunnen
brengen, of Frieslands intellect uit zich - voor zover het
zich niet bedient van het Latijn - in het "Diets" of in het
"Oosters" en wel met een gemak, dat ons op het eerste gezicht kan verbazen 2), maar dat tevens zo opmerkelijk vanzelf-sprekend aandoet. Geen dl"uk-van-buiten die nu plotseling
inzet weerspiegelt dat, maar de opheffing van remmen binnen
Friesland, waal'door de ontwikkeling zich kon ontplooien 3)
in die richting welke zij reeds lang had gezocht. Daarom ook
is de ondergang van het Fries als kanselarijtaal bij de komst
der Bourgondische ambtenaren geen revolutie, maar in vele
opzichten de versnelde ontwikkeling van een tendentie die al
aanwezig was. Fokkema heeft opgemerkt, dat geen BourgonJohannes van legerdam, broeder in Mariënkamp, aan zijn vriend Mardus Symonis
te Amsterdam gezonden (Cat. Hss. U. B. Amsterdam II, no. 543). Op nietFriese oriëntatie in hogere kringen wijst ook het grafschrift in Wynaldum voor
Kathrijn to Nye Huus (1460), Gedenkb. Leeuw. 21.
1) Daarentegen is de zg. Franeker Buurbrief, van 1417, in het Fries opgesteld.
Zie over de oudste Stadboeken: Telting, Het Oud-Friesche Stadrecht (1882),1 vlgg.
2) Cf. Gosses, Tael en Dialekt (J 929), 27: "H wêr ha se doch 'yne goedichheid
foart-ynien al dy Holl&nsk-skriuwende Friezen weihelle ef ho ha dy Fryske
skriuwers it Holl&nsk sa gau leard P"
3) Cf. Theissen, Ceutraal Gezag en Friesche Vrijheid 295 vlgg.
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dische taalwetten de Friezen gedwongen hebben hun moedertaal in het officiële schriftelijke verkeer op te geven en dat
er al evenmin iets blijkt van verzet tegen "Nederlands" of
"Oosters". Vrijwillig heeft men de zwenking gemaakt, vrijwillig heeft een Worp van Thabor een groot deel van zijn
kroniek in licht "Oosters" gekleurd "Nederlands" geschreven I).
Niets en niemand belette den Leeuwarder secretaris Hemma
Oddazoon, een man van het "oude regiem", om het F1'ies te
blijven gebruiken; zelfs als gedeputeerde van de Raad van
den Saksischen hertog schreef hij zijn oordeel in het Fries
achter op een "Nederlands" stuk (Fokk. 42 vlg.). Maar niets
en niemand ook dwong zijn opvolger Wilco Folkertsz., door
Fokkema zo goed getypeerd als "de ambtenaar en de dienaar
van de nieuwe toestand", om het "Nederlands" te aanvaarden;
toch zijn van hèm slechts twee Friese stukken (1516, 30)
bekend (Fokk. 43 vlgg.). Wanneer wij alleen op de Oorkondentaal letten en daarbij vergeten, dat volksbesef en taalbesef
elkaar niet dekken in de XVle eeuw, dan moeten wij wel de
ondergang van het Fries als een onverwacht (P) drama zien.
Maar in het groter verband van de politieke, culturele en
sociale ontwikkeling is dit gebeuren slechts één aspect en
daarbij een "ondergang" die volkomen ondramatisch voltrokken is.
Pas nu wij de ontwikkeling van de schrijftaal verhoudingen
hebben nagegaan, kunnen wij de vraag stellen, in hoeverre
de Okk. ons inzicht geven in wat ,gesproken werd, waarbü wij
ons even geheel moeten losmaken van de hieraan voorafgaande
conclusies. Vinden wij in de Oorkondentaal stadsfriese vormen P
Weerspiegelt zÜ dus het ontstaan van dat dialect, zoals Gosses
meent, of is deze opvatting terecht bestreden door Kloeke P
En geven de vooraanstaande Leeuwarders omstreeks 1525 hun
1) Zie, ook voor het opgeven van het Latijn: J. G. Ottema, Worp van
Thabor-ed. B V (1871), 372 vlgg.
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moedertaal niet alleen in het schriftelijk, maar ook in het
mondeling verkeer op?
Het enige wat wij in het begin der XVle eeuw kunnen
constatn'en is, dat ontwikkelde Friezen tweetalig zijn, Men
schrijft (behalve dan Latijn) "Nederlands" en aanvankelijk
ook "Oosters", en er is m, i. alle reden om, op grond van
vele gegevens bij W umkes, aan te nemen dat ontwikkelde
stedelingen het Fries in het mondeling verkeer niet opgegeven
hebben. Of zij naast het Fries, of eventueel boven het Fries,
nog een tweede omgangstaal hadden, kunnen wij alleen veronderstellen op grond van waarschijnlijkheidsoverwegingen. In
ieder geval kunnen wij met Schuchardt spreken van "kulturelle
Zweisprachlichkeit"; dwz., de cultuurtaal is niet een ontwikkelingsvorm van de moedertaal. Wat nu de tweede omgan,qstaal
betreft: het ligt geheel voor de hand, dat allen die dikwijls
met vreemdelingen in aanraking kwamen - vooral door de
politiek en door de handel - , ook een niet-Friese taal meer of
minder goed beheerst hebben. Wie als schipper of koopman
veel zaken deed in Groningen, in de IJselstreek of in Amsterdam
(ik noem slechts enkele centra 1), wie als politiek leider of
als onderhandelaar contact had met het buitenland, kan onmogelijk alleen Fries gesproken hebben. Welke taal dan
wel? Er zijn verschillende mogelijkheden. Een "hogere eenheidstaal" bij voorbeeld; dat wil in de XVe eeuw zeggen:
Latijn. Ik geloof echter niet dat velen - ontwikkelde geestelijken uitgezonderd - die taal reeds voldoende beheersten.
Dan kan men zijn toevlucht genomen hebben tot een zg.
"Verkehrssprache", een gemiddelde tussen vreemd en eigen,
waarbij door beide partijen "evenveel" gegeven als genomen
wordt 2). Ten slotte kan men ook, zo goed en zo kwaad
1) Cf. bv. Smit, De registers van den biertol te Amsterdam, BMHG 38.
2) Znlke talen ontstaän alleen wanneer de belangen meer of minder in evenwicht zijn en er niet aan één zijde politiek of cultureel overwicht is. Uit de
aard der zaak zijn ze tegenwoordig in Europa zeldzaam. Een goed vb. is het
Russenorsk (Broch, Maal og Minne 1927; 1930); ook kan men aan de "niedrige
hochschwedische Um~angssprache" denken, die esthlandse en finlandse Zweden
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als het ging, de taal gesproken hebben van de streek waar
men veel kwam. Er is echter niet de minste reden om
aan te nemen, dat zo'n tweede taal een diepgaande invloed
gehad zal hebben op het Fries van den spreker. Men kan
er wel eens een woordje "Hollands" of "Gelders" tussendoor gegooid hebben - halfbeschaving demonstreert zich
graag! -, maar "Hollands (of iets anders) in Friese mond"
zou iemand in de XVe eeuw geïsoleerd hebben in de vaderlandse taalgemeenschap. Bogerman (1551) vertelt van een
Friesen boer-koopman, Buwa genaamd, die met een dikke
buidel uit Deventer teruggekomen is en trots tot een Friesen
abt zegt: "Hoff, haat kaan dio freessche buter dwaan !".
Toch zal de man op de Deventer markt wel niet in het Fries
onderhandeld hebben, maar een minderwaardigheidsgevoel
heeft hij er niet opgelopen! Thuis spreekt hij weer Pries en
zelfs zegt de abt (spottend?): "Buwa bisto, Buwa schatto
blyuwe" 1). Nu zullen wij dit tafreeltje waarschijnlijk wel
buiten de stad moeten laten spelen, maar binnen de steden,
waar mogelijk reeds in de XVe eeuw een vrij grote kring
van tweetalige "sprekers" te vinden was, kan moeilijk een
vreemde taal het Fries geheel of ten dele verdrongen hebben:
zolang men nog verschillende talen sprak, zolang het contact
met het buitenland nog zeer veelz[jdig was 2). Juist die dialectgeografen die Verkeer= Verkeersinvloed=Taalinvloed aaneengeschakeld hebben, zullen moeite hebben om het wordingsproces
van een stadsfries dialect in de XVe eeuw taalkundig (ik zeg
niet: historisch!) duidelijk te maken.
Vervolgens kunnen wij, op zoek naar "levende taal" ons
onderling gebruiken (Karsten, Don. Nat. Schijnen, 76 Jr.). - De term" Verkehrssprache" wordt ook wel in andere zin gebruikt, cf. bv. Schönberger, Teuth. 10,
84; in zijn geval zou ik liever van Stadstaal spreken. Voor een" Verkehrssprache"
vind ik het kenmerkend dat zij een gelegenheidstaal is en niet "permanent" gesproken wordt.
1) Vrije Fries 19, 230 vlgg., i. v. Buwa. Vgl. vooral ook de verhoudingen op
Terschelling: Knop, Fry. Jierboek 1937, 84.
2) Zie bv. de zakenreizen van den Procurato~ van het Hasker Convent iu
het begin van de XV Ie eeuw; O. Postma, Vrije Fries 33, 23 vlg.

42

W. Gs. Hellinga

----------------~

afvragen wanneer wij de Okk. vóór 1525 beschouwen: Wat
wilde men eigenlijk noteren? Welnu, de extreme gevallen
bepalen m. i. de richting: of Fries, of niet-Fries. Meestal
slaagden de schrijvers er in hun doel te bereiken, waarbij zij

echter met het Fries, zoals wij weten, de meeste moeite
hadden. Dat bU het schrijven van de vreemde taal ook de
moedertaal nog wel eenA kon inwerken, dat Friese vormen
en woorden de schrijvers nog wel eens konden ontglippen,
dat zU bovendien wel eens ged won gen werden een bepaald
Fries woord te gebruiken als er geen vreemd equivalent
bestond, - spreekt vanzelf. Het is echter veelbetekenend,
dat Fokkema juist heel weinig Okk. heeft gevonden met
~,gemengd friesnederlandse inslag" en met "Nederlands met
friese vormen" (diss. 53): wie voelde dat hij de ene taal niet
kon schrijven, schreef de andere I)! Hoe zeer men er op uit
was om Fries en niet-Fries te scheiden blijkt aanvankelijk
uit woorden als lcOttint en prokater. Later vervangt men deze
door conuent en procurator (Gosses, diss. 14), maal' dat weerspiegelt niet toenemende vreemde invloed; integendeel! Op
den duur leert men juist het Fries zuiverder te schrijven
(minder hollandismen, etc.) en uit de hiermee schijnbaar tegen~trijdige spellingverbeteringen blijkt, dat men streefde naar een
beschaafde Friese kanselarijtaal, - in de gevallen dat men
Fries wilde schrijven. De taal van de "Nederlandse" Ok. van
1442, die sterk Fries gekleurd is, die dus in dubbel opzicht
een merkwaardige uitzondering is, kan zeer goed het resultaat
geweest zijn van een poging om ... Fries te schrijven!
Intussen zal het feit dat verschillende, misschien zelfs vrij
vele Friese stedelingen voor 1525 reeds een niet-Friese taal
konden spreken, het ontstaan van het latere Stadsfries begunstigd hebben. Na de komst del' Bourgondiërs richtte Fries1) Heel illustratief lijkt mij een XV Ie-eeuws voorbeeld (Bodders 129). Pastoor
Leo Jellus van Blija begint in het "Dytsk", maar gaat heel spoedig over in het
Fries: Of het· een, Of het ander!
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land zich na 1525 al meer en meer vooral naar het Westen,
zoals Kloeke heeft opgemerkt. Het aantal vreemdelingen in
Friesland nam in de loop van de XVle eeuw toe (Theissen
317; Sipma, Gedenkb. Leeuw. 196). In Leeuwarden kwamen
belangrijke regeringspersonen en andere buitenlanders met wie
men veel te maken had. De Friese steden kwamen op 1), de
handel ging bloeien. Friesland is in de XVle eeuw deel geworden van een groter geheel, waarin Holland (aanvankelijk
ook als schakel naar het Zuiden) cultureel centrum was,
waarin Amsterdam-Holland het economisch middelpunt vormde
dat steeds sterker ging "trekken" 2). In dat geheel, dat door
de Unie een nieuwe en vaste vorm zou krijgen, heeft Friesland
èn in cultureel èn in economisch opzicht een belangrijke
plaats ingenomen. Na 1525 moet de "tweede omgangstaal"
door steeds meer Friezen zowel buiten als binnen Friesland
(en dan hoofdzakelijk in de steden) veel vaker en spoedig
vrijwel regelmatig gesproken zijn door intensief contact, terwijl
die taaI nu in de allereerste plaats Westelijk gericht is 3). Een
tweede taal is niet langer een gevariëerde toevalligheid, er
komt een constante eenheidstendens en daardoor ontstaat het
Stadsfries, dat wij nog in vele opzichten terugvinden in de
stadsdialecten.
Het ontstaan van het Stadsfries zal in eerste instantie niet
veel tijd genomen hebben. Het Hollands is niet langzaam
binnengedrongen (hoe stelt men zich zoo'n proces eigenlijk
voor ?), noch het Fl'Ïes langzaam aangepast aan Hollands,
maar een tweede omgangstaal is geleerd door hen, die deze
nodig hadden ..Dat gebeurde in de praktijk (door contact met
Hollanders binnen en buiten Friesland) en in de school, in
1) Cf. Theissen 315.
2) Cf. bv. Häpke, Die Regierung Karls V, 26 Anm. 2; Meilink, Rekening
van het lastgeld in Amsterdam, Waterland en het Noorderkwartier van Holland
in ] 507 (BMHG 44); BMHG 37 (rederscontract 1598).
3) De "Oosterse" invloed is door de oriëntatie op het Westen verdwenen en
kan m. i. nooit diep op bet Fries ingewerkt hebben, zoals Van Haeringen, N. Tg.
31, 334, meent.
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de kringen van bestuur, cultuur, handel en nijverheid, door
burgers en burgerskinderen. Hoe de taalverhoudingen in de
XVle eeuw in een stad als Leeuwarden waren, of hoe zij
zich ontwikkeld hebben, kunnen wij onmogelijk nauwkeurig
nagaan zolang er niet nieuwe gegevens ontdekt worden j wij
zouden o.a. veel moeten weten van de structuur van de stadsgemeenschap. Wel kunnen wij ons afvragen, of er omstreeks
1600 nog stedelingen geweest zullen zijn die all één Fries
spraken, en of er reeds anderen geweest zullen zijn die, al
waren zij geboren Friezen, geen Fries meer konden spreken.
Voor het eerste geval ontbreken ons, ontbreken mij althans,
de gegevens. Pas ± 1700 maakt Hilarides onderscheid tussen
"Stad-Fries" en de "taal der Boeren". De stadsgemeenschap
is echter steeds vrU klein en naar buiten vrU gesloten geweest;
het leven speelde zich vooral af binnen de muren en het
contact der burgers onderling zal groot geweest zUn. Bovendien lag de voornaamste sociale scheidingslUn langen tijd
tussen "paupers" en "burgers" en het lijkt mU daarom waarschijnlijk, dat alleen in de onderste lagen het Fries nog langere
tijd de enige taal geweest is.
Voor het tweede geval zijn er wel aanwijzingen. Daar is
in 1555 de mededeling van Conrad Gesner (Fokk. 66 vlg.).
V roeger was het Fries de enige taal - wat niet geheel
juist is - "hodie autem occidentales Frisii, in civitatibus
praecipuè, ad Brabanticum et Hollandicum sermonem proximè
accedunt (etc.)". ~fet Fokkema (67) kunnen wij wel aannemen,
dat dit "zowel op de gesproken, als de geschreven taal betrekking heeft". Nu de geschiedenis van de taal verhoudingen
in }1~riesland toch op speculaties moet steunen zouden wij nog
de veronderstelling kunnen maken, dat "ad Brabanticum
serrnonem" vooral voor de geschreven taal gegolden zal hebben en "ad Hollandicum sermonem" voor de tweede omgangstaal, dus voor het Stadsfries. Sermo kàn de ruimere betekenis
"taaleigen" hebben en de gemakkelijke en fraaie contractie
kàn verleid hebben tot geringere nauwkeurigheid ... ! Maar
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ik betwijfel of wij zoveel aan Gesner mogen vragen, wij zullen
ons wel tevreden moeten stellen met de duidelijke aanwijzing
die zijn woorden bevatten: dat de positie van het Fries in de
steden zeer verzwakt was in het midden van de XVle eeuw.
In elk geval blijkt uit zijn opmerking niet, dat sommige
stedelingen totaal "ontfriest" waren.
Veel belangrijker is een gegeven voor ± 1585, dat Fokkema
gevonden heeft (68 vlgg.). In een getuigenverhoor wordt
gesproken taal weergegeven, waaraan wij wel geloof mogen
schenken omdat het hier een woordenwisseling met belediging
en bedreiging betreft: de rechter behoorde dus wèl te weten,
wat er precies gezegd was. Het ruzie-gesprek van edelman
en notaris verloopt tussen de "polen" Nederlands en Fries,
volgens Pokkema. Maar m.i. is er alle reden om te betwijfelen,
dat het " Nederlands " in twee vragen buiten de beledigingsen bedreigingskwestie, "levende taal" is; het doet schrijftaalach tig aan en wij moeten ons afvragen, of er in die tijd wel
èrgens in ons land "Nederlands" gesproken werd. Ook het
Pries is verdacht, het kan evengoed Stadsfries zijn. Maar dat
doet weinig ter zake omdat het door den edelman gesproken
wordt, en de adel is, zooals wij weten, steeds sterk gebonden
gebleven aan de moedertaal. De belangrijkheid van dit gegeven
ligt dus hierin, dat aanzienlijke burgers Stadsfries en niet
Pries als omgangstaal gebruikten. Ik geloof namelijk dat de
woede niet het Stadsfries "opriep", maar de beledigingen waaraan
wij de welkome notitie te danken hebben. Maar of wij nu een
antwoord op de tweede vraag kunnen geven? Beter lijkt het
mij door inductie uit latere gegevens, die aansluiten bij de
zojuist vermelde mededeling van Hilarides, de toestand omstreeks
1600 te benaderen. Pas in de tweede helft der XVIIe eeuw
en in de XVIIIe eeuw verwijt men Friese stedelingen, dat
zli het Fries-spreken zijn verleerd (Gabbema 1681, Gutberleth
1701, Althuysen 1755); nog in 1654 heeft Gysbert Japicx
zich alleen gekeerd tegen hen die minachting hadden voor
zijn moedertaal.
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Deze korte schets van de taalontwikkeling en de taalverhoudingen in een stad als Leeuwarden, die reeds meer
geeft dan de eenvoudige voorstelling waartoe het schematisch
toepassen van het "tendance de mieux parler"-principe moest
leiden, is op zich zelf natuurlijk ook nog veel te simplistisch.
Bovendien dwingt de eene hypothese na de andere ons tot
consequenties die ons steeds verder weg voeren van het weten,
zodat wij ons dreigen te verliezen in een wankele constructie
van veronderstellingen .. , Maar een probleem wordt dikwijls
beter benaderd door een reeks hardnekkige vraagtekens, dan
door een willige hypothese op het eerste gezicht.
V ooral missen wij bij het onderzoek, wanneer wij geen
vaste bodem meer onder de voeten hebben, betrouwbare,
"tastbare" taalgegevens uit oudere stadsfriese teksten. Fokkema
klaagt erover dat hij zulke bronnen tevergeefs heeft gezocht;
maar de negatieve uitslag van zijn nasporingen kan ons toch
nog wel iets leren. Wij moeten daarvoor naar Holland kijken.
In de zoveel rijkere literatuur van het 'Vesten vinden wij
bijna uitsluitend teksten in de cultuurtaal, Of in dialectische
taal (Oud-Amsterdams etc.). Die laatste danken wij aan het
realisme van de XVIIe-eeuwse kluchteuschrijvers, maar dat
hun realisme I) iets anders geweest moet zijn dan dat van
XIXe-eeuwse naturalisten, blijkt uit het bijna geheel ontbreken
van beschaafde omgangstaal, die reeds omstreeks 1600 in verschillende grote Hollandse steden gesproken werd. Wanneer
de XVIIe-eeuwer geen volkstaal noteert, schrijft hij de (wordende) Algemeen Beschaafd Nederduitse schrijftaal, het ideale
doel van zijn culturele streven. Het ontbreken van stadsfriese
teksten in de (XVle en) XVIIe eeuw kan daarom nog wel
toeval zijn. Maar wij moeten niet vergeten, dat het Fries in de
XVIIe eeuw wèl als kluchtentaal voorkomt of tenminste als
"aardigheid" (carmina votiva, en dgl.), dat het Fries pas om-

I) Zie daarover Hellinga, Opbouw vau de Alg. Beseh. Uitspraak 279 vlg.
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streeks 1700 uitdrukkelijk boers wordt genoemd I), en dat
eerst Jeltema Stadsfries, dat hij plat noemt 2), heeft gegeven.
Fokkema zal gezocht hebben wat in de (XVIe en) XVIIe eeuw
bijna niet te vinden is: levende beschaafde omgangstaal. De
sociale positie van het Stadsfries is daarmee voor die tijden
wellicht vastgesteld.
Al weer een theorie, zal men zeggen. Inderdaad, maar wij
moeten wel proberen klaarheid in deze kwestie te krijgen,
omdat ons inzicht in het taalkundig proces onder meer hiervan
afhangt. Daarom ook zijn wij gedwongen nog twee vragen te
stellen. Is de taal van de Stadsfriessprekende burgers in de
loop der tijden meer eu meer beïnvloed door het "Hollands"?
En: hoe is het Stadsfries de enige taal geworden in de lagere
milieu's? Immers: onze bronnen weerspiegelen volkstaal der
XVIIIe, XIXe en XXe eeuw. Is nu die volkstaal oorspronkelijk "Hollands in Friese mond" en wel "Hollands" van bv.
XVlIIe-eeuwse burgers in de mond van XVIIIe-eeuwse volksmensen ? Of is het Stadsfries van XVIIIe-eeuwse burgers
door volksmensen overgenomen? En zo het laatste het geval
is, spraken dan de burgers in de XVII Ie eeuw nog ongeveer
eenzelfde dialect als hun voorouders in de XVIe eeuw? Pas
na beantwoording van deze vragen kunnen wij proberen in de
taalgegevens iets terug te vinden van het taalkundig proces,
al zal wellicht ook omgekeerd de taalanalyse ons inzicht in de
ontwikkeling der taalverhoudingen kunnen verhelderen. Kortom,
wij moeten een dubbele proef nemen om tot klaarheid te komen.
Wanneer het Stadsfries werkelij k on tstaan is door een voortdurend streven om Hollands te spreken, dan is het toch wel
merkwaardig dat men in de XVIIIe eeuw dat doel nog steeds
niet bereikt heeft. Niet alleen is het waarschijnlijk, dat in de
tweede helft van die eeuw beschaafd Stadsfries gesproken werd,
maar in elk geval is het zeker, dat omstreeks 1740 de taal van
1) Daarover in mijn opstel in Frysk Jierboek-1938.
2) Fokkema 74; over Jeltema's oordeel vooral ook P. van der Meulen, Vrije
Fries 34 (1937), 99 vlg.
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heren als Van Aylva, Van Burmania, waarover Fokkema (73)
iets meedeelt, geen "Hollands" genoemd kan worden. Na twee
eeuwen "Hollands"-leren hadden wij werkelijk iets beters kunnen
verwachten dan Burmania's opmerking: "Het hout hem nogal
kout, dominee"! Te meer omdat alle ontwikkelde Friezen
gedurende die eeuwen de cultuurtaal van de Nederlanden, de
Algemeen Beschaafde Nederduitse schrtjftaal, volkomen hebben
beheerst 1). Ik zeg: alle ontwikkelde Friezen, niet alleen zij
die sterk "Nederlands" georiënteerd waren, maar ook die cultuurdragers die zich steeds Friezen bleven voelen, ja juist die
laatsten, want volksbesef is een uiting van beschaving in de
XVIIe eeuw: een "homme de lettres" had het nationaal-eigene
lief. Merkwaardige breuk tussen "spreektaal" en "schrijftaal"!
Merkwaardig 'ten minste, wanneer men de geschreven cultuurtaal voor Hollands houdt en wanneer men meent, dat beschaafd
Hollands in de XVIIe eeuw reeds een eenheid was met het
gezag van een toekomstig Algemeen Beschaafd Nederlands.
Maar dat was niet het geval 2). Pas tegen 1700 hooren wij
klagen over Hollandse invlof'd. Dan verdedigt Hilarides het
Fries-Nederduits tegen de aanmatiging van de belangrijkste
provincie, die hààr taal als de beste, als de énig beschaafde
wil beschouwen en niet langer als een Hollands-Nederduitse
variant van de cultuurtaal der Unie. Dan ook eerst is er werkelijk beschaafd gesproken Hollands en kàn de expansie daarvan
begonnen zijn; of deze in de XVIIIe eeuw reeds van veel betekenis was is een tweede kwestie. Voor die tijd echter zullen
de Friese stedelingen hun moeilijke taal - een verkeersbelemmering - in vele gevallen ter wille van het contact, later
zelfs zo goed als geheel vervangen hebben door een zg.
"Halbmundart", waarvan het taalkarakter overeenstemt met
1) De opm. van J. B. Schepers, dat de Friezen als Nederlands·schrijvende
letterkundigen "eenvoud van taal als vast, noodzakelik kenmerk" hebben, geldt
zeer zeker niet voor de XVIIe eeuw! cf. Het Fries in Nederland (1933), 2.
2) Zie daarover b.v. "De drang naar een Beschaafd en een Algemeen Beschaafd"
in: Hellinga, Opbouw 345 vlgg. Friesland tegenover Holland heb ik ook behandeld in mijn opstel in Frysk Jierboek-1938.
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dat van een "Yerkehrssprache" (halve aanpassing), maar die
eenzijdig gebonden is (één groep spreekt haar ter wille van
een ander), terwijl zij zich door het permanent gebruik ook
typisch onderscheidt van de incidentele "Yerkehrssprache".
Dergelijke "Halbmundarten" kan men bv. tegenwoordig in
Duitsland als "Stadmundarten" en als zg. "landschaftliche
U mgangssprachen" waarnemen; een kenmerk is steeds dat de
drang naar algehele navolging ontbreekt. Bij ons zijn ze als
omgangstaal voor ontwikkelden in de laatste honderd jaar geheel verdwenen door invloed van het Algemeen Beschaafd en
alleen nog maar te herkennen in de provinciale nuances daarvan. Want vernietigende invloed heeft slechts een overheersende
cultuurtaal of een Rijkstaal, of is het gevolg van politieke
dwang dan wel van zéér intensief verkeer (en zelfs dan ontstaat meestal eerst tweetaligheid; cf. hieronder). In Friesland
ontbraken lange tjjd die extreme krachten: het Stadfries is
pas in de XIXe eeuw onder sterke druk komen te staan. Daarom
geloof ik, dat het dialect der Friese steden gedurende de eerste
eeuwen na het ontstaan niet meer sterk gewijzigd is onder
invloed van "Hollands" of "Nederlands". Woorden en uitdrukkingen zullen steeds uit het Westen overgenomen zijn. Natuurlijk! kunnen wij wel zeggen. Maar de Hollandse diphthongering
is bv. niet doorgedrongen, zelfs niet in het beschaafd Stadsfries.
Ontwikkelde Friezen gingen pas diphthongeren toen zij ..•
hun dialect prijs gaven en Nederlands spraken. De eerste vraag
zullen wij m. i. in dien zin beantwoorden moeten, dat het
dialect der lagere kringen teruggaat op Stadsfries en niet op
Hollands.
"On ne peut comprendre l'évolution d'une langue qu'en
tenant compte des situations hisooriques et des conditions
sociales ou cette langue s'est développée". Het woord is van
Meillet, die - niet als dialectgeograaf, maar als taalsocioloog zo dikwijls taalbeweging heeft aangetoond, die echter ook
heeft doen uitkomen, dat "bilinguisme" en niet "changement
de langue" het meest voorkomende resultaat van taalinvloed
Tijdschr. v. Neder\. Taal- en Letterk. Deel LIX
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is. Daarom moeten wij, wanneer wij nu in de Friese steden
"changement de langue" tot in de laagste kringen constateren,
dit niet bij voorbaat normaal vinden. "Het is vanzelf sprekend"
wordt even dikwijls gezegd om eigen weifeling te camoufleren,
als om een voor de hand liggende argumentatie bij anderen
op te roepen, - voor zover het niet een uiting is van onnadenkendheid. Wie het vanzelfsprekend vindt, dat het Stadsfries binnen de steden zo'n absoluut succes heeft behaald, zal
ons m. i. toch duidelijk moeten maken, waarom het dan buiten
de steden in 't geheel niet expansief is geweest: Friesland
heeft merkwaardige taaleilandjes ! .Aan alle mogelijke kleinere
steden heeft men expansieve kracht toegeschreven - in de
"IJsellinie" bij voorbeeld -, maar landelijke middelpunten (in
economisch en cultureel opzicht 1) als Leeuwarden, Franeker,
Bolsward liggen wat hun taal betreft eenzaam tussen een
koppige boerenbevolking, ... die het werkelijk niet aan welvaart en beschaving ontbroken heeft en waaronder de kennis
van de Nederlandse cultuurtaal ook in vroeger eeuwen zeer
verbreid was. Mocht men zich willen beroepen op de "afstand"
tussen het "Hollands", resp. het Stadsfries, en het Fries, dan
wijs ik op Enkhuizen, dat niet alleen op Kloeke's Muis-kaart
maar vooral in de studie van G. Karsten duidelijk afsteekt
tegen het dialect van Drechterland.
Dat de lagere bevolking in een kleine stadsgemeenschap op
den duur de taal van de burgers overnam ... spreekt vanzelf.
Of zij dan eerst tweetalig werd (hv. Fries: Stadsfries; Drechterlands: Enkhuize~s) durf ik zonder meer niet te zeggen, maar
ik vermoed dat dit inderdaad het (normale) geval geweest is.
Men verruilt namelijk zijn moedertaal niet zoo gemakkelijk
tegen een andere als een 'pet tegen een hoed; het 'succes van
modeartikels behoeft absoluut niet gepaard te gaan met ver1) Dat wil echter allerminst zeggen, dat de steden cultuurtoppen of -eilanden
waren! Het karakteristieke van Frieslands beschaving is reeds in de XVIIe eeuw
de brede verspreiding over het gehele land. Ook daarom is het zo merkwaardig,
dat het "Hollands" buiten de steden zo weinig invloed heeft gehad.
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andering van taa,ll). Wel brengt de sprong-omhoog naar" vrije
opgang. Drie ramen" in de familie Pieterse dat mee 2) en die
familie is in ons land van "fatsoen en stand" geen uitzonderingt
maar wie de "kleine luiden" der Friese steden kent, zoals ze
zijn en vooral: waren, zal toch eerder denken aan het leren
van een tweede taal die men nodig had (die men zó dikwijls
hoorde, dat men haar ... vanzelfsprekend leerde), dan aan
taal-"verbetering". Maar beide gevallen kunnen door elkaar
gelopen hebben. Dat de lagere bevolking later evenals de
meeste burgers het Fries heeft opgegeven, schrijf ik daar aan
toe, dat in dit geval tweetaligheid een luxe was 3). Het Fries
vervulde binnen de steden geen sociaal-economische functie
meer. Naar buiten kon het natuurlijk als verkeersmiddel dienen
en daarom zullen verschillende stedelingen met plattelandsbelangen tweetalig (resp. meer-talig) gebleven zijn (evenals de
edellieden-grondbezitters-grietmannen I), maar dat moet toch
een bijzonder geval geweest zijn, gezien de gesloten stedelijke
organisatie (wat nog niet isolement betekent), gezien eventueel
ook: het ontbreken van stadsfriese taalexpansie. Bovendien
kan onderling verkeer reeds plaats vinden wanneer men elkaar
verstaat; men heeft dan te maken met een bijzondere vorm
van tweetaligheid, die echter lang niet zeldzaam is en waarmee
men wat meer rekening moest houden bij het opstellen van
taalexpansie-hypotheses.
Lange Rede, kurzer Schluss: Wie het verdringingsproces
van een taal tracht na te gaan, vindt uit de aard der zaak
1) De parallel van "doorgedrongen cultuurgoed" gaat m. i. lang niet altijd opwanneer er geen sprake is van Wörter und Sachen.
2) De hekende geschiedenis in Woutertje Pieterse, waarover Kloeke Exp.
18 v19., gesproken heeft.
3) ... en daarom absoluut niet te vergelijken met de twee·taligheid van de
allermeeste Friezen in onze tijd. Ik kan dit alles hier niet uitspinnen, maar wijs.
nog op het volgende: Vreemde bevolkingsgroepen als kolonisten in een anderssprekend gebied handhaven dikwijls nog lang de eigen taal. Zij echter staan als
vreemdelingen tegenover een meer of minder vijandig-gezinde omgeving en handhaven daarom in de eerste plaats veeleer zich7-e1f, het bewaren van de taal is
secondair. Zie hierover vooral de reeds genoemde fragmenten over "Sprache und
Nationalität" in het Schuchardt-Brevier.
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in een gebied als de Nederlanden gemakkelijk genoeg aanwijzingen voor vreemde invloed, maar meer dan een verbroken
isolement demonstreren zulke aanwijzingen niet voor men
nauwkeurig gewikt, gewogen en vooral ook vergeleken heeft.
De moeilijkheid komt pas als men wil nagaan, hoe en in
hoeverre bepaalde krachten taalinvloed hebben uitgeoefend.
Zulk nauwkeurig onderzoek heb ik mij in dit opstel niet ten
doel gesteld. Maar niet daarom onthoud ik mij van een samenvatting der resultaten nu ik het taalkundig proces nog even
nader wil beschouwen. Ik zie af van een zg. instructief schema
- "in de XVIe eeuw waren de verhoudingen ..• enz." -,
omdat in dit geval iedere schematische voorstelling tekort
moet doen aan het historisch gebeuren; de principes van taalinvloed zouden daarin naar voren komen, maar de geschiedenis
van het Stadsfries moet worden samengesteld uit duizend-enéén feiten en feitjes, die het uiterst-verwikkelde spel van actie
en reactie weerspiegelen.
Slot volgt.
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OVER POSSESSIEVE SAMENS'L'ELLINGEN
MET AF-, ON-, GE-, EN AAN- EN
DAARVAN GEVORMDE SUBSTANTIVA.

In het laatste hoofdstuk van mijn proefschrift, waarin ik
geschreven heb over possessiva, zijn o.a. adjectiva ter sprake
gekomen die zijn samengesteld met af. Zulk een bnw. geeft te
kennen dat de zelfstandigheid die er nader door wordt bepaald
het bezit ontbeert van hetgeen wordt uitgedrukt door het op
af- volgende znw. Het historische Nederlandsch kent die adjectiva alleen met een suffix -ig, een enkele maal met -sch.
Zoo vindt men in het Mnl. afdelich, "geen aandeel hebbende",
afgrondich, "grondeloos", aflivich, "gestorven, dood" I), afradich,
"kwalijk gezind" (gevormd van het znw. raet in den zin van
goede gezindheid), en nog in het Nederlandsch van heden
komt aftandsch voor. Doch het is bekend dat in Ogerm. tijd
dergelgke vormingen ook andere, oudere suffixen hadden, dan
-iga- en -iska-, nI. een a- of een ja-suffix, minder vaak ook
een i- of u-suffix. Zoo heeft Uhlenbeck 2) waarschijnlijk
terecht op grond van de afleiding afgrundijJa geconcludeerd
tot het bestaan van een bnw. *afgrundus in het Gotisch. Dit
adj. zou in het Westgerm. een grondvorm *afgrundja- moeten
hebben en het moet daar, evenals mnl. afgrondich, hebben
beteekend "grondeloos, bodemloos". Nu vindt men bU ons en
in andere Germaansche talen het mannelijke znw. afgrond,
dat door Matthias de Vries en door Franck juister is verklaard
met "ruimte, die ... als zonder bodem gedacht wordt" 3), of
wel niets dat geen grond heeft" 4), dan met hetgeen latere
1) Ajlijvig is ook uit later tijd nog wel bekend: in ambtelijken, inzonderheid
in notarieelen stijl treft men bv. herhaaldelijk de nitdrukking aan: bij zijn (voor)ar
lijvigheid (zie bv. Tijdschr. 58, 187).
2) P. B. B. 30, 253.
3) Ndl. Wdb. 1, 997; zie ook Aj, de bet. 33) Ca.1/:. 1, 846).
4) Franck, Etymol. Wdb.
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onderzoekers hebben gegeven. Van Wijk zegt bv. "plaats
waar de grond naar beneden gaat" I), wat waarschijnlijk een
vertaling is van hetgeen men bij Falk en Torp vindt: "abwärtsgehender grund"; bij W eigand-Hirt leest men als verklaring
"in die Tiefe hinabgehender Grund", en nog in den elfden druk
van Kluge's Etymol. Wtb. staat iets dergelijks. Dat afgrond
echter geen samenstelling is van af en grond, blijkt uit den
ouderen vorm: bet Mnl. beeft afgronde (onz. en vr.) en afgront
(onz. en m.), bet Ohd. abgrunti, het Os. afgrund'i, bet Oudeng.
{JJfgrynde, alle drie met bet onz. geslacbt, en eerst in bet
latere Mhd. komt abgrunt als masc. znw. voor. Nu lijkt bet
mij vrijwel zeker, dat dit woord bet gesubstantiveerde neutrum
is van het hierboven genoemde adjectief met de beteekenis
"het grondelooze, het bodemlooze". Nadat later de e aan het
einde was geapocopeerd, kwam het woord in vorm meer
overeen met het znw. grond en het behoeft daarom niet te
verwonderen dat het daarvan gaandeweg ook het geslacht
overnam. In het Hd. is betzelfde gebeurd.
Een woord met een soortge1üke geschiedenis is af.god. Het
Got. kent een bnw. af.qujJs, dat in het woordenboek van
Streitberg vertaald is met "abgöttisch, gottlos"; de afleioing
afgudei met "gottlosigkeit". Als bnw. is het in het W germ.
niet bekend, doch men zal onmiddellijk denken aan het Ndl.
znw. afgod, hd. abgott. Franck-Van Wijk noemt nog een
derde woord van dien vorm, nl. westvl. afgod, "goddeloos
menscb", en Van Haeringen teekent in zijn Supplement aan,
dat dit ook in bet Zuidoostvl. bekend is (zie Teirlinck) en
dat bet dial.-Zuidzweedsche avgud, "slecbt mensch" zich bij het
dial.-N oorweegscbe avgud aansluit. Dit laatste woord vertalen
Falk en Torp met "gottloser menscb, beide" . Volgens Van
Wijk zijn deze drie woorden onafhankelijk van elkaar ontstaan, docb ik geloof dat niet. Het Vlaamsche en dialectiscbNoordgermaansche znw., dat "goddeloos, slecbt mensch" be1) In den tweeden druk van Franck's zoo juist aangehaald wdb.
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teek ent, kan zeer wel het gesubstantiveerde bnw. zijn dat in
het Got. afgujJs luidde. Het is in zijn onverbogen vorm even
bestaanbaar als de gesubstantiveerde adjectieven de gek, de
zot, de dwaas, de t:1"ek en dergelijke. Men moet zich, met Franck
(Etymol. Wdb. 1», er alleen over verbazen, dat een slechts
door enkele plaatsen gestaafd Got. bnw. eerst na eeuwen weer
te voorschijn komt als znw. in eenige dialecten, van het
West- en Noordgerm. Het feit is evenwel niet te loochenen.
Doch wat heeft men te denken van ons znw. afgod, hd.
abgott? Franck zegt (a.w.) dat het met got. afgujJs, niet in
onmiddellijken samenhang is te brengen, omdat dit laatste
uitgaat van het begrip "van God af": wien men afgujJs,
"goddeloos" noemt, heeft zich dus, volgens Franck, van God
afgewend, terwijl het Ndl. znw. afgod volgens hem zou beteekenen "verkeerde god" . Noch met de eerste, noch met de
tweede uitspraak ben ik het eens. Afgod is in het Ogerm. een
neutraal znw. 2 ) en is dus geen samenstelling van af en god.
Mijns inziens is het het neutrum van het Gotische, doch ook
gemeen-Germaansche bnw. af.qujJs, en zijn oudste beteekenis
moet, evenals die van het adjectief, zijn "God niet bezittende",
en vandaar "het goddelooze, het ongoddel!jke". Naast den
neutralen a-stam komt in het Ohd. ook een ja-stam van hetzelfde geslacht voor. Waarschijnlijk zal men dien moeten
opvatten als een secundair gevormd abstractum, zoo als het
Oudgerm. die in grooten getale kent naast adjectivische
q-stammen (zie Kluge, Stammb. 3 § 111). Dat, om weer tot
de stelling van Franck te komen, got. afgujJs niet beteekent
"van god afgekeerd" zal zoo aanstonds blijken.
Merkwaardigerwijze nl. vindt got. afgujJs een volkomen
equivalent in gr. à7rÓ3-EOQ, terwijl het er in het Nieuwe Testament
niet de vertaling van is: afgujJ;s geeft daar gr. áIJ'Et3~Q, afgudei
gr. àIJ'Ét3E1O(' weer. Ook andere samenstellingen met à7rO- beteekenen
1) Men leest daar: "Het got. bnw. afgup8 "goddeloos", waarmede 'n vlaamsch
afgod "goddeloos menseh" merkwaardig genoeg overeenkomt", ·enz.
2) In het Ohd. bv. daz ahgot.
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in het Grieksch een "niet· bezitten": Debrunner noemt in zijn
Griechische Wortbildungslehre (§ 50) Ot7r-d~::tpw7ror;, "menschenleer", !X7r-OIK,Or;, ".A.uswanderer", &'7rO-TOÀfl-0r;, "mutlos" en in het
Latijn en het Sanskrit zijn soortgelijke vormingen te vinden:
Debrunner geeft lat. abnormis en amens, Uhlenbeck in zijn
reeds genoemd opstel in P. B . .E. o.a. skr. ápaçïrshan-, "kopflos" ,
apaçastra-, "waffenlos", ápavrata-, "vom vrata- (Gesetz) abgeneigt, ungehorsam". Hoe moet men nu deze formaties verklaren;
wat is de alleroudste beteekenis er van? Bij Ot7rO-7r( T)OÀlr; geeft
Debrunner: "von der Stadt fem" en "die Stadt fern habend",
en inderdaad zijn bij een partikel als à7ro" ndi. af-, beide
verklaringen mogelijk, daar ze logisch op hetzelfde neerkomen:
als iemand ver van de stad is, zal de stad ook ver van hem
zijn. Een soortgelijke moeilijkheid doet zich bij de samenstellingen met aan- voor, terwijl bij andere partikels, zooals bv.
bij gr. hl- en U7rO-, door de beteekenis reeds terstond blijkt
met welke soort van samenstelling men te doen heeft: hlXiXÀK,Or;, È7rlxpurror;, "met metaal, met goud overtrokken" zijn
onmiddellijk te onderkennen van bv. È7rIX:}OllIOQ, "zich op de
aarde bevindend, aardsch". De laatste soort is van jonger
datum, is uit het historische zinsverband ontstaan (hlx::to~lor;
is hij or; Ërrm È7rl X::tO~I) en behoort niet tot de zoogenaamde
possessiya. De eerste soort is wel possessief en wordt door de
Indogermanisten vaak verklaard uit een voorhistorische zinsconstructie, toen het onderscheid tusschen praepositie en adverbium nog niet bestond: È7rlXOl,ÀK,Or;, È7rÎxpurrOr; zouden zijn
ontstaan uit een soort van korte, primitieve tusschenzinnen en
eigenlijk beteekenen "daarop [is] metaal", resp. "goud". En
dat dit niet een puur theoretisch bedenksel der grammatici
is, blijkt daaruit, dat men in proza met een primitieve syntaxis
nog in veel jonger tijd dergelijke constructies aantreft. Prof.
Neckel maakte mij daar indertijd opmerkzaam op en noemde
als één voorbeeld uit vele den volgenden Oudijslandschen zin:
ermlauss ma(Jr ok af bakskyrtan, wat hij vertaalde door:
"ärmelloser Mann und ohne Hinterschösse", eigenlijk "von
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ihm ab [sind] die Hinterl:lchösse", en in N. E. D. vond ik
toevallig een zin uit Pierce the Ploughmans Crede I): Somme

of hem walkejJ WijJ ... clojJes ful feble, Wel nei3 for-werd
&: jJe wlon offe, dat is "sommigen van hen liepen met zeer
~lechte kleeren, bijna versleten en waarvan de versiering af
was", eigenlijk "en de versiering [was] er af". Past men
dezelfde interpretatie toe op got. *afgrundus, dan krijgt men
"er van af [is] de grond", d. w. z. "waarvan de grond weg is,
grondeloos", terwijl een verklaring als die van hrlX::JOlll0q zou
opleveren "zich van den grond af bevindend", dus "opgeheven"
of iets van dien aard, wat volstrekt niet past. Daarom moet
men ook gr. ,x7ro::JóOq, got. afgujJs naar alle waarsch!jnlijkheid
op dezelfde manier beschouwen als *af.grundus, en eveneens, al
is dat minder zeker 2), gr. &7rOIK.oq, ,x7r07r(T)OÀIQ, got. afhaims
(of a fhaimeis ?).
Ten slotte nog de geschiedenis van het woord af.gunst.
Wellicht gelijkt die veel ,op die van afgrond en afgod. Het
feit nl. dat in het Mhd. abegünste, in het Mnl. afjonste (nog
bij Kiliaan afgonste) de gewone vorm is, maakt het aannemelijk
dat het een abstractum met ogerm. -în- is bij een bnw. *af!Junste, ogerm. *af(g)unslja-, en geenszins een samenstelling
van af en gunst. En *afgunste zou, evenals mnl. afradich,
kunnen beteekenen "zonder vriendelijke gezindheid, kwalijk
gezind". Men zou zelfs geneigd zijn te denken dat de zoogenaamde pejoratieve beteekenis van af in de compositie langs
den hier aangegeven weg geheel te herleiden is tot de bedoelde privatieve opvatting.

Naast gr. ,x7ro::JóOQ staat het gelijkbeteekenende &::JóOq, een
woord dat gevormd is met het in het lndogerm. zeer bekende
1) Een gedicht, geschreven om en bij 1394 door een volgeling van Wycliffe;
het is in meer dan één opzicht een navolging van William Langland's gedicht,
The Jlision of lfTilliam concerning Piers the Plowman, Zie verder de inleiding
van W, W, Skeat in de nitgave der Early Eng, Text Society (London 1873),
2) Zie voor eenige dnidelijke gevallen dezer formatie in het OndijsL Van Lessen,
Samengest, Naamw, 156, in het Mhd, a, w, 157.
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negeerende, doch ook, en wellicht in zijn oudste functie,
privatieve praefix *~-. Dit heeft in het Grieksch den vorm à- of
ày-, in het Latijn in- en in het Germaansch uno. Voorbeelden
van possessieve adjectiva met dit praefix zijn bv. gr. 5m fJ-oq ,
&:JufJ-Oq, lat. inermis, inanimis, informis, insomnis, oudeng.
unm:i:te, unwemme, mnl. onsr,ame, onmate. Ook bij deze vormingen treft men het verschijnsel aan dat het neutrum van
het adjectief als znw. wordt gebruikt. Een interessant voorbeeld daarvan is oudeng. ungrynde, gelijkbeteekenend met
oudeng. éefgrynde, ohd. ab,qrunti 1). Ook hier blijkt derhalve,
evenals bij &:Jsoq naast à?ro:Jsoq, de gelijke functie van beide
praefixen, en het bestaan vanungrynde 19kt mij zelfs een
aanwijzing dat de hierboven voorgestelde verklaring van afgrond
juist is.
Hoewel formeele bewijzen ontbreken, meen ik te mogen
gelooven dat ook het in de oude taal aangetroffen znw. onland
een dergelijke geschiedenis heeft als afgrond. In bet Oudfriesch
komt een bnw. unlende voor 2), dat "bodemloos" beteekent.
Dat dit een possessivum is, lijdt geen twijfel. Een afleiding
daarvan is het Mnl. vr. znw. onlende, waarvan de beteekenis
volgens Verdam niet gebeel vaststaat; gissenderwijs geeft hij
als omschrijving: "breuk of gat in een dijk" en "diepe waterkolk door eene dijkbreuk ontstaan". Het woord is stellig in
bet Ogerm. met het In-suffix gevormd van *unlandja- en de
beteekenis moet dus eigenlijk wezen "bodemloosheid, grondelooshei d", vervolgens concreet "iets zonder bodem, zonder
grond". Het is bekend dat bij dijkbreuk ontstane kolken gewoonlijk een enorme diepte hebben en dus als het ware
1) Daarnaast bestaat ook een a-stam nngrund met dezelfde beteekenis en identiek
in vorm met oudijsl. ûgrunnr (waarnaast een abstr. subst. ûgrynni, dat echter
"grenzenloosheid" beteekent).
2) Zie Van Helten, Zur Lexicologie des .d.ltostfr. 343; bij Verdam verkeerdelijk in de vormen unland (i. v. Onlant) en unIend (i.v. Onlende) opgegeven. De
eerste moet op een drukfout berusten; den tweeden vindt men in het woordenboek
van Von Richthofen. Doch in het eenige citaat aldaar staat én uniende wetir,
waarin uniende blijkbaar teu onrechte als een verbogen vorm is opgevat. Verg.
Van Helten, .d.ltostfr. Gr. § 201.

Possessieve samenstellingen met af-, on-, ge,- en aan-

59

bodemloos schijnen, zoodat onlende daarvoor geen ongepaste
benaming zou wezen. Ziet men echter de voorbeelden bij
Verdam, dan blijkt dat de tweede omschrijving in den context
beter past: er is ni. telkens sprake van het "houden van onlenden in dijkage". Onlende zal dus wel geweest zijn "zwakke
plek in een dijk", eigenlijk: "plek in een dijk waar grond is
weggeslagen, waar grond ontbreekt". Het znw. onlant eindelijk,
dat in het Mnl. door vele voorbeelden is gestaafd, is door
Huydecoper in zijn aanteekeningen op Stoke 1) als volg~ weergegeven: "al zulk Land, dat, of gansch onbekwaam, of noch
niet bereid is, om vruchten voort te brengen". Het Ndl. Wdb.,
dat die definitie heeft overgenomen, voegt er aan toe: "en
vandaar inzonderheid toegepast op moerasland waaronder schier
geen vaste grond is te ontdekken". Bij onland heeft men onin pejoratieven zin opgevat, en uitgaande van de algemeene
opvatting "slecht land" heeft men het als benaming voor
moerasland als een bijzondere toepassing beschouwd. Mijns
inziens is het omgekeerde het geval, indien men althans formeel onland mag opvatten Of als een "Rückbildung" van het
bnw. unlende, Of, en wellicht eerder, als de substantiveering
van het neutrum van een adj. *unlant, een a-stam die in
beteekenis identiek zou zijn met *unlandia- 2). "Het bodemlooze" immers zou een zeer toepasselijke benaming wezen
voor drassig, moerassig land, en men moet zich dan voorstellen
dat het woord later, toen men begonnen was on- op te vatten
als pejoratief praefix, is toegepast op slecht, onbruikbaar land
in het algemeen. Een Bteun voor deze onderstelling ligt, dunkt
mij, in het Mnd. woord unlanninge « *unlandinge), dat in
die taal als synoniem van unlant voorkomt (zie Schiller en
Lübben 5, 6la). Het bnw. onlandich, "moerasBig, dras, waterachtig", in het Mnl. moet volgens mij een jongere vorm zijn
van een adj. *onlant of *onlende, en niet, zooals Verdam zegt,
een afleiding van het znw. onlant.
1) Dl. 2, 23.
2) Verg. voor een soortgelijke parallelie ondeng. ungrynde naast ullgrund.
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Om aan te duiden dat iemand wèl in het bezit is van een
bepaalde zelfstandigheid kent het Germaansch inzonderheid
het praefix *.ga-. In zekeren zin ~taat het, voorzoover ik kan
zien, in dit opzicht in de Indogerm. talen alleen, immers een
praefix als gr. hrt- deukt in possessieve compositie weliswaar ook
het bezit van iets uit, maar tevens de localiseering daarvan:
hrlXIXÀy.oq wil zeggen "metaal op zich hebbende". Bij ga- mag
men misschien aannemen dat de oudste opvatting is geweest
"een zekere zelfstandigheid met zich dragende of voerende",
doch zeer spoedig zal die opvatting zijn verbleekt, en got.
gaskóhs beteekende bv. slechts "schoenen hebbende, geschoeid".
Een oudere, en Daar het schijnt Indogerm. functie van gain possessiva is: aan te duiden dat iemand iets samen met een
ander bezit. Got. gamains wordt algemeen voor identiek gehouden met lat. communis, got. gaJuka is equivalent en, op
den uitgang na, gelijkvormig met lat. coniux (den ouderen
vorm van coniunx); gr. I1USU~ heeft alleen een ander praefix.
In het algemeen zijn dergelijke samenstellingen zeer doorzichtig. Got. gahlaiba, garazna, gasinjJja, ohd. giferto, ginamno,
os. gibeddio, gibenkio, ndl. gebuur, genoot, gezel zijn alle gesubstantiveerde zwakke adjectiva van deze formatie en gemakkelijk als zoodanig te herkennen, al is de vorming niet
meer productief. Ook het bnw. gelijk is zeer waarschijnlijk
zulk een vorming. Hoewel men aan de mogelijkheid heeft
gedacht dat het znw. lijk moest worden gecombineerd met lito
lf;gus, "gelijk" en dat een adj. lijk in het Germ. dus op zichzelf reeds "gelijk" zou hebben beteekend 1), meen ik nl. dat
men ten opzichte van dit woord aan de oude etymologie moet
vasthouden en ogerm. *ga-lîka- moet interpreteeren als "hetzelfde lichaam hebbend als", eigenlijk: "één lichaam hebbend met".
Doch ik keer terug naar het bijzondere, Germaallsche gebruik van ga-, dat alleen dient om den bezitter aan te duiden.
1) Zie Van Haeringen, Suppl. op Gelijk (eerste artikel).
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Kluge noemt in No min. Stammb 3 • § 176 vele a-stammen: got.
gaskóhs, gagujJs (het tegenovergestelde dus van het hiervoor
besproken afgujJs); oudeng. 5ejJûf, 5eléaf (beide met de bet.
"met loof voorzien"), 5emód; ohd. giót ("gelukkig"), gibart,
gifëda1", en nog in het Mhd. vindt men geM/'. [a-stammen
schijnen jonger te zijn en Kluge meent dat die in het Westgerm. hun oorsprong hebben in oude i- en u-stammen. Ohd.
ginóti, "in den druk" is bv. van een i-stam (ogerm. *nau(ji-)
gevormd; ohd. gimuotJ: van een a-stam. Van het tegenovergestelde begrip, dat door un- wordt uitgedrukt heb ik in den
loop van mijn betoog reeds eenige voorbeelden gegeven: oud eng.
unm:éne, unmá3te, unwemme, ungrynde; verder kan men nog
noemen mnl. ongedoude, ongelove, onscame, onmate. Soms zal
men dus woordparen kunnen vinden die in beteekenis elkaars
tegendeel zijn, zooals got. gawamms: unwamms, ohd. gimeini:
unmeini, mnl. .gemáte: onmáte en eveneens, naar het mij voorkomt, ndl. gewillig: onwillig (beide gevormd met het jongere
suffix -iga- in plaats van met -a- of -ia-). In het Ndl. Wdb.
wordt gewillig een afleiding van mnl. .gewillen genoemd, doch
uit de aanhalingen bij Ver dam blijkt dat dit ww., zooals te
verwachten was, alleen gebezigd werd in verbinding met niet
kunnen en dat het dus een perfectivum is bij willen. Dat willig
eerder is afgeleid van wil dan van willen, zegt Van ·Wijk in
den tweeden druk van Franck's Woorden boek, en voor gewillig
zal men dezelfde opvatting kunnen hebben. In het Mnl. Wdb.
vindt men ook een znw. gewille, waarvan het geslacht (het is
slechts door één plaats gestaafd) niet is te bepalen; het kan
m. of onz. zijn. Schiller en Lübben (2,105a) beschouwen mnd.
gewille als een masc., hoewel op de eenige plaats die zij aanhalen het geslacht evenmin te bepalen is; mit erueloue gewillen
zal een ietwat pleonastische uitdrukking zijn voor "met toestemming der erfgenamen". Het Oudeng. ten slotte kent een
onz. 5ewil(l). Het meest voor de hand ligt, dunkt mij, daarin
een substantiveering te zien van een ouder adj. *.galf:ilia-, een
neutr. ia-stam met de beteekenis "de toestand van "gewillig",
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d.i. vurig, begeerig, ijverig te zijn". Dat men naderhand
naast gewillig en onwillig ook willig en ongewillig vindt, is
begrijpelijk: beide zijn als analogievormen te verklaren.
Varianten met en zonder ge-, zooals willig en gewilli,q,
kent het Germaansch trouwens veel meer. Ik heb bij deze
opmerking natuurlijk niet die gevallen op het oog waarbij,
zooals in sommige N oordnederlandsche dialecten en in het
Engelsch, het praefix ga- langs phonetischen weg is verdwenen.
Doch naast mhd. geteilec, "deel hebbend aan" bestaat een
gelijkbeteekenend teilec, men vindt got. gahails naast hails,
got. garaihts naast mihts, en, om terug te komen op enkele
bnw. die ik in dit tijdschrift (Dl. 57, 299 vlg.) in verband
met getes heb ter sprake gebracht, mnl. getam, mhd. gezam
naast ndl. tam, hd. zahm, ohd. gizal, "snel, dapper", naast
mnd. tal en de afleiding talhêd. Bij rad naast mnl. gerat
heeft Van Wijk aangenomen dat het een Friesch-Hollandsche
vorm was en dat dus ge- phonetisch zou zijn verdwenen,
doch reeds in Oudgel'maanschen tijd bestonden vormen zonder
ge- (zie Fl'anck- Van Wijk), en Wilmanns (D. (}ramm. 2,558)
noemt hd. gerade tegenover ohd. rado (Got. *mjJs) als een
der gevallen van dit verschijnsel. Het zou mij te ver voeren,
van al die woord paren de geschiedenis na te gaan, doch ik
heb mij afgevraagd, of niet althans in sommige gevallen de
vorm zonder ge- zijn bestaan te danken heeft aan het negatieve adjectief met un-? Naast mhd. geteilec komt unteileG
voor, "geen deel hebbende aan", en mnl. ondelich beteekent
hetzelfde. Naast gahails kent het Got. unhails (met een neutraal abstractum unhaili), en naast wgerm. *gital heeft het
Got. untals, "ongehoorzaam". Daarbij zouden teilec, hails en
tal op dezelfde manier verklaarbaar zijn als bv.lat. munis') tegenover immunis en naast communis. Doch dan moet men die
adjectiva met ga- en un- ook opvatten als possessiva, al zal
niet overal het grondwoord even gemakkelijk zijn aan te wijzen.
1) Van dit zeldzame adj. zeggen Ernout en Meillet: "Adjectif rare et refait
secondairement sur les composés dn type normal immunis, communis".

Possessieve samenstellingen met af-, on-, ge-, en aan-

63

Van de bij Wilmanns (D. Gramm.) genoemde gevallen waarbij
bnw. met en zonder ge- naast elkaar bestaan (geheuer, geZinde,
genau, geraum, gering, gestrenge, gesund, ohd. gitrost) zijn de
meeste zeer waarschijnlijk van anderen aard dan de hier behandelde. Immers men vindt daarnaast geen negatieve als *unlinde, *unnau, *unraum enz. Alleen voor geheuer moet men
een uitzondering maken: daar in het Ogerm. ohd. hiuri (oudeng •
hëore, hyre; oijsl. hyrr), gahiuri, ungahiuri en os. unhiuri
naast elkaar voorkomen, lijkt het wel aannemelijk dat daarbij
twee oorspronkelijke vormen zijn, t. w. gahiuri en unhiuri en
twee die door analogie zijn gevormd: hiuri en ungahiuri. Doch
ook bij deze possessiva is het onzeker welk substantief men
als hun grondwoord moet beschouwen.
Een steun voor de onderstelling dat al de genoemde, en
stellig nog vele andere adjectiva met on- en ge- possessiva zijn,
meen ik te mogen vinden in het feit dat naast de bnw. met
ga- vormingen met ana- voorkomen in dezelfde beteekenis. Dat
het Germaansch possessiva heeft gekend met het praefix ana-,
heb ik reeds in mijn proefschrift betoogd, in hoofdzaak om
het bnw. aanminnig te verklaren 1). De vraag in hoever ik
geslaagd ben met de etymologie van dat laatste woord, laat
ik op het oogenblik rusten, doch ik meen het bestaan der
formatie in elk geval destijds te hebben aangetoond. Een zeer
evident voorbeeld er van lijkt mij nhd. ähnlich ohd. analîh,
dat volkomen gelijkbeteekenend is met gelijk. In ohd. anagalîh, mnl. aengelijc moet men een jongere vorming zien,
waarin beide praefixen gecombineerd voorkomen. Naast mhd.
geteilec komt gelijkbet. anteilec voor, en mnl. gedeel is identiek
met nnI. aandeel. Naast got. ,qahails vindt men in het Oudeng.
onhtéle in den zin van "geheel". In het Tijdschr. v. N. T. en L.
57, 309 heb ik ondersteld dat het Ogerm. onz. znw. gital op
dezelfde manier met het bnw. *gital zou samenhangen, als in
het Oudeng. het bnw. en znw. ?emet dat doen, en dat gital

<

1) Zie Van Lessen, Samengest. Naamw. 153 dg.
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eigenlijk zou zijn "zooveel als iemand noodig heeft". Naast

getal echter kent het Germaansch het vrij wel synonieme aantal.
En eindelijk, naast nnI. gewillig moet een got. *anawiljeis
hebben bestaan, zooals uit de afleiding anawiljei blijkt.
Voor enkele dezer woordfamilies wil ik nu nog trachten de
juiste verwantschapsbetrekkingen wat nauwkeuriger vast te
stellen, en ik begin met die van deel. Van het znw. *àaila(m. en 0.; daarnaast *àaili- (vr.) en *àailó(n)-) zijn in zeer
ouden tijd reeds de possessieve adjectiva *gaàaila- en *gaàailiagevormd, die "deelachtig" moeten hebben beteekend. Als adj.
vindt men ze alleen terug in den jongeren vorm met ~ga-suf
fix: mhd. geteilec; als znw. in tweeërlei vorm en beteekenis,
t. w. als zwak masc. in got. gadaila, ohd. giteilo, mnl. gedele,
in den zin van "deelnemer, deelgenoot, mededeeler, b.v in een
erfenis" (woorden die in vorming en beteekenis veel overeenkomst hebben met de reeds eerder genoemde nomina got. ga hlaiba J
garazna, gasinjJja, ohd. giferto, ginamno) en in os. gidêli,
gidêl, eigenlijk: "de toestand van deelachtig te zijn, deelgenootschap" en vervolgens "aandeel, deel", mnl. gedeel, "het
iemand toekomend deel, aandeel, gedeelte", en ook" verdeeling,
inzonderheid boedelscheiding", oudeng. 3edál, "division, separation, parting, distribution" (aldus Bosworth-Toller. In het
Suppl. op laatstgenoemd werk vindt men ook de beteekenissen
"a share, portion, part" en eveneens, doch met een vraagteeken de ;ia-stam 3edtéle, "a portion of common land"). Naast
*gaàail(:i)a- moet men in principe de possessiva *anaoail(:i)aen *unàail(:i)a- aannemen, en het znw. aandeel staat op dezelfde
manier naast het eerste daarvan als mnl. gedeel naast *gaoail(:i)a-.
Moeilijker zal het misschien zijn te bewijzen dat ook got.
gahails een possessief adjectief is. De etymologen hebben het
althans tot nu toe niet gedaan; zonder onderscheid hebben ze
gahails beschouwd als een versterking van hails en unhails
als het tegenovergestelde. Ook ikzelf heb in mijn proefschrift
geheel als een niet-possessivum opgevat (zie a. w. 156, noot 5).
Het znw. dat in het N ederlandsch heil luidt, is oorspronkelijk
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een neutrale es-los-stam, waaruit de veelheid van vormen,
inzonderheid in het Oudeng. is te verklaren. (Men vindt h;f;l
(n.) uit *Xailiz-, hálor (n.) uit een casus obliquus van *xailuz-,
hál (f.) uit den nominatief van *xailuz-. Ook mnl. heil(e) (f.)
is waarschijnlijk uit dien grondvorm ontstaan, terwijl heil (n.)
in *Xailiz- zij n oorsprong heeft 1); het verschil in stam vocaal
tusschen heil en heel zou daarmee ook zijn opgehelderd.) Van
dit znw. zegt Beets in het Ndl. Wdb. dat het verwant is
aan het bnw. heel; prof. Muller drukt zich in T'fjdschr. v.
N. T. en L. (57, 67) positiever uit en schrijft: "Het nnl.
znw. heil ... , afgeleid van *xaila-, heel". Mij dunkt dat het
omgekeerde waarschijnlijker is: de stamvorm van heel ziet er
jonger uit dan die van het znw. Stel dat de oudste beteekenis
van het subst. was "gunstig voorteeken, gunstig lot" (prof.
Muller heeft daar t. a. p. op gewezen), dan zou got. gahails
zijn "een gunstig lot hebbende", wat voor het in den Grieksehen
tekst staande Ói.oXÀ}1POq, eig. "een gaaf, ongeschonden deel bezittende", wel een jniste vertaling zou wezen. Matthias de
Vries heeft het (Ndl. Wdb. 4, 811) weergegeven met "in het
bezit van al zijn deelen" en vandaar "gaaf, gezond". Het
tegenovergestelde luidt in het Got. unhails, "ziek", waarbij
unhaili "ziekte" als abstractum is gevormd. Daarnaast kent
het Oijsl. ûheil, het Ohd. unheil, neutr. a-stammen; het Oudeng.
unh;f;lo, een zwakke vrouwelijke abstract vorming, naast unhéél.
Nd\. unheil zou een directe representant kunnen zijn van got.
unhaili, doch het is ook mogelijk dat het in jongen tijd opnieuw naast heil is gevormd, Of dat het onder Hd. invloed in
gebruik is gekomen.
Niet zonder moeil~jkheden is ook de geschiedenis van get'echt
naast recht. Men kan niet volhouden dat het bnw. zonder gejonger is dan dat mèt het praefix, doch ik stel mij den gaug
van zaken als volgt voor. Het bnw. recht, dat identiek ie met
1) De verklaring van al deze stamvormen heb ik indertijd op een college van
wijlen prof. Kluyver gehoord, en ik meen dat ze ook van hem afkomstig is.
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
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lat. rectus, heeft aanvankelijk beteekend "recht, gestrekt, het
tegendeel van krom". Dit bnw. kwam reeds vroeg als neutraal
subst. voor en beteekende dan eigenlijk "rechte lijn, rechte
richting" en figuurlijk "goede toestand, goede orde" (zie Mnl.
Wdb. 6, 1085; ook Muller, Recht, Wet en Staat, in 1Ifensch
en 1Ifaatschappij 1 (1925), 117 vlg.). Van dit neutrum nu
kan weer een possessief adj. gevormd zijn: *ga-rehta-, dat
eigenlijk beteekende "goede orde hehbende, in goede orde
verkeerende" en vervolgens "rechtvaardig". Dat ik de beteekenissen geen geweld aandoe, door tusschen recht en gerecht
dit onderscheid te maken, blijkt, dunkt mij, uit het verschil
dat tusschen recht en gerecht, althans in sommige Germ. talen,
bestaat. Reeds het Got. onderscheidt garaihts, dat ~/"~IO; vertaalt, van raihts, dat gebezigd is om EU5-U; weer te geven, en
van raihtaba, dat W ulfilas voor op5-iJ; gebruikte. Voor het
taalgevoel van den huidigen Nederlander bestaat in principe ditzelfde verschil, ook al heeft recht naast zijn eigenlijke veel figuurlijke beteekenissen gekregen. Moet men in dien stand van zaken
een overblijfsel zien van een Oud-, wellicht reeds Oergerm. verschil? Het Oudwestgerm. geeft daarop geen duidelijk antwoord.
In het Oudeng. is van een vorm met ga- ternauwernood iets
te bespeuren en in het Hd. bestaat tusschen recht en gerecht
van den oudsten tijd af geen verschil in beteekenis. Ziet men
b.v. in Graff's Althochd. Sprachschatz (2,410) de plaatsen
waar ohd. gireht (gareht, gereht, ook greht) voorkomt, dan
blijkt zelfs dat het woord in glossen en bv. in Notker's
Psalmenvertaling vaak lat. rectus of directus weergeeft, doch
nooit Justus. In het Mhd. kan gereht zelfs dexter beteekenen :
daz gerehte bein, sîn ol/ge daz gerehte (Lexer, 1Ifhd. Hand- Wtb.
1,874), en in D. Wtb. vindt men onder ,gerecht alle beteekenissen die ook recht kan hebben, eigenlijke zoowel ais figuurlijke. Let men op het Mnl., dan lijkt het alsof ook daar
gerecht voor »niet krom" voorkwam. Doch wellicht is dat
slechts schijnbaar: uit de voorbeelden bij Verdam (Mnl. Wdb.
2, 1497) blijkt dat het woord daar veeleer het participium
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van het ww. rechten is. In "Daerne een vreselüc bere ghemoete, gherecht up sine achterste voete" (Sp. IV 3 , 11,27)
kan men gherecht met "opgericht" weergeven; in "Die rechter
hant hadt gerecht entien vingre wisende" (Sp. IV2, 29, 15)
kan het met "uitgestrekt" of "gericht" worden vertaald 1).
De eenige plaats ten slotte die het Ndl. Wdb. van gerecht in
den zin van "recht" heeft, is uit Huygens' Korenbloemen
(2,104) en luidt als volgt: "Een maIl berekenaer van yeder
eens Geslachte Beloofde my het mün' Door een' gerechte lÜn
Tot Noachs Arcke toe t'ontcÜfl"eren". De waarde van deze
plaats weet ik niet precies te taxeeren, doch van heel groot
belang lijkt ze mü niet.
Een argument vóór de stelling dat recht en gerecht van
den aanvang af verschil in beteekenis hebben gekend, ligt,
dunkt mü, nog hierin, dat zoo wel om'echt als averecht het
tegendeel is van gerecht of van recht in figuurlüken zin: ze
beteekenen wel "verkeerd, omgekeerd, onrechtvaardig", doch
nooit, of althans zeer zelden 2), "krom of scheef" 3). De eigenlijke beteekenis van beide zal wezen "geen goede orde hebbende,
niet in goede orde zünde", en beide zullen possessiva zijn, het
eene met on-, het andere met af- in den zeer ouden vorm
ave. Een vorm ongerecht houd ik voor jonger en naar analogie
ontstaan, evenals ik dat voor ongewillig heb ondersteld. Het
znw. gerechte, dat wellicht een ia-formatie is, kan "spüs",
"huisraad" en "genezing" beteekenen 4), opvattingen die zeer
dicht staan bÜ die welke van gerak en getes bekend zÜn: de
beide eerste kunnen verklaard worden uit "datgene wat iemand

1) Zie nog andere voorbeelden uit den Sp. Hist. t. a. p,
2) Men vindt nl. i. v. Onrecht in het Ndl. Wdb. (10, 1768) een plaats uit
Ezech. (18, 25) die als volgt luidt: ,,0 huys Israëls, is mijnen wegh niet recht?
zijn niet uwe wegen onrecht?" Doch men kan daarbij opmerken, dat op deze
plaats toch eerder sprake is van rechtschapenheid of gerechtigheid, dan van
rechtlijnigheid. De Leidsche Vert. vermijdt hier onrecht; ze geeft niet recht.
3) Een bezwaar bij deze redeneering dat ik niet mag verzwijgen is, dat als het
tegendeel van averecht nooit gerecht voorkomt, wat men wel zou mogen verwachten.
4) Ik zie hier af van de beteekenissen die op de rechtspraak betrekking hebben.
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noodig heeft voor zijn gerief"; het transitieve begrip van "genezing" ligt vlak naast dat van "verpleging, verzorging".
Op de mogelijkheid dat ook getal een gesubstantiveerd possessief adjectief is, heb ik hierboven (blz. 63 vlg.) reeds vluchtig
gewezen. Voor gemet, gerak en getes is eenzelfde verklaring
denkbaar; in hoever ze ook bewijsbaar is, wil ik thans niet
meer nagaan. Ik zou alleen nog graag iets willen zeggen over
de etymologie van geluk.
"Aan dit woord hebben", aldus Dr. van Haeringen in zijn
Supplement, "sedert 1912 verschillende geleerden hun geluk
beproefd". Inderdaad) en geen van allen heeft blijkbaar kans
gezien den schrijver te overtuigen. Dat komt, omdat het woord
zich slechts op zulk een beperkt gebied en eerst betrekkelijk
laat vertoont. Zooals Bradley in N.E.D. zegt) is het alleen in
het N ederlandsch en het N ederduitsch inheemsch: het Engelsch
moet het in de 15 de , de Noordgerm. talen reeds in de 14de eeuw
ontleend hebben aan het N ederduitsch. Etymologiseeren, vooral
het zoeken van combinaties in niet-Germaansche talen, blijft
in zoo'n geval gemeenlijk zonder tastbaar resultaat. De heer
van Haeringen heeft tegen de etymologie die ik in Tijdschl'.
v.N.T. en L. 53, 28 vlg. heb beproefd in zoo vel' bezwaar
dat zij eindigt met eenige beteekenisconstructies die niet te
verifieeren zijn. Mijn redeneering was destijds dat geluk een
collectivum zou zijn van 10k; dit laatste znw. moet de beteekenis hebben van "portie die iemand door het lot wordt
toegewezen" en geluk zou dus eigenlijk zijn "al wat iemand
ten deel valt, alles wat de fortuin hem schenkt". En inderdaad,
noch van een collectieve, noch van een concrete beteekenis
blijkt bij geluk, zelfs in ouder tijd, iets. Op die bezwaren had
ik in het genoemde opstel zelf reeds gewezen en ze gelden
ook thans nog voor mij. Ik meen nu echter in staat te zijn
een andere oplossing te geven. Er is nl. een omstandigheid
waaraan ik destijds weinig aandacht heb geschonken en die
toch misschien van gewicht is: dat in het Mnl. een voorbeeld
is gevonden van het bnw. ongelucke, en wel in een plaats uit
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Hs. Welmoet, een jong papieren handschrift in de Kon. Biblo
te 's Gravenhage 1). Stel dat dit een jongere vorming was naast
*gelucke en *onlucke 2), zooals dat hierboven is ondersteld voor
ongewillig en ongerecht, en dat *gelucke een possessief adjectief
was met een ia-suffix bU het bovengenoemde znw. lok, dan zou
dat woord, op den uitgang na, zeer veel gelUken op ohd. giót,
dat eveneens "gelukkig" beteekent en een possessivum is bU
het Ogerm. znw. *aui>a-, "rUkdom, bezit". En een neutraal
abstractum van dat adjectief zou eveneens gelucke luiden en
beteekenen "de toestand van gelukkig te zUn", de beteekenis
die geluk inderdaad heeft. Later zou het adjectief, wellicht
ter onderscheiding van het homonieme substantief: den uitgang
-ig hebben aangenomen, een verschUnsel dat men nog in jonger
tUd telkens ziet gebeuren: naast gerecht ziet men bv. gerechtig
ontstaan in precies dezelfde opvatting. Het lijkt mij dat deze
voorstelling van den gang van zaken eenvoudiger iR dan die
welke ik vroeger heb beproefd en daardoor een grooter kans
heeft de juiste te zUn. Semasiologisch bevat ze geen onbewUsbare hypotheses en formeel is deze etymologie in overeen~
stemming met eenige andere die ik in dit opstel heb te berde
gebracht.
Beschouwt men eindelUk in het licht van het hierboven
gegeven betoog adjectiva als gewillig, gerechtig, gelukkig of
mhd. geteilec, die met ga- beginnen en op -iga- eindigen, dan
moet men constateeren dat ze in hun vorming pleonastisch
zUn. En bnw. als ohd. un.qahiuri, mnI. ongelucke, die met un~
en ga- beginnen zUn dat evenzeer. Men zou vormen als deze
laatste eenigszins kunnen vergelUken met de soms door kin~
deren gebezigde constructie "een boterham met zonder suiker".

1) Zie de gele aanvnllingslijst der bronnen in Mnl. Wdb., 4 de deel. Volgens
Dr. C. H. Ebbinge Wubben en Dr. D. J. H. ter Horst is het hs. zeker niet
ouder dan van het laatst der 15 do eeuw.
2) Een znw. onluc en ook luc vindt men een enkele maal reeds in het Mnl.
Of het ontbreken van ge- hier een phonetische oorzaak heeft of grammaticaal
moet worden verklaard, durf ik niet te beslissen.
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Tot slot zü het mü vergund een kort overzicht te geven
van mün betoog. Ik heb dit in hoofdzaak gebaseerd op twee
stellingen. De eerste is dat vele substantiva oogenschünlyk
samenstellingen, doch inderdaad gesubstantiveerde samen st. afl.
(possessieve adjectiva) zyn. Ik heb trachten aan te toonen dat
afgrond, afgod, afgunst, onland, onheil, gedeel, aandeel, aantal, gerecht en geluk als zulke formaties zÜn te beschouwen. De
tweede stelling zou men aldus kunnen poneeren: wanneer men in
het Germaansch adjectiva vindt die zoowel met als zonder
ga- voorkomen en men treft daarnaast, om het tegendeel uit te
drukken, vormen aan met un- (eveneens al of niet gecombineerd met ga-), dan heeft men groote kans te doen te hebben
met possessieve adjectiva met un- en ga-, waarnaast de beide
andere vormen naar analogie zUn ontstaan. In plaats van gavindt men soms ook ana-; in plaats van un- ook af-. Zulke
woordparen zijn bv. got. unhails naast got. gahails (en oudeng.
onhtÉle), got. untals naast *gital (en ndl. (znw.) aantal), ohd.
unhiul'i naast ohd. gahiuri, mhd. unteilec naast mhd. geteilec
(en mhd. anteilec), ndl. onrecht (en ndl. averecht) naast ndl.
gerecht(ig).
Leiden, Febr.jMei 1939.
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.lYINNELIJCK ALS BIJWOORD VAN GRAAD IN
17DE. EEUWSE HOLLANDSE TAAL

Vs. 1080-84 van de Spaansche Brabander luiden:
En al waren d'Amsterdammers niemendal graagh,
Soo souwer wel een Zeeuw, of een van '8 Graven-haagh,
Hoewel dat sy niet veel vande Koeckeeters houwen,
Alsoo een macke moer minnelijek garen trouwen,
Alsser maar geIt en was.
Vs. 1083 levert moeilijkheden, de verklaringen lopen uiteen.
Ik heb het laatst, meen ik, dit vers ter sprake gebracht, in
Ts. 44, blz. 267-68, waar ik o.a. de opvatting van Knuttel,
die minnelijek als achtergeplaatst adjectief bij moer trekt, heb
vermeld. Knuttels antwoord op mijn beschouwingen vindt
men Ts. 44, blz. 278. Hij besluit met de woorden: "misschien
kom ik op deze plaats nog wel eens terug". Ik vind nu
aanleiding met een enkel woord op deze versregel terug te
komen, omdat ik aannemelijk kan maken dat de het eerst
door Stoett en De V ooys verdedigde opvatting: minnelijek is
een adv. van graad bg garen, de juiste is. Het Fries kent,
nog heden, de verbinding minnelijk gaarn = heel graag. Het
Friese Wdb. geeft één vb. uit de Rimen ind TeItsjes fen de
Broarren Halbertsma: Dat woe 'k minlike graech; de verbinding
komt herhaaldelijk in de R. e. T. voor. In de uitgave die ik
gebruikte (Dimter, 1871) bijv. op blz. 50, 108 (dat minsce
hie' minnelike graech ien man hawn); 111 (hy woe' daer di
nachts minlyke jem .... blieuwe) enz.
Het is mg niet bekend, of minnelijk ook nog buiten Fries
en Noordhollands taalgebied als bijwoord van graad in gebruik
is. De overgang bij dit woord van bijwoord van wijze naar
biiwoord van graad ligt, zou men denken, wel voor de hand.
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Ik wUs In de eerste plaats op het Latijnse libenter (lubenter),
waar de betekenis met liefde is veralgemeend tot gaarne. Iets
dergelijks vertoont het Mnl. minnelike (minnentlike) als hijw.
bep. bij een werkw. Ik haal aan uit het Mnl. Wdb.: Hoe
minnentlike hoor herte smuct (verlangt) na horen lieven leyden
gast (Der Minnen Loep I, 1114), waar hoe minnentlike nadert
tot hoe zeer 1). Daarnaast zet ik het Friese: ik woe jo minlik
forsiikje dat for my to dwaen = vriendelijk, met aandrang,
gaarne.
Maar een volkomen parallelle ontwikkeling vertoont, dunkt
me, ons woord hartelijk, dat zowel in vel'binding met een
werkwoord als een bijv. nwo tot graadaanduidend bijwoord
kan verschuiven. Enkele vbb. mogen dit illustreren: ik bedank
je hartelijk (ook ironisch); dat begint me hartelijk te vervelen.
Ik wou hartelijk graag dat je daarmee ophield. Het N dl. Wdb.
noemt nog: iemand hartelijk haten; hartelijk twijfelen, vrezen 2).
Wij kennen: iets hartelijk moe zijn. Uit Breero's Klucht van
de Koe haal ik aan vs. 24: 't Geld was wel hm·tigh blijd
dat icket so me nam.
In het Duits vertoont herzlich (von Herzen) dezelfde overgang;
het woord wordt als bijw. van graad zelfs meermalen gebruikt
bij ongunstige begrippen: herzlich schlecht, herzlich dumm,
herzlich langweilig. Men zal wel moeten uitgaan van verbindingen als herzlich gern, lieb.
Laat ik eindigen met er op te wijzen dat het Fries ook
kent bidroefde graech. De ontwikkelingsgang is duidelijk: In
bidroefde min (slecht), bidroefde earm enz. kan de etymologische
betekenis van het bijwoord zozeer verbleken, dat er enkel
graadaanduiding (+ een zeker gevoelselement) overblijft. Met
die verbleekte, vervaagde betekenis kon het worden overgedragen naar een verband, waar het in zijn oorspronkelijke,
volle betekenis geheel misplaatst zou zijn; zie overeenkomstige

1) Zie ook Mnl. Wdb. onder minnelike 6.
2) Zie ook het woord hartig in het Ndl. Wdb.
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vbb. in het Ndl. Wdb. i. v. bedroefd en vgl. het Lat. misere:
misere cupere, am are. En zo beland ik bij miserabel, infaam
mooi en dgl. verbindingen, waarvoor ik den lezer kan verwijzen
naar N. Tg. XXIII, 142.
Amsterdam

A. A. VERDENIUS

NASCHRIFT BIJ MlnDELNEDERLANDSCH
COC, HA NECOC
In deel LVIII (1939), 285 van dit tijdschrift heb ik, in
tegenstelling met de etymologie van de N. E. D., voorgesteld
om ags. cocc »Oardium edule" af te leiden van lat. eoceum
»vruchtkern" »eierschaal, mosselschelp". Na het verschijnen
van mijn bijdrage heb ik bemerkt dat Th. Frings reeds in
1932 deze etymologie heeft voorgestaan (»Ags. cocc m. 'Muschel'
setzt ein vulgäres coccum voraus und ist zur Erhellung der
Sippe eoecum zu verwerten, deren Fragen REW. 2009 verzeichnet sind", Germania Romana 94).
In mijn artikel leze men op blz. 285, regel 10, 9 en 8
v.o., in plaats van "terwijl ... staat": »Toch staat conea op
dezelfde plaats als Latijnsch woord voor ags. muselan. seel".

>

Leiden
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LANTAREN-LAMPTAREN
In het Tijds. voor Ned. Taal- en Letterkunde dl. LVIII
(1939) p. 289 vlgg. bespreekt dr. M, Boas een eigenaardige,
op volksetymologie berustende, vorm lamptaarn-lamptaren, die
hij op een kinderprent heeft aangetroffen, een prent over het
"gaz-lichtspel", welke ongeveer een eeuw oud moet zijn. Na
verschillende interessante opmerkingen besluit hij (p. 292) zijn
artikel met de zin: "laneterna zal wel evenmin een op zich
zelf staand verschijnsel zijn geweest als de vorm lamptaarn
(resp. lamptaren) van de kinderprent". Den Schr. schijnt dus
verder geen enkel ander geval van vormen van het type
lamptaren metterdaad bekend te zijn, hoewel er in mijn Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) § 64
een en ander in dit verband over Noord-Brabant medegedeeld
is. Ik mag hetgeen ik daar slechts aanduidpnderwijze schreef
thans wel even uitbreiden.
In het zuiden van het Land van Cuyk zegt men voor "lantaren"
tucht, maar voorts worden door heel Noord-Brabant typen met
lant-, zoals lantaere, lantèr, lantaer, lantJen, lantaers, lantaern
gebruikt. In Fijnaart hoorde ik duidelijk lataere. Maar vooral
in het oosten komen vaak vormen met lampt- voor. Nog vaker
echter spellen mijn inzenders lamt- terwijl ik de vorm lam ta ere
zelf in Baarle-Nassau duidelijk hoorde. Bewust is hier dus
lampt-aren gevormrl, maar de moeilijke medeklinkerverbinding
mpt is al vereenvoudigd, terwijl het etymologisch bewustzijn
toch de assimilatie van maan t heeft tegengehouden.
Ik laat hierbij mijn hele inventaris van deze vormen volgen:
tamptei'; Sterksel, Budel; lampten: Wintelre; larnptaer: Nederwetten, Aarle-Rixtel; lemptaer: Tongelre; lamtaere: BaarleNassau, Reuzel, Besoyen, Geffen; lamter: Huisseling; larntaer:
Gerwen, Heesch, Gassel; lamijerz: Boekel; larntaers: Milheeze.

A.
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CONGRUERENDE VERBINDINGSWOORDEN
In het Tij dschrift voor Ned. Taal en Letterk. dl L VIn
(1939) 161 vlgg. heeft dr. O. B. van Haeringen onder de
titel "Congruerende voegwoorden" een opstel geschreven over
de proleptische aanhechting van een verbale uitgang aan het
verbindingswoord, dat een ondergeschikte zin inleidt. Voor een
groot deel van Nederland is het geographische beeld dat men
uit dr. Van Haeringens artikel kan concluderen (globaal
genomen: congruentie voor het mv. in Holland en Vlaanderen
en voor de 2e ps. in Groningen en Overijsel) wel juist. Ik
betwijfel alleen nog sterker dan de voorzichtige auteur of de
Vlaamse ame- en ome-opgaven van Frings-Van den Heuvel
uit an we ontstaan moeten zijn en kan de vage herinnering
van dr. v. H., dat hij an wel eens in W. N. BI'. gehoord heeft
(p. 166-167), nog minder bijvallen.
Maar het is mij onbegrijpelijk, dat Schr. niet gewezen heeft
op de Limburgse parallellen. Immers diezelfde, in Groningen
en Twente voorkomende, congruentie met de 2e persoon
is al bekend in de Limburgsche Sermoenen, een text die niet
bij de westmiddelnederlandse behoort, waarop dr. v. H. op p.
] 75 schijnt te doelen, maar althans voor een gedeelte limburgs
is (cfr. Onze Taaltuin VI 266 vlgg.). Vervolgens beschreef
J. Jongeneel reeds in 1884 in Een Zuid-Limburgsch Taaleigen
voor het Heerlens hoe er achter de voegwoorden es, u,ie en
wen en achter de betrekkelijke voornaamwoorden dè en die
een s komt te staan, als de 2e ps. enkv., op s uitgaande, er
op volgt en een t als de 2e ps. mv. op t uitgaande erop
volgt (voor verdere biezonderheden bij dat en wen zie aldaar).
Een zelfde congmentieverschijnsel gaf L. Simons in Het
Roermondsch dialect 1889 p. 58, 59, voor het RoermondS' en
memoreerde A. Mertens voor het dialect tussen Roermond en
Weert (Onze Volkstaal Ir 1885 p. 255). En nog pas geleden
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heeft W. Roukens in zijn W ort- und Sachgeographie Südostniederlands und der umliegenden Gebiete 1937 I A 395396, I B Krt 88 een kaart van het verschijnsel getekend,
waaruit blijkt dat het in heel Zuid- en Midden-Limburg t. m.
Weert, Sevenum en Grubbenvorst en de aangrenzende gebieden
in Belgisch-Limburg, het noordoosten van de provincie Luik
en de omgevlUg van Aken bekend is. Daar nu prof. Jac. van
Ginneken er in zijn Handboek 12 1928 p. 176-177 op wees
dat deze "Limburgsche" verschijnselen ook in het Beiers,
Opper-Saksisch en Silezisch voorkomen en vermeldde dat Grade
dit daar reeds uit Slavischen invloed verklaard had (omdat het
verschijnsel ook Slavisch is), achtte ik het voor de dialectologie
en de taal historie van belang het geographische beeld van
bedoeld verschijnsel op dit belangrijk punt te doen herzien.
A. WEIJNEN

In de hierboven afgedrukte aanvnlling bij mijn artikel over
"congruerende voegwoorden" verwondert Dr. W eijnen zich
er over, dat ik geen limburgse parallellen heb aangevoerd voor
de aanhechting van 2e-persoonsuitgangen aan verbindingswoorden. Ik erken gaarne dat ik deze parallellen, op zo toegankelijke plaatsen te vinden, had knnnen vermelden. Dat ik
het naliet, is te verklaren uit de opzet van het artikel, dat
zich vooral bezighield met het type azze, ovve e.d., terwijl de
typen datstu, dast(e) e.d. slechts tot toelichting en tot steun
der verklaring zijn besproken. Naar een enigszins volledig
geografisch beeld van het laatste congruentie-verschijnsel heb
ik niet gestreefd, zodat ik niet systematisch het hele nederlandse taalgebied heb afgezocht, en ook de voorbeelden uit
duits taalgebied, die Beckering Vinekers vermeldt iu zijn door
mij (Dl. LVIII, 174) aangehaalde artikel, in mijn opstel
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onbesproken heb gelaten. Intussen ben ik Dr. Weünen erkentelÜk voor de afronding, die hÜ aan mün uiteenzettingen
heeft gegeven. [Sedert zÜn voor het type datstu, dast(e), en
ook voor het type azze(n), zeer ruime aspecten geopend door
Prof. Van Ginneken Onze Taaltuin VIII, 1 vlgg., die veel
duitse gegevens verwerkt.]
Wat nu azze(n) c.s. zelf betreft: Prof. Overdiep maakte
mü opmerkzaam op § 383 Opm. II van zÜn Stil. G-ramm.,
waar een groningse verlenging van verbindingswoorden met
-n wordt besproken, en voorts verwezen naar Ter Laan's
woordenboek. Het was mijn voornemen deze g.roningse gegevens in een kort "naschrift" te verwerken, toen Dr. W. de
Vries enige aantekeningen bij mijn opstel aan de redactie van
het Tijdschr. zond, die hieronder volgen. Ik meende daarop
beter te doen met mijn naschrift in de pen te houden en
het behandelen van de groningse feiten over te laten aan de
bevoegde hand van Dr. De Vries. ZÜn deelnemen aan de
discussie stel ik te meer op prüs, nu uit het citaat bij Ter
Laan (zie hieronder) blijkt dat De Vr. vroeger een andere
verklaring heeft gegeven, terwijl hij thans blükbaar zich
aansluit bij de in mün artikel verdedigde opvatting.
C. B. VAN HAERINGEN
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"CONGRUERENDE VOEGWOORDEN"
In Ts. 58, 161 vv., schrijft Van Haet'ingen over Oongruerende Voegwoorden, zoals Wij zelliJn ijS vra,cp ovva Zij morga
komma. Hij noemt daarbij ook Groninger verbindingen als
assenze komen en wijste waste duste "weet je wat je doet",
waarbij echter treffende parallellen onvermeld blijven. Om
deze reden reeds is wenslik, dat een Groninger er aanvullf'nd
op terugkomt.
In Ter Laan's Wdb. kan men vinden: " .'t]we, 'Jwie, 'Jze,
't]zai. Na de voegwoorden dat, of, wat, hou, as, dou [toen],
do ar; woar, enz. wordt vaak een 't] ingevoegd, wanneer er
een meervoudig persoonlik voornaamwoord op volgt. De Vries
zegt er van: "Naast elkaar stonden zit'J we en zit we, en
zulke paren waren er veel. Vandaar naast dat we de vorm

datt} we ... OVlJlwie (of wie) der hzn goan, wat 'k nog nait.
De Vries spreekt alleen van voornaamwoorden. Maar 't gebruik heeft zich al uitgebreid tot meervoudige znw. Bv.:

't Is n aarm verdrait, az't] koi'J nait in 't laand bliev1Jl wil1].
W. K. [Westerkwartier1 alleen as e koi1] . .• , of as koit,} ... ,
al naar men bepaalde koeien of koeien in het algemeen bedoelt."
Dat is dus in Slochteren enz. zoals bij Van Haeringen op
blz. 161 kijlî as ovva da appals geen kwaad kenna.
Uit mijn aantekeningen voeg ik hier iets bij. Bij de eerste
ps. zijn deze vormen zeldzamer dan bij de derde (daarom
nog niet zeldzaam). 'n Enkele keer wordt aZ'Jza tot at}za. Vóór
't pron. t valt ij dikwels weg; bv. poot'Jst 'poten ze het' naast
poot't]ZJt, hou1Jst doun 'hoe ze 't doen' naast hou1]zat doun. Vaak
ook versmelt an tot 't]; datza1]t koom1Jl heeft n(l,ast zich niet
alleen dat't]z(j't]t koom'iJl, maar ook datz1]t koom'iJl en dat1]z1]t
kOOm?]l; ook datzt}t}t koomm, met overgang van datza1]t tot
datzt}1]t, dus met assimilatie. Soms hoort men z of s voor gewoner za, bv.: Dij kree1]gz ók 'Die kregen ze ook' ; Den har1]s
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gez~lsgóp

'dan hadden ze gezelschap', en met inkorting van 't
voegw. DarJs van paas waz~l 'Dat ze van pas waren'. Gewoon
is dat vóór t: hàlnst
naast hàlnzgt 'houden ze 't'. Na wat
o
komen al die vormen minder voor; zo altans in mijn omgeving. Bij blz. 71: iets als Nou ovvgma! zeggen we niet (het zou bij
ons wa zijn geweest) en ook verder komen de vormen niet
voor als geen verbum volgt. Minder gebruiklik nog dan bij
'wij' waren zulke vormen bij 'gij', maar zeldzaam waren ze
toch niet. 'Zit gij' kon dus luiden zitrJjg, zitrJioe, zitrJjem (vgl.
jg, joe, jem zitrJ) , hoewel zitja enz. veel vaker gehoord werd.
Zie tans vooral Van Ginneken, Onze Taaltuin 8, 1 vvo
Maar hij zegt van de vrbb. bij Van Helten, Mnl. Spr. 433 v.:
"die wel degelijk ondanks Van Heltens tegenspraak, van volkomen denzelfden aard zijn als de Groningsche contemporaine
voorbeelden door Beckering Vinckers en Klatter verzameld".
Evenwel staat bij V. H.: "Blijkbaar is dit stu hetzelfde als
de vorm ste, dien het hedendaagsch Groninger dialect nog
bezig~ in uitdrukkingen gelij k "Lummel dijste biste", daorste
biste (z. B. Vinckers in den Taalb. 3, 166)". V. H. verschilt
van B. V. alleen in de verklaring. - Z. ook Franck, Mnl.
Gr. § 125, 5. - Sütterlin, Nhd. Gr., eindigt met 'Konjugation
von Partikeln'.
0

Groningen, April 1939

W. DE VRIES
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DE TWEEDE SCHEPPINGSDAG BIJ VONDEL
(Adam in Ballingschap vs. 229-242)

Het eerste bedrijf van Vondel's Adam in Ballingschap wordt
besloten door de reizang der wachtengelen, waarin in zes
Shakespeare-sonnetten de zes scheppingsdagen volgens het eerste
hoofdstuk van het Boek der Schepping bezongen worden. De
eerste tegenzang heeft het werk van de tweede dag als inhoud,
de schepping van lucht en water.

230

235

240

De zelve hant, .die 't licht aenleide,
De watren boven 't hoogh gespan
Des hemels van de laeghte scheide,
En sloot ze binnen hunnen ban,
Op dat het menschdom zich, van onder
Zijne oogen slaende in 's hemels boogh,
Om 't wateren gewelf verwonder,
Dat op Godts almacht drijft om hoogh;
Een hooftstof, wuft en ongebonden,
Gehoorzaemt hem, die haer beriep
Om hoogh uit grondelooze gronden,
En uit kristal een' hemel schiep,
Om in dien kreits, rondom te vloten.
Zoo wert de tweede dagh gesloten.

Dit sonnet bevat enige moeilijkheden, die wij cursiveerden.
De W. B. X 116 verklaart deze als volgt. "Vs. 230-232
gespan: uitspansel; God verzamelde de wateren in de lucht
en vormde de wolken; - 235 wateren gewelf: gewelf van water,
de wolken; - 240 De wolken worden opgetrokken tot den
kristalhemel, d. i. de laatste en negende van de hemelsferen " .
Andere uitgaven als die van Van Lennep, Diferee, Meulenhoffeditie hebben, voor zover ze voor deze verzen verklaring nodig
achtten, gelijke toelichting.
Begrijp ik deze verklaring goed dan worden de wolken
eerst voorgesteld lager in de dampkring drijvend, als wolken,
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
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en daarna opgetrokken (als wolken? als nevel? als water?)
in de kristalhemel. Kwam er die kristalhemel door het water
of was er die al van te voren? De eerste voorstelling suggereert
de tekst van Vondel (vs. (237-240), de tweede schijnt de
opvatting der verklaarders te zijn.
Om meer helderheid in deze aangelegenheid te brengen,
lijkt het goed te zien wat de Bijbel zegt, en met name de
Vulgaat, Vondel's bijbel na zijn bekering. In de vertaling van
P. L. Dessens, 's Bosch 1904 luidt daar de tekst (bI. 12):
"6. Ook sprak God: Er worde een uitspansel in het midden
der wateren. 7. En God maakte het uitspansel en scheidde de
wateren onder het uitspansel van de wateren boven het uitspansel. En het geschiedde zoo. 8. En God noemde het uitspansel Hemel. En het werd avond en morgen, de tweede dag".
De vertaling van "Petrus Canisius", Amsterdam 1937 is zakelijk
hetzelfde. De verklaringen bij beiden verschillen evenwel. De
eerste verklaart: "Het uitspansel is onze dampkring, die door
zijne drukking en spankracht het water op aarde omlaag,
het water der wolken omhoog houdt, en zoo water van water
scheidt". De tweede geeft deze toelichting: "Men dacht zich
oudtijds het firmament als een gewelf, waarboven zich het
regenwater bevindt, dat op aarde valt, wanneer God de sluizen
des hemels opent. V gl. Genes. 7: 11". De verklaring van de
"Leidse Vertaling" komt hiermee overeen: "Uitspansel, zoldering, vloer, van saffier, Exod. XXIV: 10, vast als een metalen
spiegel, Job XXXVII: 18, steunend op zuilen, Job XXVI:
10 v.; in dien vloer zijn luiken, waardoor het hemelwater
naar beneden stroomt, Gen. VII: 11; Ps. LXXVIII: 23;
CIV : 3, 13 enz., en de engelen afdalen, XXVIII: 12; het
water dam'boven, de hemelzee, Ps. CIV: 3; CXL VIII: 4".
Deze opvatting lijkt onmiddellijk veel dichter bij Vondel te
staan; er is daar geen sprake van wolken, de wateren zijn er
niet in de lucht maar boven het gewelf, 't hoogh gespan (vs.
230), het wateren gewelf (235) kan letterlijk worden genomen)
en het kristal (240) is hetzelfde water op dezelfde plaats.
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Evenwel Vondel las deze commentaren niet. We moeten
dus terug naar de 17e eeuw, toen er talloze commentaren op
de Bijbel in omloop waren. Vondel heeft daar inlichtingen
gewonnen. Hij stelde zich steeds omtrent de stof die hij bezong
ter dege op de hoogte, zoals de Berechten voor zijn drama's
getuigen, en voor andere gedichten, historische en didactische,
duidelijk is aan te wijzen.
We denken hiel' allereerst aan een bijbelverklaring uit
Vondel's onmiddellijke omgeving. Marius, Vondel's vriend en
raadsman, wiens bibliotheek Vondel ter beschikking stond,
had zelf als professor in Keulen een Commentarium in Pentateuchum, Keulen 1621 uitgegeven. Zijn verklaring (blz. 8,
no XLVI) komt overeen met die van Dessens en forceert de
tekst van Vondel.
Oomelis J ansenius (1585-1638), bisschop van Yperen,
schreef een verklaring op de Pentateuch, die lijnrecht inging
tegen de opvatting van wolken. Na zijn dood werd ze uitgegeven te Leuven in 1641. Een editio secunda correctior daarvan
verscheen eveneens te Leuven, in 1660, vier jaar voor Vondel's
drama. Hij verklaart (blz. 15-16) dat het firmament niet de lucht
is en dat de wateren boven het firmament geen wolken zijn,
maar water als kristal (vrgl. vs. 240).
In dubbele zin nog dichter bij Vondel staat de verklaring
van Oornelius a Lapide (1567-1637). Hij was tot aan 1616
leeraar in de exegese te Leuven en gaf datzelfde jaar zijn
Commentaar uit op de Pentateuch, die herhaaldelijk werd gedrukt en wel de meest gebruikte katholieke bij bel verklaring van
de zeventiende eeuw mag genoemd worden. Om deze reden en
om het feit dat hij J esuïet was, moet hij in de aan Vondel
zeer bevriende kring der Jesuïeten te Amsterdam een veel
geraadpleegd auteur geweest zUn. Zijn commentaar was ook
aanwezig in de bibliotheek van de Minderbroeder Jan Boelensz
te Amsterdam (Zie Franciscaansch Leven 1933 (16) 269). Ook
komt de tekst zelf nog meer overeen met die van Vondel
dan de tekst van Jansenius; we vinden er letterlijk de verklaring
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van wateren gewelf (vs. 235). Ziehier de tekst volgens de
ultima editio aucta et recognita, Antwerpen 1623, blz. 43;
ook in Migne: "Scripturae sacl'ae cursus completus t. V 1859
col. 115-116. "Maal' ik zeg dat het firmament is de sterrenhemel
en alle hemelsferen, die daaraan grenzen, zowel die er onder
als die er boven zgn tot aan het empyreum toe. Hier nu
ordende en vormde God zgn afgrond van wateren: want een
gedeelte van dit water, een zeer geschikte stof voor verandering . . . is veranderd en gemaakt tot hemelen en lucht: het
ijler en edeler gedeelte bleef boven de hemelen: het gl'Over
gedeelte is beneden het firmament in velerlei zeeën en stromen
verdeeld. - Derhalve, boven alle hemelen en zo ook boven het
primum mobile (dit alles wordt omvat door het firmament) en
vlak onder het empyreum zgn echte en natuurlgke wateren .•.
Het firmament immers, en het Hebreeuwse rakia, betekent
niet lucht, niet wolken, maar eigenlgk sterrenhemel en hemelsferen. Het oorspronkelgke water van de afgrond heeft de
nieuwe vorm der hemelen gekregen, en daarom wordt de
hemel naar de vroegere wateren, ofschoon nieuw, toch genoemd
scamaim, dat is: wateren (van water), uit water ontstaan en
gevormd. Vandaar heeft de hemel een waterkleur" I).
Dit was de gangbare opvatting van de Vaders, zegt a Lapide,
€n hg haalt voor die opvatting een aantal kerkelgke schrijvers
aan. Ook bg Maerlant is ze te vinden: Rgmbijbel 165-186.
(Vrgl. Petrus Comestor, Historia Scholastica, Genesis Cap. IV.
1) Verum dieo firmamenturn esse eaelum stellaturn, omnesque orbes eaelestes
illi vieinos, tam inferiores, quam superiores usque ad empyreum . . . Eeee hic
disponit et format Deus sunm abyssum aquarum : pars enim hujus aquae, tamquam materiae aptissimae ad transmutationem . • . conversa est et consolidata
in eaelos et aërem . . . : pars subtilior et nobilior supra eaelos remansit: pars
erassior subtus firmamentum in maria et flumina varia divisa est. Itaque supra
caelos omnes, adeoque supra primum mobile (haee omnia complectitur firmamentum),
proxime sub eaelo empyreo, sunt verae et natllra\es aquae . . . Firmamentum
enim, et Hebraeum rakia, non aërem, non nubes, sed proprie eaelum sidereum
orbesque caelestes significat ..• In materiam aquae primaevae in abysso, inducta
est nova forma eaelorum, ideoque ab aquis pristinis eaelum, lieet novum, voeatur
tamen scamaim, id est aqueum, ex aqnis natum et efformatum: unde et eaelum
est eo\ore aq ueo.
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Migne P. L. 198, 1058). Deze mening, die de zeventiend'eeuwse
exegeten wijdlopig en in onderdelen versehillend beredeneerden,
is de opvatting geweest van Vondel en staat uitgedrukt in
bovenaangehaald sonnet.
De zin van Vondel's sonnet is dus, ook volgens de sensus
obvius van de tekst, dat er bOven het uitspansel water is en
daaronder. Het water er boven vormt een gewelf van water,
dat daar omhoog drijft (vs. 236) en vliet (vs. 241) en er
uitziet als kristal.
Het wil mij voorkomen, dat Vondel in Faëton, een treurspel
van dezelfde tijd als Adam in Ballingschap, in de verzen
795-797 dezelfde voorstelling van zaken heeft .•Juno kapittelt
Febus, dat hil de zonnewagen door de "wulpsche" Faëton liet
besturen en dat de aarde verschroeit. Febus wijst dan op het
water van de wolken, van de regenboog, van de Waterman
om de verschroeiing tegen te gaan; waarop Juno opmerkt, dat
die wateren al verbruikt zijn. Dan stelt Febus voor, dat J uppiter,
de God van de lucht, met het water van de lncht, van de
sferen de aarde verfrissen zal. Waartegen Juno inbrengt:
Men magh geen nootlot noch zijn paelen overtreden.
De bovenzee verschilt van 't water daer beneden,
Gelijck het aerdtsche vier van 't hemelsche element.
Met andere woorden: J uppiter kan met het water van de
hoge hemelsfeer niet doen wat hij wil. Dat water van die
"bovenzee" is anders als het water op de aarde, evenals het
aardse vuur verschilt van het hemelvuur, is n.1. niet bestemd
voor de aarde. En dan antwoordt Febus, dat er voor deze
gelegenheid wel een uitzondering mag gemaakt worden. Er
is dus ook hier sprake van water in de hoge hemelsfeer, dat
iets anders is dan de wolken en llat gescheiden moet blijven
van het water op de aarde.
Langeweg N. Br.
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:ESMOREIT, vs. 83.
1. Als Plat us in vs. 64-73 verteld heeft, wat hij te nacht
daet· buten op dat velt aan den hemel zag, en de koning van
Damast hem vraagt: Selen dese saken moeten sijn? (vs. 81)
antwoordt de Meester:
Jaes, her coninc, bi Apolijn,
Ofte en doe cr(l,cht van groter hoeden.
Maer wildi werken naden vroeden,
Ic sal u enen met visieren, enz.
In de bekende Esmoreit-editie, die het reeds tot een 13en
drnk gebracht heeft (Van alle 'rijden, no. 1, thans door Dr.
R. Verdeyen), luidt de vertaling van vs. 83 nog steeds: "tenzij
de kracht van groote behoedzaamheid in werking worde gesteld."
Algemeen schijnt dit vers in onzen tijd ongeveer aldus
vertaald te zijn en te worden. Immers:
1°. In Middelnederlandsche Dramatische Poëzie (van 1907)
door Dr. P. Leendertz Jr. (blz. 497) luidt de vertaling van vs.
83: "Tenzij de kracht van groote behoedzaamheid het verhindere. " De woordenlyst in dit werk geeft, daarmede in overeenstemming, voor hoede in vs. 83 "behoedzaamheid" tegen" bewaking, bescherming" voor hetzelfde woord in vs. 287 en vs. 1007,
terwijl ze zwijgt over cracht, dus cracht = "kracht" stelt.
2°. De Pantheon-uitgave van Esmoreit door Dr. P. LeendertzJr.,
2e druk in 1936, geeft dezelfde vertaling als die onder 10 •
3°. Het Mul. Wdb. vertaalt den regel a. onder het woord
hoede met: "tenzy er eene gl'oote macht is, die die dingen
verhoeden kan", en b. onder het woord cracht met: "tenzy
groote behoedzaamheid of voorzorg het voorkomt", daarbij
cracht opvattend als vallend onder de beteekenissengroep
"kracht, werking, uitwerking".
4°. Uit de wijzen, waarop de inhoud van het spel is na ver82
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teld of samengevat in hand- en leerboeken (0. a. die van Dr.
J. te Winkel, Dr. G. Kalft' en Dr. J. A. Worp), kan afgeleid worden, dat de auteurs vs. 83 op de hier bedoelde wijzen
vertaalden, ook al werd dat niet door hen vermeld.
5°. Hetzelfde geldt zoowel voor een bèschouwing van
Esmoreit door B(uitenrust) H(ettema) in Taal en Letteren
XI (1901) als voor: Le théátre profane sérieux en langue
flamande au Moyen-Age par Frank G. van del' Riet (1936)
en het schema der actiemomenten in Esmoreit, te vinden op
blz. 305 van Hltndelings-Aspecten in het Drama door J. 1. M.
van der Kun S. J., een dissertatie uit 1938.
6°. Alleen door vs. 83 aldus te vertalen, kon men komen
a. tot de redeneering : Er dient uit voorzorg iets gedaan te
worden; dat is een taak voor Platus; deze doet inderdaad,
wat hij noodig acht; daarvan behoort het gevolg te wezen,
dat hij zijn voorspellingen juist w è I doet uitkomen; echter
komt de eerste daarvan ni e tuit! - en b. tot pogingen, dit
laatste te verklaren, waarvan de eenvoudigste luidt: "Dass der
christliche Esmoreit seinen sarazenischen Sch wiegervater verdrängen wird, versteht sich ohne weitere Andeutung" (Dr.
J. te Winkel in 1902 in Pauls Grundriss der germanischen
Philologie) en de jongste: "De schrijver verloor de voorspelling ws. uit het oog, ofwel was hij niet in staat ze met de
andere bestanddeelen van de actie te verbinden" (Van alle
Tijden, no. 1; lle, 12e en 13e druk).
2. Ondanks dit alles kan tegen de vermelde vertalingen een
en ander aangevoerd worden. Er valt o. a. in op te merken:
1°. de vervanging van een woord met het karakter van een
werkingsnaam (hoede) door een woord met dat van een eigenschapsnaam ("behoedzaamheid"); 2°. een vervanging van het
activum, nog wel van een intransitief gebezigd verbum, door
het passivum; 3°. gebruik van het subject van het activum
als subject van het passivum; enz. Hoofdzaak is echter een
drietal punten, waarin de geciteerde vertalingen overeenstemmen: 1°. Er volgt uit c a u s a a I verband tusschen vs.
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82-83 en vs. 84-85, terwijl de tekst (uwer) tegenstellend
verband aangeeft. 2°. Terwül van de functies der conjunctie
maer hier slechts de be per ken d tegenstellende gebruikt kan
zün, wordt dit, hoewel mogelük tusschen vs. 82 en vs. 85,
door de tusschenschuiving van vs. 83, zooals het in de vertaling luidt, onmogelük gemaakt. 3°. Alle vier vangen aan
met "tenzü" in plaats van met "indien niet", ofschoon uit niets
blÜkt, dat de modaliteit van den zin daardoor ongewüzigd
bleef. Verder zün de onderlinge verschillen groot genoeg, om
de gedachte te wekken, dat geen der vier juist kan zÜn. Die
gedachte wordt nog versterkt, als we zien, dat Dr. W. L. van
HeUen op blz. 223-224 van den 5en jaargang (1885) van
dit tüdschrift ofte en uit vs. 83 beschouwde als een waarschijnlÜk van een copiïst afkomstige combinatie van een
tegenstellend of en een subordineerend en, waar één der twee
voldoende was, zoodat de vertaling er van zou moeten luiden:
"is dat niet het geval, dan".
3. In de eerste tekstuitgave van Esmoreit (Horae Belgicae
VI, 1838) staan nog geen aanteekeningen bU vs. 83. Anders
is dit in Mr. H. E. Moltzer's editie der Middelnederlandsche
dramatische poëzie van 1875. De daarin voorkomende aanteekeningen nopen tot een tweetal opmerkingen.
a. Vertaald werd ofte en door "indien niet." Dit schünt
gepaste voorzichtigheid, als we "tenzü" en "is dat niet het
geval, dan" vergelÜken. Men beschouwe: 't Zal gebeuren,
indien hÜ niet ingrijpt! en: 't Zal gebeuren, tenzü hÜ ingrüpt!
en: 't Zal gebeuren; is dat niet het geval, dan heeft hÜ
ingegrepen! Hoewel de juiste beteekenis dezer zinnen afhankeIÜk is van het verband, waarin, en de omstandigheden, waaronder ze geuit worden, kan men toch in het algemeen zeggen,
dat de gebruiker van den eersten zin het in g r Üpen, die van
den tweeden zin het geb e ure n verwacht; m. a. w. in het eerste
voorbeeld noemt de hoofdzin, in het tweede de büzin een
uitzonderingsgeval. Iets voorzichtiger .is het, te zeggen, dat
men de kans op het ingrüpen in den eersten zin veel grooter

Esmoreit, vs. 83

89

acht dan in den tweeden. In den derden worden de twee
mogelijkheden als vrijwel gelijkwaardig naast elkaar geplaatst. Het behoeft geen betoog, dat ook het ~Iiddelnederlandsch
dergelijke zinsmodaliteiten kende. De vertaler van vs. 83 staat
dus voor de vraag, of Platus met zijn ofte en een z. i. onwaarschijnlijk doch niet onmogelijk uitzonderingsgeval inleidde, of een
mogelijkheid waarvan hem de vervulling vrij zeker voorkwam,
of het uitspreken van een meening hierover vermeed. Daar
zoo'n moment uit iemands gedachtenstroom niet los van dien
stroom vastgelegd kan worden, moet de vraag voorloopig onbeantwoord blijven en dienen we voorzichtigheidshal ve te beginnen
met zoo letterlijk mogelijk te vertalen, d. i. als door Mr. H. E.
Moltzer. Aanvoeren van bewijsplaatsen zou in dit geval moeilijk
naar een antwoord kunnen leiden, omdat het hier gaat om het
specifiek-individueele van dit bepaalde geval. Niettemin volgen
hier ter vergelijking enkele andere plaatsen.
1°. Het Mnl. Wdb. geeft voor »tensi": Dat van nu voort an

nyemant bym~en deser stede backer u'esen en sal, die voor dese
tijt niet gebacken en heeft, ten si dat hi der backer ghilde wynne.
Stellen wij ons voor, dat de makers der keur voornamelijk
dachten aan de belangen van hen, die op dàt oogenblik het
bakkersbedrijf uitoefenden, dan noemt de zin, die met ten si
aanvangt, een duidelijk uitzonderingsgeval. Voor belanghebbenden, die de keur vele jaren later lazen, wees deze zin
daarentegen den normalen weg aan.
2°. In het gedicht Een goet man had een dochterkyn blijft
de zuster (de ziel) wanhopig, wat de broeder (Christus) ook
voor haar wil doen. Ten laatste zegt zij: Ten si dat .qhi 1:oer
mi sterft die doot, so en mach ick niet verbliden. Duidelijk
noemt hier de bijzin een uitzonderingsgeval, waarvan de vervulling niet verwacht wordt.
3°. Het Mnl. Wdb. geeft o. a. Of sy sijnre niet en achte,
waer om gaf sy hem woorden sachte? (M. Loep. 2647) en
[een parallel van Esm. 83] Dese bliven vermaledijt, of en doe
Gods ontfermichede (Lucid. 3893). In het eerste voorbeeld
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wOl'dt het achten niet slechts waarschünlük geacht, doch zelfs
als een zekerheid aangenompn. Uit het tweede voorbeeld blijkt
daarentegen niets aangaande het al of niet vermaledijt bliven;
niettemin kan de schrüver moeilük het achterwege blüven
van Gods ontfel'michede verwacht hebben.
4°. Het reeds genoemde artikel van Dr. W. L. van Helten
geeft o. a.: lck sal blasen aft gine vliet, waarin het vlieden verwacht wordt, - ic en weet wat doen, of ghi en sent my uwe
gracie, waarin op de gracie gehoopt of gerekend wordt, -

dat ik haer gheen quaet gedoen en mach, of en ware dat si
dolende quame ter poorten, waarin blijkbaar het dolen als
uitzonderingsgeval gesteld is.
b. RÜ vs. 83 is o. a. aangeteekend, "dat alleen eene groote mate
van behoedzaamheid de voorspelling ten goede kan keeren".
Een bewüs, dat hoede hier inderdaad "behoedzaamheid" beteekent, ontbreekt echter. Van meer belang is nog, dat het
geciteerde tusschen vs. 82-83 en vs. 84-85 causaal verband
schept, terwijl de tekst het beperkend tegenstellende maer heeft.
4:. Vergelüken we het onder 1 opgemerkte met Moltzer's
aanteekeningen, dan dringt zich de gedachte op, dat die aanteekeningen suggestief degenen, die ze lazen, in een bepaalde
richting gedrongen hebben, meer in het bijzonder hoede =
"behoedzaamheid" hebben doen stellen met al de gevolgen daarvan, waarvan het minst fraaie is, dat men één der voorspellingen niet uit laat komen en den auteur verwijt, deze uit het
oog verloren te hebben, dus gebrekkig werk te hebben geleverd.
Al de genoemde bedenkingen vervallen, als we lezen:
indien macht van groote (den menseh) behoedende
(beschuttende, beschermende, bewarende) kracht niet werke
(in actie kome), om dese saken te verhinderen.
Tegen deze vertaling pleit haar dubbelzinnigheid. Is de
"behoedende kracht" de bezitster der "macht", of is er een
"macht", die "behoedende kracht" bezit? Nemen we het eerste
aan, dan drijven we weer af naar de "behoedzaamheid" met
haar moeilük te accepteeren gevolgen. Het laatste aan te nemen,
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schijnt daarom geraden, 't Gaat dan om een macht, die
krachtige, zelfs afdoende bescherming kan verleenen, terwijl
het onzeker blijft, of die macht dat inderdaad zal doen, hoewel
haal' inactief blij ven onwaarschijnlijk geacht wordt.
5. We hebben nu vrijwel gekregen, wat het Mnl. Wdb.
i, v. hoede geeft, mits daarin een verdedigbare wijziging wordt
aangebracht, n.l. niet (ofte en) (doe) = ("tenzij") ("er is"),
maar (ofte) (en doe) = (indien) (niet in actie kome). Immers
krijgen we dan: indien een groote macht, die die dingen verhoeden kan, niet in actie kome [waarin opgesloten de gedachte,
dat dit in actie komen verwacht mag worden].
De gevolgde gedachtengang heeft dus geleid naar een drietal waarschijnlijkheden: 1°, ofte heeft hier de beteekenis "indien";
2°, en is de gewone negatie en mist hier conjunctieve waarde;
3°. de bijzin noemt het waarschijnlijke, de hoofdzin (Jaes in
vs. 82) het uitzonderingsgeval.
In dit verband dient mede gelet op de woordvolgorde:
't subject nà in plaats van voor het verbum. Stellen wij ons
voor, dat Platus vol is van de gedachte aan een eventueel
niet-ingrijpen door de eracht van groter hoeden, hoe klein de kans
daarop ook is, en het als bijzaak voelt, wie of wat kan ingrijpen, dan is de woordvolgol'de begrijpelijk. Echter is het
niet onmogelijk, dat we hier nog nawerking hebben van de
oudere conjunctieve kracht van en. Dit lijkt hier evenwel
minder waarschijnlijk dan in bijv. Dese bliven vermaledijt, of
en doe Gods (Jntfermiehede (zie boven). 't Zelfde geldt voor
de mogelijkheid, dat het rhythmische zwaarteverschil van subject en praedicaat de woordschikking bepaald heeft.
6. Beschouwing van de functie van maer (vs. 84) had een
andere vertaling van vs. 83 tot gevolg, met als basis hoede =
"bescherming". Aangezien deze vertaling alleen juist kan zijn
en ook eerst een begripsinhoud verkr!jgt, wanneer ze past in
het geheel, dus als een doorsnede op zeker punt van den
geheelen gedachtenstroom van den auteur kan gelden, moest
nagegaan worden, welken invloed ze heeft op onze voorstel-
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ling van den gang van zaken en in het bUzonder op de wUze,
waarop Platus zUn rol heeft te spelen. Dit onderzoek leidde
tot de verrassende conclusie, dat de auteur de voorspelling
ni et uit het oog verloor en geen nover-motiveering" aanwezig
geacht behoeft te worden. Ten bewUze diene het volgende.
Platus handelt min of meer als een boerenjongen, die meent,
een spook gezien te hebben, maar achterna de mogelUkheid
moet erkennen, dat ergens een hemd aan een waschlUn hing.
HU vangt aan met drie gebeurtenissen te voorspellen: 1°.
Esmoreit zal den koning van Damast dood en ; 2°. Esmoreit zal
Damiet huwen; 3°. Damiet zal Christinne worden. De koning,
die zUn Meester wel kent, barst niet direct uit in weeklachten,
maar stelt een nuchtere vraag (vs. 74-75). Eerst als Platus
man en paard noemt (vs. 78-79), krijgt de zaak voor hem
gewicht en wil hU weten, of aan de voorspellingen inderdaad
geloof gehecht moet worden (vs. 80-81). Platus is daardoor
genoodzaakt, te erkennen, dat er een gegronde reden V001'
twijfel bestaat. HU doet dit, wat menschkundig goed gezien is
door den auteur, niet op ruiterlijke wijze, maar geeft in een
bUzin (vs. 83) een soort voorbehoud: hU heeft Oàk in de sterren
gelezen de aanwezigheid van eracht van ,groter hoeden, die k à n
ingrUpen. HU weet, dat de koning niet verdient vermoord te
worden, en mag dus concludeeren, dat die wakende macht
z à 1 ingrUpen en 's konings leven beschermen, zoodat geen
bUzondere maatregelen noodig geacht behoeven te worden.
Zelfs onderstelt Platus, zonder de gedachte uit te spreken,
dat de koning tot dezelfde conclusie zal komen. Zekerheid va:l
het ingrijpen door die eracht heeft de Meester echter niet (als
de conjunctivus doe in vs. 83 bewijst, welke de modale kracht
van ofte verzwakt). Hij raadt zUn koning daarom die conclusie
te schrappen, niet door het ronduit te zeggen, maar door er
vs. 85 voor in de plaats te stellen, aldus een be per ken de
te gen s t e 11 i n g con s t I' U e e l' end. Hieruit volgt meteen, dat
vs. 84 zUn volle beteekenis heeft en niet als stoplap bedoeld is.
Leeu warden.

B. H. PETERI
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HET ROELANTSLIED I)
NIEUWE FRAGMENTEN

Bij een bezoek aan W. de Vreese in 1937 kwam toevallig
het gesprek op het Roelantslied. Zoals zo vaak bleek de grote
kenner der Mnl. hss. ook hier weer een aanvulling te kunnen
geven op de lijst van overgeleverde teksten; door de bibliotheek
der Gemeente Rotterdam waren nl. onder zijn directoraat een
paar Roelant-fragmenten aangekocht. Aan De V.'s aanbeveling
om de fragmentjes eens te laten komen, kon ik niet dadelijk
gevolg geven. Toen ik eindelijk tijd vond, om ze in verband
met een te geven Roelant-college te bestuderen, was het te
laat om daarbij nog van De V.'s deskundige voorlichting te
kunnen profiteren. Jammer genoeg is ook in de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta (thans uit De V.'s woning overgebracht naar de Leidse Universiteitsbibliotheek) geen enkele
notitie omtrent deze fragmenten te vinden. Ook in de
Rotterdamse bibliotheek is geen beschrijving. De. vanuit
Rotterdam aan de Leidse Universiteitsbibliotheek tijdelijk
uitgeleende fragmenten bevonden zich met een paar stukjes
uit Maerlant in één omslag. Uit enkele notities op een los
velletje blijkt, dat De V. de verzen van de Maerlant-fragmentjes
geteld en hun plaats in het geheel bepaald heeft; omtrent de
Roelant-fragmentjes geen andere mededeling dan "± 1400" 2).
Op grond van dit alles zal de gissing wel niet te gewaagd
zijn, dat De Vree se een nauwkeurig onderzoek heeft uitgesteld,
omdat zijn tijd, die hij immers toch al te kort kwam, daardoor
al te zeer in beslag zou zijn genomen.
1) Voordracht voor de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterknnde op
22 November 1939.
2) Dr F. Kossmann, de tegenwoordige bibliotbecaris, deelde mij op mijn
verzoek nog nader mede, dat de fragmenten onder de aanwinsten van 1933
vermeld staan als "Roelantslied, fragmenten op perkament omstreeks 1400". Zo
zijn ze ook in de catalo!(us der bibliotheek vermeld, met de signatuur 14 G 9 : l.
Over de herkomst is niets bekend, dan dat Dr J. Husung te Berlijn ze destijds
aan de bibliotheek verschaft heeft.
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Vooral na de uitgave van het Roelantslied door J. van Mierlo
in de Versl. en Meded. d. K. Vla. Acad. 1935 1) is immers
wel gebleken, dat de Roelant-filologie met enig legkaartgeduld
beoefend moet worden. Dit was een reden te meer voor mij,
om de Roelant-hss. eens op een werkcollege te behandelen.
Hierb!j kon aan beginners geïllustreerd worden, wat er soms
achter onze netjes gedrukte, niet zelden gepolijste, tekstuitgaven schuil kan gaan. Instructiever dan kritische uitgaven,
hoe voortreffel!jk ook, z!jn voor dit doel toch nog alt!jd de
hss. zelf of hun foto's.
Reeds b!j eerste oogopslag ziet men, dat de fragmentjes
uit één, vr!j duidel!jk geschreven, handschrift afkomstig z!jn.
Bij zorgvuldige vergelijking met de andere overlevering blijkt,
dat de beide stukjes zelfs tot één blad hebben behoord. Ik
meen te mogen aannemen, dat dit blad indert!jd in vier
strookjes ieder van 5 à 6 cm. verknipt is. Blijkens de sneetjes
in het perkament (op elk strookje ziet men, ook op de foto,
drie paren) zijn deze strookjes voor bind materiaal bestemd
geweest.
Indien m!jn veronderstelling van een vierendeling van het
oorspronkel!jke blad juist is (en ik meen de grote waarsch!jnl!jkheid daarvan beneden te kunnen aantonen), kan de lezer
zich dus de beste voorstelling van het geheel vormen, wanneer
h!j zich de smalle witte marge, zoals die tussen beide strookjes
op de foto is gelaten, ongeveer 11 cm. breed denkt. Behoudens
deze aanzienlijke leemte in het midden hebben we dan dus
een recto- èn de daarbij behorende verso-z!jde van dit nieuwe
hs. bewaard. In overeenstemming met de traditie van benoeming
naar de plaats van herkomst of bewaring (B = Brussel, H =
1) Ook afzonderlijk verschenen. Ik citeer, met de afkorting v. M., naar de
paginering der afzonderlijke nitgave en voeg daar tussen [J achter die van de
Vers!. en Meded. Verdere door mij gebruikte afkortingen zijn Ch. de R. (= La
Chanson de Roland, publiée d'après Ie manuscrit d'Oxford et trad uite lJur J. Bédier),
en Yb (= Volksboek: Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale in
Hispanip.n gheschiede, uitgeg. door G. J. Boekenoogen). Daar Boekenoogeu geen
verzentellin~ heeft, heb ik die van Bormans overgenomen (La Chanson de Roncevaux,
blz. 185-223). Ik citeer erhter tevens naar Boekenoogens paginering.
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Den Haag, R = Rijssel, L = Loon) zullen we onze beide
Rotterdamse fragmenten Ro noemen.
De plaatsing van Ro in de gang van het Roelantverhaal
kan men met behulp van het volksboek (Vb blz. 59 vv.) en
hs. R vs 243 vvo vrij spoedig bepalen:
Het leger der Fransen is gedecimeerd. Olivier is zo zeel'
gewont "dat hem die doot was kondt". Hij roept Roelant te
hulp. Zij strijden samen "soe langhe dat Olivier niet meer
en mochte". In het vooruitzicht van de naderende scheiding
beginnen zij te wenen. OH vier wordt "bleeck ende onghedaen"
en valt in onmacht 1), maar Roelant durft te midden van de
strijd niet van zijn paard stappen: "Ick en quamer niet lichtelijc
op weder". Hij geeft uiting aan zgn hevige smart en "Van
den rouwe die daer hadde Rolant Viel hi in onmachtè te hant" 1).
Hij komt echter weer bij en ziet Olivier, hoewel reeds stervend.:>,
ten strijde gaan: "Sijn oogllen die voermaels waren claer
Waren nu verdonckert dat is waer".
Aldus de gang van het verhaal van het volksboek, dat in
deze passage grotendeels woordelijk overeenstemt met de handschriften H en R.
Juist op dit punt, één der hoogtepunten van het epos, begint ons fragment Ro. Al dadelijk in de eerste negen verzen
1) Uit de gang van het verhaal moet opgemaakt worden, dat zowel Olivier
als Roelant bij het in zwijm vallen te paard blijven. In de eh. de R. wordt het
tronwens van Rol. nitdrukkelijk gezegd: "sur suu cheval se pasmet" (vs. 1988).
Van een flauwte van Olivier wordt in het Frans niet gewaagd. Het is m.L niet
onmogelijk, dat die aan een anticipatie van een der afschrijver-hewerkers (vertellers?) is toe te schrijven. Reeds om zuiver artistieke redenen zou men gaarne
één van de onmachten missen. Het flauwvallen van Roelant is noodig, om nog
eens te accentuëren, dat het werkelijk absoluut onmogelijk voor hem is om van
zijn paard te stijgen; het zon temidden van het strijdgewoel met zelfmoord. gelijk
staan. De onmacht van Olivier is m.i. een onbeholpen poging tot versterking van
de verzen: "hi wert bleeck ende onghedaen Als di ter doot woude gaen". Terwijl
van Roelant met een zekere nadruk gezegd wordt, dat hij weer bijkomt, hinkt
de mededeling omtrent Olivier daar een beetje achteraan: de uit bezwijming
ontwakende Roelant ziet nl. plotseling Olivier "Die oeck vanden onmacht was
opghestaen", aldus Vb en H. Wel te verstaan: dat hij van zijn paard was gestapt
of gevallen wordt niet vermeld. Hs. R vermeldt trouwens Oliviers bijkomen in
het geheel niet, maar constateert eenvoudig, hoe Roelant ziet "Olivier ten wige
gaen Ende grote slaghe slaen".
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komt het tragische moment, dat Olivier, die niets meer kan
zien, zijn eigen vriend Roelant een slag toebrengt.
Voor de reconstructie der leemten in Ro hebben we nu de
keuze tussen het volksboek (Vb) en de handschriften H en R.
Is mij n veronderstelling juist) dat er tussen beide strookjes
van Ro een lacune van vrijwel de gezamenlijke hoogte der
beide strookjes gaapt, dan moet de hoogte der lacune dus
ca 6 + ca 5 = ca 11 cm. bedragen. Hoeveel verzen hier dan
gestaan zouden hebben, valt wel ongeveer te berekenen. Op
het facsimile ziet men, dat de minimale hoogte van 6 verzen
2,6 (·m. is, de maximale hoogte 2,9 cm. Het aantal verloren
gegane verzen zou dan dus liggen tusschen 21 X 6 = 25,4 en
11
'
29
X 6 = 22,7. Rekent. men, dat beide verloren stroken de

!

,

breedte gehad hebben van de bovenstrook (dus samen 12 cm.)
dan zou het aantal verloren gegane verzen 27,7 bedragen.
Ter vergemakkelijking van het overzicht laat ik thans allereerst de diplomatische afdruk van Ro volgen. De vier lacunes
zijn daarbij zo goed mogelijk opgevuld met behulp van het
beschikbare materiaal. Na deze tekst volgt dan de rechtvaardiging mijner reconstructie van wat uit Ro verloren is gegaan.
Het "vulsel" citeer ik naar de tekstuitgave van Van
Mierlo. Deze heeft zich enkele veranderingen in de orthografie
veroorloofd, doch over 't algemeen van zo ondergeschikt belang,
dat een nieuwe diplomatische uitgave van deze stukken overbodig mag worden geacht. In een enkele noot zal ik opgeven,
waar ik de tekst der hss. boven v. M. 's afdruk moet prefereren.
Ik mag er nog wel even de nadruk op leggen, dat de vervaardiging van een kritische Roelant-tekst niet in mijn bedoeling heeft gelegen. Ik heb alleen, voor zover mij dut
mogelijk was, een voorstelling trachten te geven van het
oorspronkelijke Ro-blad, opdat dit nieuwe ms. voortaan kan
worden ingeschakeld bij het Roelant-onderzoek. Mijn conjecturen plaatste ik tussen [], een inlassing van eigen maaksel
tussen

<>.
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DIPLOMATISCHE AFDRUK VAN HS. RO MET OPVULLING DER VIER
LACUNES AAN DE HAND VAN R, H, L EN CH. DE R.

rO kol. a Die edele g'ue roelant
V olgede he te hant
Eîi nam te roelande 1) w'e
In d' sarasine seare
Als olivier v'na
D3 roeI' bi he qua
Gaf hi roeI' eene slaeh
~ant hijs n3 en saeh
Doe sp'e [die grave ro]el'
R 298 Tote Oli vier te hant:
H 215 "Lieve Gheselle, waer bi
"Boe hebdi geslagen mi?"
R 299 "G heselle, ie en sie u niet;
"Mi es leet dat u es gheseiet.
" Verghevet mi doer die Gods ere
"Want het rout mi sere."
"Gheselle" sprac Roelant seiere,
"Ic vergheeft u, dore God hiere."
305 Oli vier nech hem doer dat
Doen trae hi achter bat.
Want hi 2) porde die doet
308 Die hem de de flnxte groet 3).
311 Ri viel neder op die erde,
Ende anebede Gode werde:
"Here, vergeeft mi mine mesdaet,
"Ende hebt miere sielen raet.
315 "Verleent mi hemelrike
" Want ie u grotelike
"Ghedient hebbe al mijn leven;
" ~ant ie u noyt en woude begeven."

1) Lees oliviel'e.
2) Lees kem.
3) De twee hierna weggelaten verzen van R zijn als stoplap te beschouwen,
waarvoor de leemte van Ro geen plaats biedt.
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel I,IX
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Doe benedide 1) Kaerle, onsen here,
R 320 Ende dancte hem in grote ere
Die hi nie van hem gewan,
Ende Roelant voer alleman.
Ende vil ter erden doet.
324 Roelant hadde des rouwe groet
Ri weende m3 herte se'e
En bat onse he'e
D3 hi d' siele plege
En te hemelrijc gewege
R roeI' viel ned' in omacht
En lach he selue ombedacht
En trac 2) op sine stegeba:de 3)
r O kol. b D3 hi n3 en viel te hant
Aise hi bequa had de hijs tore
D3 hi sine geselIe hadt v'lore
Sond' gautier en tulp!} va rieme
Doe sprac gautier tsnieme
Als hi geuloe qua
En hi roeI' v'na
IIi sp'c te graue roeI'
Die doot es mi becant
I[c 4) wille bil v sterue nv
R 342 "Ic was die ver wan Maelgu
345 "Du heves mi dicke bek int ;
346 "Dore dat was ic van di ghemint
369 "Mijn halsberch es gescoret al
"Ic weet wel dat ic sterven sal."
R 275 Doen [hoordene] Roelant
276 Ende riep: "Monjoye I" thant
R 370 Onder die Sarrasine hi reet
371 [Die ghesellen] volgheden ghereet
R 283 Doen versloecher Roelant
Wel .XX. metter hant.
H 275 hs. hOOl·te dors, mijn lezing in overeenstemming met eh. de R. 2054
"A icel mot l'at Rollant entendut" ; hs. heeft niet Roelant maar rol'.
1) Liever volgeus H benedidi, maar vgl. Fr. § 129, ll.
2) Trac geeft geen zin en is voor iemand, die in zwijm valt, ook niet wel
denkbaar; men leze trat. Door het vast laten rusten van de voeten in de stijgbengels wordt het van het paard glijden nog juist verhinderd. Ik beschouw deze
passage als een prothusteron.
3) Lees Itegebant (pl.).
4) Het vers begint dunkt me met een I (in geen geval, zoals R 341, met een B).
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R 285 Gautier .VII., Tulp'yn vive
Roefden siere vanden live.
Doen seiden die Sarrasine:
"Dese doe[ n ons in aen ]scine
"Dat si o[ns van na selen] maten
290 "Nocht[an selen si] tieven laten."
298 [Van verl'en ]I) scoten si gedichte
297 Met gaveloten ende met scichten
299 Gautier wert dorscoten daer
Dat seggic u over waer.
Tulpyns ors scotense doot,
302 Datti moest vallen inder noot,
L 187 Dat orcont die was opt velt,
Dat wi hebben ghetelt:
189 Die goede grave Jelys
Die dese [jeste maecte des sijt \V lijs 2)
Ri soud' node sond' wae
Loge toe hebbe gedae
W' ieme diere wed'seide
Ri dadel' mi ae leide
Noch doe vacht roeI'
Mi) wel willegel' hant
kol. a Nochtä was hi v'moyt se'e
Di) hi qualyc mochte me'e
Doen setti den hore te mode
En blies ee lange 3) stonde

H 288-90 het hs. heeft een gat, waardoor het midden dezer regels is
weggevallen; 288 na doe staat een verticale streep, die een stuk van een t kan
zijn of wel de eerste poot van een n; 299 de 0 nog vrij duidelijk, matè zeer
vaag te onderscheiden (maar hati! staat er dunkt me niet).
H 298 hs. gedichtë.
1) In eh. de R. 2073 heet het: "nes osent aproismer", in H 295-6 "Qualic
dorsten hem genaken Die Sarrasine in waren saken" : twee aanwijzingen, dat de
Sarrasenen, na de opgedane ervaringen, wat huiverig zijn voor een handgemeen.
"Het moet van na quaet vechten wesen theghen den viant" is een citaat uit Mnl.
Wbo IV, 2047 (Sp. d. Sonden 12b), dat bier goed zou passen. De Sarraseneu
gaan dns tot een andere taktiek over: de strijd vanuit de verte, en daartegen
zijn de Fransen, immers zo sterk in de minderheid, vrijwel machteloos. Ik heb
dit alies door twee kleine veranderingen in H 289 en 298 trachten aan te duiden.
2) Het vers is wel-is-waar te lang, maar toch schijnt dit alles er te staan.
L heeft jeste (niet als bij v. M. gelte).
3) Coi-te wel juist, zegt v. M. Nu blijken H èn Ro lange te hebben. In
verband met de omstandigheid, dat in Ro het scheuren van de slaap (immers:
hemel tempel) eerst hier plaats vindt, is enige voorzichtigheid geboden. Het
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Da he dede onsochte
Want he de hemel score dochte
Kl' hoert d' hi was
Eïi w't gew'e das
Da roeI' nemm' en mochte
[Leue] I) alsoe he dochte
[Ic horet aen den oli]fant 2)
L 207 [Sprac doen] Kaerle te hant
209 [Datti] ons saen ghebreken sal.
210 "Dat es mi een groot ongheval.
"Die daer wilt sUn, en sal niet sparen."
Die coninc dede blasen, twaren,
Allent gheblas dat daer was,
Ende Roelant verblide das,
215 Dat es waerlike dinc,
Dat hem soe na was die coninc.
Tgheluut was groot overal
Beide op berch ende in dal 3).
Die Sarrasinen hen onderspraken :
220 "Kaerle beghint ons ghenaken.
"'fen doch niet dat wi ons sparen.
"Wi moeten ons anders bewaren.
"Want blUft levende Roelant,
"Soe verliesen wi Spangien lant."
225 Als die Sarrasinen dat vernamen,
Tracker IIlI hondert te samen,
Ende daden op Roelande daer
Een assaut fel ende swaer.
Ende Roelant en wilde niet wiken
230 Maer vacht als een leu 4) waerlicke
Roelant stac ende TulpUn sloech,
Ende daden hen leet ghenoech.
Want si waren onvervaert,
234 Ende vochten als liebaert.
kon eens een andere overlevering- zijn. Men bedenke, dat het Vb voor het eerst,
en dan driemaal, laat blazen, als Oli vier stervende is en dat pas bij de vierde
maal, nà Oliviers dcod, "hem die hersenen ontliepen" (Vb blz. 69).
1) Leuë? of Halë??
2) Zie noot op blz. 106.
3) Merkwaardige overeenstemming met Konrads. Rolandslied (uitg. Wesle vs
6679-81): unter diu wart ain michel scal,.
daz di berg-e uber al
erchlungen nnt erbibeten.
4) Hs. lieu.

Het Roelantslied

VO

101

Die busscop tulpij hi riep
D' hi te voete vechte liep
Keert herw't edel genoot
Ic wille bi v bliue doot
Ic wille v deile euel en goet
D3 hebbic D v in mine moet
Laet ons diere v'cope ou'al
kol. b Kl' comt die ons wreke sal
Doe socht roeI' ou'al
Beide op berch en ï dal
Bi vant uorne en noyone
Auctor en 8amsoene
En ingel'e I) va gasscoe
Beregier mi} siere comoedie
RoeI' droechse m3 pine
Alle voer tulpine
[Die busscop hadde rouwe] groot
Om der edeler baroene doot.
Ri claghede ende weende sere
Ende bat Gode onsen here
Dat Bi neme ewelike
Bare sielen in Siin rike.
'l'nlpijn was sel ve in anxte groot.
Bi riep Inde in siner noot:
"Die ghenoten hebben ons begheven
"Ende sijn alle doot bleven,
"Conine Kaerle minen here
"Sie ie levende nemmermere
"Ic wane sterven hier ter stede
"God neme mi in sinen vrede".
Doen keerde weder Roelant
Daer hi die ander doden vant.>
Onder enen eglantier>
L 249 Vant hi ligghende Olivier
250 Ri nam pen in den aermen sijn
Ende droeehen voer 'l'ulpijn.

<

<

1) Men zou licht Inge/i! kunneu lezen (ook op enkele andere plaatsen is de
apostrophe·r verwisseld met, of althans nauwelijks te onderscheiden van, de nasale
streep; zie facsimile), Op deze wijze zal de vorm lngkelen in Vb gekomen zijn
(vs 582, blz. 34). Maar Ingel(i)ere, reeds op grond van eh. de R. Engelier voor
de hand liggend, zal. wel de juiste vorm zijn. Ook in L 367 heet hij trouwens
lnghelier. Vincentius Bellovacensis noemt hem Engelerius.
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L 252 In enen scilde dat hine leide
Voor dien busscop op die heide,
Die busscop segense al gader
255 Ende bevalse den hemelscen Vader.
"Ay, Olivier, sprac Roelant,
"Van groter daet waerdi becant,
"Ende goet ridder ende coene,
"Des graven Reiniers sone!
260 Ghi hebt Kaerle ghedaen groet eere I),
En van vele land gemaect he I)
Gi wart van coene dade
En: const wel v vriede berade
Roelant dreef groot mesbaer
Om sine gesselle 2) aId'
Mi w' leet soudic leue 3)
Na d5 ghi doot sijt bleue
EERSTE LACUNE

(r O kol. a)

Een schatting van minimaal 22,7 en maximaal 27,7 ve rloren gegane verzen (zie boven) klopt, voor zover het de
eerste kolom recto betreft, vrij aardig met de overeenkomstige
passages in H en R. Handschrift H heeft op deze kolom nI.
29, R 27 verzen (Vb komt hiet' niet voor vergelijking in aanmerking, 'omdat de gang van het verhaal door 4 1/ 2 blz. proza
wordt onderbl'Oken j het Vb met zijn vele uitweidingen kan
voor dergelijke subtiele berekeningen trouwens geen dienst
doen). We kunnen nu profiteren van de geriefelijke uitgave
van Van Mierlo, waar men op blz. 124-5 [148·-9] de verzen
214-42 van H en 298-324 van R naast elkaar afgedrukt
1) Dezelfde verzen Vb vs 938-9, blz. 53.
2) Het wordt dus tijd om in L 263 de oorspronkelijke lezing ,inen gke,elle
(tegen Bormans, Kalff en Van Mierlo) in ere te herstellen. Een moraliserend
afschrijver, die het blijkbaar onchristelijk vond, dat Roelant in zijn hevige
gemoedsbeweging alleen aan Olivier dacht, heeft in L 265 gki (d. w. z. Olivier)
veranderd in gki allen. De moderne uitgevers hebben dat in vs 263 dan' uog
wat aangedikt, in plaats van de psychologische fout te herkennen.
Ook in H 250 staat "Datti Oliviere hadde verloren" (en ·in het overeenkomsti~e
vers van Ro "d5 hi sinë geselIe (sing.!) hadt v'lorë".
3) L 264 zal m. i. aan kracht winnen, als men op grond van Ro het woordje
laugker schrapt.
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vindt. liet komt mij zeer waarschijnlijk voor, dat Ro, evenals R,
de verzen: "Sijn hande hi ten hemel stac; Daer na hi nemmer
en sprac". niet heeft bezeten. Het laatste vers is trouwens
reeds door v. M. (blz. 125 [149]) als "maakwerk van een kopiist"
bestempeld. Bij schrapping van deze beide regels omvatten
dan zowel Hals R 27 verzen. Op grond van de bevredigende
overeenstemming van dit getal 27 met de door meting verkregen conclusies (dus: tussen 22,7 en 27,7, zie boven blz. 96)
acht ik mijn veronderstelling der vierendeling van het oorspronkelijke stuk perkament nog waarschijnlijker geworden.
In het volgende betoog neem ik nu in elk geval als bewezen
aan, dat de breedte van de lacune ongeveer 11-12 cm. is
geweest, waarop plaats was voor ongeveer 22,7-27,7 verzen.
Voor de verdere reconstructie van Ro is het nl. van uitnemend belang, te weten, binnen welke grenzen men zich
daarbij kan bewegen.
Gesteld b.v., dat men R als de naaste verwant van Ro
beschouwt (waar veel vóór valt te zeggen), dan vergt toch
het zinsverband, dat men de verzen uit H: "Lieve Gheselle,
waer bi Soe hebdi geslagen mi?" ook voor Ro veronderstelt I).
Dit kan men echter alleen doen door twee andere verzen te
laten vervallen (waarvoor dan natuurlijk de stoplap: "Hem
quam groet vernoye voren; Hine mochte si en no horen" in
aanmerking komt 2) ).
TWEEDE LACUN]i}

(1'0 kol. b)

Een vergelijking met v. M. blz. 126 [150] leert, dat de lacune
uit deze kolom het best aangevuld kan worden met verzen
uit R. Na "Die doot es mi becant" kan men uit het bovenstukje van het sterk geschonden volgende vers nog wel het
vers· einde "sterue nv" ontcijferen, waarmede ook een volgend
rijmwoord "Maelgu" waarschijnllik wordt. In Ro zal deze
1) Ook Vb heeft trouwens deze beide verzen.
2) In Vb wordt de overeenkomstige passage niet gevonden.
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Maelgu dus vermeld geweest zijn, geheel in overeenstemming
trouwens met de eh. de R., die Maelgut ook op de overeenkomstige plaats noemt; in tegenstelling echter met H, dat
niets daarvan weet.
Door het wedden op het paard van R steken we ons trouwens
al dadelijk in grote moeilijkheden, want het valt moeilijk de
volgende 41 verzen zodanig te besnijden en pasklaar te maken,
dat onze Ro-lacune ermee opgevuld zou kunnen worden. Met
het veel te grote stuk van H is trouwens voor ons doel evenmin veel aan te vangen.
Haast als deus ex machina komt hier hs. L enigszins te
hulp, dat ons na een reusachtige gaping weer de volgende
verzen oyerlevert (v. M. blz. 128 [152]):
Dat orcont die was opt velt,
Dat wi hebben ghetelt:
Die goede grave J elijs
Maecte dese jeste I), des sijt wijs.
Hi souder no ede, sonder waen enz.
Met dit laatste vers zijn we op het bekende terrein van
Ro kol. b 1'0, dat immers nu bijna woordelijk voortgaat als bso L.
Met behulp van Ro kan waarschijnlijk worden gemaakt
(waarop trouwens ook door V. M. reeds is gewezen): dat in
deze passage, zowel door den schrijver van H als door dien van
R ernstig is geknoeid 2). Niet alleen zijn H en R hier deerlijk
in de war, maar ze eindigen ook beide betrekkelijk kort na
1) Zie noot 2 op blz. 99.
2) Maar dut had voor v. M. geen reden mogen zijn om ineens het collation neren
na te laten. Op blz. 98 en 99 heb ik te dien 0IJzichte een noodzakelijke aanvnlling
gegeven.
Van Mierio's kennis van hs. H bern st trouwens niet op antopsie. Dat dit hs.
(zie v. M. blz. 8 [32J) door Holtrop zou zijn uitgegeven, is onjuist (dit abuis is
blijkbaar uit Kal1l', Mnl. Ep. Fr. blz. 33 overgenomen). Deze heeft slechts een
korte mededeling daaromtrent in Alg. Konst en Letterb. 1840, I1, blz. 180
geplaatst. De eerste uitgave was die van Serrure In Vaderlandsch Museum voor
nederd. letterk., oudh. en gesch., II (1858), blz. 40-49. Bormans (die, volgens
eigen mededeling op blz. 31, H ook niet heeft gezien) geeft collaties volgens
deze "Uitg." (bedoeld is die van Serrure). Kalff verandert" Uitg." in "hs.", maar
heeft H evenmin geraadpleegd, anders zou hij niet o. a. op blz. 84 de lezing
"welna souden" hebben opgegeven op een plaats (vs 289) waar hs. H in werkelijkheid een gat heeft. Het afschrift dat Serrure gebruikte is verschuldigd "aen
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elkaar. Het IS merkwaardig, dat ook de grote leemte van L
juist tot deze passage reikt I).
Hs. Ro, dat immers de draad van het verhaal slechts in
ca 27 verzen voortspon, heeft reeds door deze stl'akheid van
lijn iets voor boven H en R. Als Ro volledig was, zou het
dus een kostbaar hulpmiddel zijn tot overbrugging van de
tussen H en R enerzijds en L anderzijds aanwezige leemte.
Het is wel een heel ongelukkig toeval, dat juist het stuk van
Ro, dat hier tot overbrugging zou kunnen dienen, ook weer een
lacune vertoont. Eén stap zijn we echter verder gekomen: de
grootte dezer lacune is bekend.
Daar kol. a in het geheel 9 + 27 + 7 = 43 verzen moet
hebben geteld, mag men voor kol. b hetzelfde aannemen. Het
aantal bewaarde verzen van b bedraagt 9 + 6 = 15, of, als
men R 341 en L 190 (waarvan althans nog iets in Ro is te
zien) meerekent, 17. Hierbij kan men echter zonder groot
bezwaar de eerste drie verzen van L ("Dat orcont die was opt
velt" enz., zie v. M. blz. 128 [152]) optellen, zodat er nog een
leemte van 23 verzen te vullen overblijft. Het verzenmateriaal
van R en H, waaruit deze aanvulling kan geschieden, vindt
men bij v. M. op blz. 126 [150] en 127 [151]. Naar mijn
mening zullen nog tot Ro behoord hebben R 342 en 345-6.
Niet echter het, op zich zelf al veel te lange, stuk van R
347-68, dat trouwens ook niet in de Ch. de R. staat. Daarentegen herinneren R 369-69a ("Mijn halsberch es gescoret al
Ic weet wel dat ic sterven sal") zeer aan Ch. de R. 2050 vvo
Van de verzen bij v. M. blz. 127 [151] moeten er nu nog 18
de vriendelijkheid van den hoogleeraer Jonckbloet" (Vad. Mus. 11, blz. 25). Op
de Koninklijke Bibliotheek wordt in dezelfde omslag als H ook een, over 't algemeen
betrouwbaar, diplomatisch afschrift bewaard van de hand van Roltrop. Daar het
tamelijk slechte hs. H in de eeuw sinds ziju ontdekking blijkbaar nog achteruit
is gegaan iu leesbaarheid, bewijst dit afschrift den gebruiker goede diensten.
Maar ..• erg veel wordt er, naar men ziet, niet van geprofiteerd. Vier opeenvolgende uitgevers drukken hs. H af zonder het zelf te raadplegen! Onverdedigbaar
is echter dit citeren nit de tweede hand. En het is doorgaans een tijdrovende
bezigheid, de daaruit voortkomende scheefheden weer recht te zetten.
1) Ook Vb onderbreekt bier de gang der verzen.
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uitgekozen worden. De keuze is te moeilijker, omdat voor het
merendeel dezer verzen ook aequivalenten in de Oh. de R.
zijn aan te wijzen. Ro is hier dus in elk geval korter dan de
Oh. de R. Na lang wikken en wegen is mijn keuze gevallen
op H 275-6, R 370-1, H 283-90, 298, 297, 299-302.
De tekstveranderingen, die hieruit noodzakelijk voortvloeien,
worden verantwoord op blz. 98 en 99.
DERDE LACUNE

(VO kol. a)

Bewaard zijn 10 + 7 verzen, blijven aan te vullen ca 26
verzen na de woorden:
En w't gew'e das
D;; roeI' nemm' en mochte
[Leue] alsoe he dochte.

Doch het toeval is ons gunstig doordat ook (een stukje van)
het rijmwoord van de volgende regel is bewaard: blijkbaar
staat er "sät" of "rat" (stellig niet "hät") I). We zijn hierdoor
aangewezen op de passage van L en H, die men (onder de
titel "Karel op komst") bij v. M. op blz. 128-9 [152-3]
afgedrukt vindt. Hierbij valt op te merken, dat Ro blijkens
het voorafgaande stuk het naast verwant is met L. Het daarin
voorkomende stukje blijkt 2 verzen langer te zijn, dan we
zouden verwachten, maar het lijkt me van weinig belang
om na te gaan, welke twee verzen, eventueel, te veel zouden
kunnen zijn. Mogelijk is de tussenruimte tussen de verzen
op deze bladzijde ook iets nauwer geweest, zodat de kolommen werkelijk 45 regels geteld hebben. In verband echter
met het rijmwoord "fant" zal een wijziging van L 207-9
nodig zijn, b.v.:
1) Wel echter zou er kunnen staan (waarop Dr Kossmann mij
scant. Inderdaad 8chijnt er nog een spoor van een letter tussen
te staan. Dan zou men dus iets moeten lezen als "Hoe sere bern
Maar dan moet het volgende vers ook wel een heel andere inhoud
dan dat van L of H.

attent maakt)
de 8 en de a
ic ghescant".
gehad hebben
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[Ic horet aen den oli]fant 1)
[Sprac doen] Kaerle te hant
[Datti] ons sa en ghebreken sal.
VIERDE LACUNE

(VO kol. b)

Men vergelijke v. M. blz. 130 [154] en constatere, dat we hier
op een van de mooiste plaatsen van het epos een zuivere
winst van althans 8 verzen mogen boeken. Als we het aantal
45 van a ook in b ten grondslag leggen (groter kan de kolom
in geen geval geweest zün), dan wijst de berekening uit, dat
tussen "Alle voer tulpine" en "En van vele land gemaect
he" een lacune gaapt van op zÜn hoogst 45-(9 + 7) = 29
verzen. Deze kan door de bij v. M. afgedrukte verzen al
dadelijk met 13 verzen (L 248a-260) verkleind worden,
wanneer men het door v. M. gelukkig gevondene en goed
passende "onder enen eglantier" meetelt. Er blUft dan dus een
leemte van 16 verzen. Ik meen echter, dat uit het, op "tulpine" volgende woordje "groot" de inhoud der twee volgende
verzen wel enigszins kan worden afgeleid. Ze zullen ongeveer
geluid hebben:
Die busscop had de rouwe groot
Om der edeler baroene doot.
In de thans nog resterende leemte van 14 2) verzen zou
dunkt mij voortreffelijk passen datgene, wat er juist op de
overeenkomstige plaats in de Ch. de R. staat.
Ten gerieve van den lezer geef ik hier de tekst van dit
stukje in de woordelijke vertaling van Bédier (Ch. de R. blz.
169): "L'archevêque pleure, il ne peut s'en tenir. Il lève sa
main, fait sa bénédiction. Après il dit: "C'est pitié de vous,
seigneurs! Que Dieu reçoi ve toutes vos àmes, Ie Glorieux!
En paradis qu'il les mette dans les saintes Beurs! A mon tour
1) Mijn conjectuur heeft dus dezelfde betekenis als H 324: "Dat hebbic ant
blasen verstaen" .
2) Nogmaals: op zijn hoogst 14 verzen; immers we namen reeds aan, dat
deze kolom, evenals a, twee verzen meer bezeten zou hebben dan de kolommen
lIan de re-zijde.
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combien la mort m'angoisse! Je ne reverrai plus l'empereur
puissant. [Nu volgt laisse OLXIII:] Roland repart ; à nouveau
il va chercher par Ie champ. 11 retrouve son compagnon, Olivier.
Oontre sa poitrine il Ie presse, étroitement embrassé ... enz.
De lacune van Ro komt hiel' overeen met 7 verzen (t. w.
2194-2200) van de Oh. de R. De verleiding was te groot
om niet tenminste een poging tot reconstructie te wagen. Men
hechte aan dit maakwerk geen wetenschappelijke waarde. Mocht
er ooit een uitgave voor liefhebbers komen, dan hebben deze
verzen wellich~ wat meer illustratief nut dan gestippelde regels.
Want dit is wel de grootste winst, die Ro ons heeft gebracht:
van R 193 (v. M. blz. 120 [144]) af 1) beschikken wij thans
(met uitzondering dan van de genoemde 14 verzen) over één
doorlopende Roelant.overlevering in Middelnederlandse verzen
tot aan het einde van L toe. De hinderlijke lacnne na H 306
(waarin geen andere Mnl. overlevering voorzag) kon worden
gedicht, het nog hinderlijker gat na L 248 kon gedeeltelijk
worden gevuld, voor de rest.... tijdelijk bijgeplakt.
"Van dit roerend tafereel (het opzoeken der lijken en Turpin's
laatste zegen) is in 't Mnl. niets bewaard" zegt v. M. blz. 21
[45]. Het is tenminste "iets" geworden, al is het dan sober.
Maar is niet juist die soberheid één del' trekken, waardoor
de oudere Mnl. overlevering karakteristiek afweek van de
Oh. d. R.
Wat dit laatste aangaat: den aandachtigen lezer der Mnl. Ep.
Fr. kan het niet ontgaan, dat Kalff de breedsprakigheid van het
Roelantslied en de verdere inferieure kwaliteiten voor een
overwegend gedeelte illustreert met citaten uit het Vb. Geen
wonder, dat de oudere maker bij Kalff een soort van eerste
incarnatie van den omslachtigen Vb-schrijver wordt. Ik meen
echter, dat achter deze vermeende dubbelgangers op verschillende plaatsen een andere persoonlijkheid van minder
wijdlopige en soberder allure is te onderkennen.
1) Nog optimistischer gerekend: Van Vb 928 af (Boekenoogen blz. 53).
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AESTHETISCHE W AARDE RING VAN HET MNL. ROELANTSLIED

Het algemene oordeel over het Roelantslied is m.i. vertroebeld
door de altijd maar weer herhaalde vergelijking met de prachtige
"Chanson de Roland". Het Franse epos overschaduwt het
Dietse gedicht zo zeer, dat het aanleggen van een eigen maatstaf aan ons Mnl. Roelantslied in hoge mate wordt bemoeilijkt.
Min of meer karakteristiek in 7.ijn onbillijkheid is b. v. de
bewering van Van Mierlo, blz. 31, [55] dat "het verhaal van
den dood der drie helden: Olivier, Tulpijn en Roelant, niets
van de grootschheid heeft van het Franseh".
Tot verzachting van dit ongunstige oordeel wil ik allereerst
de volgende passage uit V nn Mierio's uitgave overdrukken.
Afgezien van een kleine typografische wijziging heb ik noch
aan de tekst noch aan de interpunctie iets veranderd. Men
vergelijke dus v. M. blz. 130-4[154-8]:
Onder enen eglantier
Vant hi ligghende Olivier.
250 Hi nam pen in den aermen sijn
~Ende droechen voer TulpÜn.
(In enen scilde dat hine leide
Voor dien busscop op die heide,
Die busscop segense al gader
255 Ende bevalse den hemelscen Vader.
"Ay, Olivier", sprac Roelant,
" Van groter daet waerdi becant,
"Ende goet ridder ende coene,
\ "Des graven Reiniers sone! ')

260

!"Ghi hebt Kaerle ghedaen groet eere,

"Ende van menigen lande ghemaect heere."

1) De strofengrens is hier wat minder overtuigend dan in de andere gevallen.
Wanneer ik hier na enig wikken en wegen toch een scheiding heb geplaatst, dan
gelieve de lezer daaruit nog niet dadelijk de conclusie te trekken, dat ik naar
mij toe heb willen rekenen. In de onmiddellijk aansluitende passage L 260-67
is dunkt mij (ook met de volgorde P) geknoeid Ro levert hier twee verzen op,
die niet in L staan.
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265

270

Roelant dreef groet mesbaer
Om sine ghesellen daer:
"Mi ware leet, soude ic langher leven,
"Sint dat ghi allen doot sÜt bleven." I)
Van hem selven wert hi onbedacht,
Ende viel neder in onmacht.
Doe sprac die busscop TulPÜn:
"God moet u ghenadich sÜn!
Ende stont op alte bant,
Ende nam den Olifant.

ICoude fonteine hier mede reicte
Daer hien mede verqueicte.
Doen richti hem op ter stont.
275 Hen beiden was die doot cont,

280

Ende die busscop crancte seere.
Daer soe sterf die heere.
Alse doen' Roelant ghesach,2)
Dat die busscop doot lach,
Claegdine vele seere,
Ende bad Gode Onsen Heere

Dat hi sÜn siele te paradise
Ghewege ende gewÜse.
285

Roelant doen wel bekinde
Dat het naecte sinen inde.
Die hersenen liepen hem uter oeren,
Daer hi den tempel af hadde verloren.

I

Duerendale hadde hi in sÜn hant
Ende oec den olifant;

1) In vs 263-5 moet echter aan de lezing van Ro (zie blz. 102 noot 2) de
voorkeur worden gegeven, dus:
Roelant dreef groot mesbaer
Om sinen gheselle aldaer
Mi ware leet soudie leven
Na dat ghi doot sijt bleven.
2) Bij het lezen struikelde ik vaak over dit vers, dat veel beter zou luiden,
als men het liet aansluiten bij het voorafgaande. Laat men in 276 "ende" weg
en leest men in 278 "ende Roelant doen ghesach", dau zou daarmee, náar mijn
gevoel, het rhythme iets verbeterd' worden en vooral zoudeu de volgeude verzen,
te beginnen met "Ri claegdene vele seere", een afgeronde strofe vormen van
bizondere welluidendheid.

Het Roelantslied

290

295

111

Ende gbinc doen, alst wilde God,
Te Spaengien wert .I. bogescot.
Alsoe gbinc hi alleene
Daer hi vant .IIlI. merber steene
Onder twee boemkine,
Dat hem wert te groten pine.
Als hi daer quam, ghebrac hem eracht,
Ende viel neder in onmacht.
Dat heeft .1. Sarasij n vernomen,
Die daer alleen was comen,

300

305

310

315

320

Ende maecten do ot ende lach al stille,
Om te doene sinen wille;
Met bloede was bi besleghen.
Als Roelant was neder gheleghen I),
Stont bij op ter vaert,
Ende liep ter stede waert
Ende waende wel te voren
Tswert hebben ende den booren,
Ende waendet in Arabien draghen,
Dat hijs niement en sou de ghewaghen.
Maer Roelant doen bequam.
Ende als hi dien Sarasijn vernam
Ende hien metten oghen siet:
"Dune best van minen ghesellen niet"
Sprac te hem Roelant,
Ende verhief den olifant;
Soe seere hien verdroech,
Dat hi den ghenen doot sloecb,
Ende sprac: "Hoe wertstu soe coene
"Dattu dit bestonts te doene,
"Dattu nemen wouts mijn swert?

1) Aldus lezen Bormans, Kalff en v. M. met volkomen verstoring van het
rhythme. Liever late men de lezing van het hs. onaangetast: "als hi wel was
neder ghelegen" en plaatse hierachter een punt. Wie de hele Roelant·tekst luid
leest, zal in allen gevalJe met mij eens zijn, dat 303 bij het voo raf g 8 8 n de
moet aansluiten (ook al zou men misschien een iets praegnantere woordenkeus
wensen). Het aperte geknoei begint met het volgende verzenpaar, waarvan hs. L
alleen het corrupte "Sont hij ter waert" bewaard heeft. Men zou dit stukje ook
als volgt kunnen aanvullen: "Doen stont hij op ter vaert Ende ghinc te
Roelande waert".
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~"Du

best wel der doot wert.

("Dor di hebbe ie minen horen
"Gheseaert in dat wide voren.
"80e dat ter af es ghevallen
325 Beide goud ende cristallen."
Doen porde Roelant die do ot,
Die hem dede anxte groot.
In sijn hant nam hi Duerendale,
\Dat segghic u met warer tale,
330 (Ende sloeeh driewerf op den steen,
Dan es loghene negeen.
Hi en searde no en winde
Vander hilden tot ten ynde.
335

Anderwerf hine verdroech
Ende opten steen daer mede sloech,
Datter een groot stuc ghevel.
Des mochdij mij ghelooven wel.

"Ay, Duerendale" sprac Roelant,
"Ic wane, God maecte di metter hant. I)
340 "Du en moghes niet sÜn ghebroken.
"Du hebs Gods vianden ghewrokenj
"Di en draghe nemmermeer man,
"Datten yemen vereoenen ean.
345

"Ic bidde Gode dat hij niet en ghehinghe,
"Dat dit sweert die kersten dwinghe,
"Ende dat aen on se side blive!
"Hets ghedaen met minen live."

Roelant eranete seere
Ende riep: "Ghenade, lieve Heere!"
350 Ende claghede sijn sonden herde
Ende viel neder op die erde 2).
1) Ic wanc is een overbodige stoplap.
2) Het is jammer, dat v. M. nu de mooie rhythmiek dezer gehele passage
gaat verstoren door het inlassen van een stuk uit het Vb. De verzen 1232-35
kunnen er wel mee door, ze zouden op een strofe van den Dietsen dichter
kunnen berusten. Maar drukdoenerig, prekerig, banaal en vals zijn de verzen
1236-45. In de verzen "God selve sinen inghel sende Daer die grave Roelant
ende" meent men daarentegen weer het geluid van den primitief-soberen maar
zuiveren Roelantdichter te herkennen.
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In dit stuk valt een rhythme te beluisteren, dat een waarlijk
dichter verraadt. De eenvoudige en toch zo melodieuze verzen
vloeien gelükmatig voort. Geen exclamaties I), geen hevige
opwellingen! De dichter geeft, als schijnbaar niet betrokken
toeschouwer het zakelijke, soms zelfs nuchtere, relaas del'
feiten. Met vlakke stem en uiterlijk onbewogen zal hij zijn
verhaal hebben voorgedragen of gezongen. Maal' achter zijn
strakke gelaatstrekken lichtte de gloed van een bewogen
kunstenaarstalent. Ieder, die deze passage leèst en luid herleest, zal onder de bekoring komen van de grote zuiverheid
van toon; op de schaarse plaatsen, waar die gaafheid wordt
onderbroken, is men geneigd aan bedorven tekst te denken 2).
Welk een hemelsbreed verschil, wanneer men naast de
boven afgedrukte verzen b.v. het stuk uit ~Iaerlauts Spiegel
Historiael legt met de titel "Des stouts Roelants doot" (IV
Partje, I Boek, XXVI)! Toch wordt hetzelfde onderwerp behandeld, maar ... in berijmd proza.
Ziehier hoe Maerlant op het voetspoor van zijn voorganger
Roelan ts dood beschrij ft :
" Nu hadde Roelant updien dach
Bijechte gesproken, want hijs plach,
Ende Gode ontfangen mede;
Want Tulpijn seget, het was de zede
Vanden ridderen, eer si vochten,
Dat si hem aldies bedochten.
Roelant sprac somech wort,
Met pinen brochti tleste vort;
1) V. M. blz' 72 [96J: "De stijl is zwak, veelal zonder kleur, zonder bouw,
zonder verscheidenheid, paratactisch, zonder beweging zooals het Fransch die heeft,
door nitroepen, vragen, recbtstreeksche toespraken, breed rythme, afwisselende
bij- en onderschikking, verscheidenheid in de zinswending, enz.".
Treffender lijkt mij de zin, die v. M. daaraan vooraf doet gaan: .men ZOIl
bijna gaan meen en dat alle concrete en schilderachtige trekken, waarnaar het
Fransche model voortdurend streefde, opzettelijk werden vermeden". Neemt men
dit echter werkelijk aan, dan is m. i. daarmee een vergelijkend-aesthetische waardering bij voorbaat veroordeeld, omdat de Dietse kunstenaar blijkbaar andere
bedoelingen had dan de Franse.
2) Inderdaad zijn er een paar lelijke stoplappen. Gevolgen van het "zersingen"?
Tijdachr. v. Neder\. Taal- en Letterk. Deel LIX
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Boven siere herten hi geprant
Siln vleesch aldaer metter hant,
Ende hi seide aldus mettien :
"Ic sal in desen vleesche sien
Minen behoudere, den hogen."
Doe leidi die hant up de ogen,
Ende hi seide drie waerf mettien :
"Met desen ogen salickene sien."
Ende daer hi sciet des lives ave,
Seidi: "Ic zie bider Gods gave
Die bliscap die noit oge sach,
Noch ore gehoren mach,
Noch menschen herte bekinnen,
Dat God ghereet heeft diene minnen".
Oec bat hi ter selver tilt
Voer alle die bleven inden strilt,
Ende hi dede sinen ende
In Julius up die XVlde kalende."
Met het laatste vergelilke men nu verzen als:
"Roelant doen wel bekinde
Dat het naecte sinen inde.
Die hersenen liepen hem uter oeren,
Daer hi den tempel af hadde verloren."
.,God sélve sinen inghel sende,
Daer die grave Roelant ende."
Het zware rhythme dezer sonore verzen wekt associaties aan
de galmende tonen ener luidende doodsklok. Tegenover Maerlants
schrale, voor ons haast komiek-zakelilke, slotrilmen ende/kalende
bekoort ons in de plechtige muziek der Roelant-verzen in het
bizonder nog het ritardando der hat'monieuze accoord en bekindej
inde en sende/ende. Men vet'gelilke alleen reeds de armoedige
functie van ende bil Maerlant met de volheid en diepte van
inde(ende) bil den Roelant-dichter. In deze gevoelige hantering
der (phonetische toch gelilkwaardige) rilmen herkent men
de hand van den kunstenaar.
Maar in het stuk van den Roelant-dichter meen ik bovendien een zeer eigenaardige golving waar te nemen, die zo
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voelbaar periodisch is, dat men geneigd is aan strofen vorming
te denken. Toen ik dit een paar jaar geleden bemerkte, beb
ik deze gedachte aanvankelijk als absurd verworpen. Hoe ter
wereld zouden in de Mnl. »vertaling" (en ook Kalft' geeft toch
duidelijk te kennen: een over de gehele linie stumperige,
zelfs "jammerlijke" vertaling) strofen terecht kunnen komen?
Zeer opvallend zou ook het voorkomen van strofen in een
Frankische ridderroman zijn en vergeefs vroeg ik mij af, hoe
dit verschijnsel dan te plaatsen in de geschiedenis en ontwikkelingsgang onzer strofische poëzie. Er komt bij, dat
men met rhythmisch-melodische studiën enigszins voorzichtig
moet zijn. Uit mijn Leipziger tijd herinner ik mij, dat het
gevaar van massa- en auto·suggestie lang niet denkbeeldig is.
Reeds begon ik ook op andere plaatsen van het Roelantslied
en in andere epische gedichten strofen "uit te pellen" '" en
dus besloot ik, mijn Roelantpapieren voorlopig maar wat op
te bergen en te laten rusten. Nu ik, na een lange pauze,
weer wat vrijer tegenover de stof sta, meen ik toch voldoende
reden te hebben om mijn waarnemingen te publiceren en het
oordeel van vakgenoten daarover in te roepen.
In het kort komt dus mijn mening hierop neer: op verschillende plaatsen van het Roelantslied is een zekere regelmaat in de groepering del' verzen op te merken, die aan strofenbouw doet denken. Men kan zonder grote bezwaren (meestal zelfs
zonder de interpunctie te veranderen) een reeks achtregelige
strofen uitpellen, waarvan het aantal te groot is, om geheel
aan het toeval te kunnen worden toegeschreven. Daarnaast
komen vierregelige strofen vaak voor. Vele achtregelige kunnen
trouwens zonder enige verdere kunstbewerking in tweeën
verdeeld worden.
Om de discussies niet door ondergeschikte details van tekstkritische aard te doen vertroebelen heb ik het bovenstaande
stukje tekst van v. M. uitgekozen en volkomen onveranderd
afgedrukt, alleen door interlinie aangegeven, waar, naar 't mij
voorkomt, de grenzen der vierregelige strofen zijn. Door een
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accolade heb ik die strofenparen verbonden, die evengoed als
achtregelige strofen kunnen worden gelezen.
Wanneer men zich nu enigszins los maakt van het idee,
dat strofenvorming in dit gedicht en in die tijd een historische
onwaarschijnlijkheid is (de mogelijkheid van vaste periodiciteit
als persoonlijk stijlkenmerk blijft immers steeds open), dan
kan men niet ontkomen aan de constatering, dat elf vierregelige strofen, zelfs zonder enige verandering in de (door
een onbevooroordeelde aangebrachte) interpunctie, kunnen
worden afgezonderd. Daarbij kunnen nog dadelijk vijf gevoegd
worden, waarbij alleen een weinig ter zake doende verandering
van komma in punt' nodig is (strofen beginnendo met ende
vindt men ook elders). Ongeveer 3/ 5 der verzen laat zich dus
zonder eigenlijke tekstverandering tot strofen groeperen. Opmerkelijk is het echter, dat van de vier stukjes, die daartussen liggen, er twee precies acht regels beslaan, terwijl ze
met een kleine tekstverandering gemakkelijk in tweeën te
delen zijn. De enige in lengte afwijkende stukken zijn L
300-17 (18 verzen) en 338-43 (6 verzen). Terloops zij
opgemerkt, dat dit laatste stukje er door zou winnen, wanneer
het door schrapping van vs 342-3 tot "strofe" zou worden
verheven. Verder maakt de passage 300-17 een allesbehalve
gave indruk. Maar ik wil mij voor 't overige niet op de
zijpaden der tekstkritiek begeven, om de schijn te vermijden,
dat ik verdere acht- (of tweemaal vier-) regelige strofen zou
willen forceren.
Niet alleen voor de aesthetische waardering van ons gedicht,
maar ook voor de verdere perspectieven van het Roelantonderzoek leek mij deze kwestie van genoegzaam belang om
tlr eens de aandacht op te vestigen. Mochten echter mijn
waarnemingen juist zijn, dan is het duidelijk, dat het met
de Middelnederlandse Roelant-overlevering niet helemaal zó
eenvoudig gesteld is, als men tot dusver algemeen heeft aangenomen eu dat met name herzien zal moeten worden de
opvatting, als zoude ons Roelantslied 0 ver de ge hel e I i n i e
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niet meer zÜn dan de slechte vertaling of onhandige bewerking
van een voortreffelijk Frans gedicht.

G. G.

Zomer 1939

KLOEKE

NASOHRIFT
Bovenstaand artikel was reeds neergeschreven, toen Prof.
J. W. Muller mü opmerkzaam maakte op het opstel van
Salverda de Grave, Strofen in "Got'mont et Isembat't" (Meded.
d. K. Akad. v. Wetensch. Afd. Letterk. Dl. 53, Serie A, No
11). Dat de lectuur van dit opstel mü ten zeerste heeft verrast zal den lezer zonder meel' duidelük zÜn, wanneer ik
enkele citaten overneem: "In verband met dit feit, treft onsdat, in de hierbovenstaande lijst, ook combinaties van vier
achtereenvolgende verzen zeer vaak worden herhaald" (blz. 14).
"Wij zien dus dat, in onze vierregelige groepen, een streven
naar rijm aan het licht komt, vooral in die welke wij als de
oorspronkelüke beschouwden. Die neiging versterkt ons in de
mening dat de vele herhaling van vier op elkander volgende
verzen niet aan het toeval kan worden toegeschreven, doch
wüst op strofenvorming : waarschijnlik zullen die verzen door
een vaste muziekale band zÜn verenigd" (17). "WÜ zouden dus
een tweeslachtig systeem hebben: deze korte verzen van acht
syllaben zouden Of elk afzonderlik op een bepaalde dreun zijn
opgezegd Of gezongen op een melodie die twee, maar vooral vier
verzen omvatte. Vooral vier verzen. En wij denken aan de voorliefde der Oudfranse litteratuur voor 'quatrains monorimes'"
(23). " Wat hiervan zÜ, de verbinding van gezongen strofen en
enkele, zonder twijfel gereciteerde, verzen is ook elders bekend;
ik heb vroeger getracht haar in Oudspaanse romances aan te
wijzen. De refreinstrofen, wel verre van in strÜd te zÜn met de
opzet van het gedicht, krügen nu hun natuurlike plaats in het
geheel; zÜ zÜn niet anders dan de verstarring van een der
talrüke vierregelige strofen die het gedicht telt en waarvan
verscheidene, door herhaling, in zekere zin ook refreindiensten
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bewijzen. In elk geval zou het bestaan van strofen in Gormont
et Isembart een welkome steun geven aan de theorie volgens
welke de onregelmatige laisses een latere ontwikkeling zijn
van strofen met een vast aantal verzen. Wij meenden het
geval van ons gedicht niet gelijk te moeten stellen met dat
van het Vie de Saint Alexis, maar hierin komen beide werken
overeen, dat de laisses ervan, evenals die van de tweede
redactie van het laatstgenoemde gedicht, strofen bevatten, die
dus het primaire element zijn. En ik constateel' dat mijn beschouwingen in volkomen overeenstemming zijn met de opvattingen, niet lang geleden verdedigd door d'Ovidio, in zijn
boven aangehaalde studie over de Oudfranse verskunst. Ook
hij verdedigt daar de anterioriteit van de strofe met betrekking tot de laisse, en hij beschouwt die als een bewijs voor
zijn geliefkoosde stelling: dat de Franse verzen een vervorming
van Latijnse metra zijn" (24). "Vergis ik mij niet, dan is het
verband tussen de volkspoëzie en het epos in GOl'mont et lsembart
biezonder duidelik. Vooreerst z[jn, zoals wij zagen, herhalingen
er talrijker dan in welk ander "chanson de geste" ook, maar
bovendien hebben de refreinstrofen iets populairs I). Door de
koepletten die ik in het gedicht zelf meende te kunnen aanwijzen, en die zo vaak aan refreinstrofen doen denkén, wordt
de indruk versterkt dat dit gedicht zeer nabij de oorsprong
van het genre moet staan. En het komt mij voor dat de
nauwe verwantschap die het vertoont met de volkspoëzie
gevoegd mag worden bij de andere argumenten die pleiten
voor zijn hoge ouderdom" (28).
Voor mij, die tot mijn ontdekking gekomen was enkel en
alleen door het telkens weer lezen en herlezen van het Mnl.
Roelantslied-zelf was het inderdaad een verrassing, te bemerken, dat een geleerd Romanist van grote belezenheid tot resultaten van gelijksoortige strekking was gekomen. Terwijl wij
1) Hier citeert S. de G. Warren (Some features of style in early J<'rench
narrative poetry (1150-70) in Modern Philology, III (1905-1906) Hlz. 5):
"A refrain of four verses does suggest the nearness of popular song".
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beiden op een vierregelige strofe als pièce de résistance kunnen
wijzen, wijken wij echter in tweeërlei opzicht van elkaar af:
de achtregelige strofe wordt door S. de G. in het geheel niet
vermeld, anderzijds toont hij echter het ontwijfelbare bestaan
van disticha aan. Wat dit laatste betreft, ook ik heb bij het
lezen van het Mnl. wel eens aan disticha gedacht en ik geef
toe, dat sommige strofen ook wel als twee disticha kunnen
worden beschouwd. Maar dan toch voornamelijk op rhythmische
gronden; in de meeste gevallen vergt het zinsverband de
liaison van twee disticha tot een strofe.
Toen ik indertijd op het denkbeeld van strofen kwam en
ik mijn idee door experimenten trachtte te toetsen, was ik
mij wel bewust, dat ik hier oppervlaktesporen waarnam van
iets, dat zonder twijfel een veel diepere oorsprong moest
hebben. De conclusie, dat deze strofen dan werkelijk ook
voorgedragen of zelfs gezongen moeten zijn, heb ik boven
reeds getrokken. Met de zeer voor de hand liggende gevolgtrekking, dat het gedicht dan ook 0 u d moet zijn, heb ik
echter voorlopig nog geaarzeld (al geeft het gewag van de
"verdere perspectieven" wel een aanduiding in die richting).
Van primair belang is dunkt me op het ogenblik veeleer de
kwestie, of de constatering van Mnl. strofen in ogenschijnlijk
niet-strofische teksten ook door verdere experimenten zal worden
bevestigd. Neemt men daarbij echter de hoge ouderdom der
strofen bij voorbaat als vaststaand aan, dan verschaft men zich
al te gemakkelijk een vrijbrief voor allerlei tekstveranderingen,
die de zaak voorlopig misschien eerder kunnen vertroebelen
dan verhelderen. Bij ons is het niet zo eenvoudig als in het
Frans 1), omdat wij in het Mnl. nagenoeg alleen met rijmen
te doen hebben, terwijl in het Ofr. de rijmende strofen zijn
te onderkennen tussen de' assonerende laisses. In het Mnl.
1) En ook daar niet zó eenvoudig. S. de G. constateert op blz. 1 dat de
door hem ontdekte eigenaardigheid "tot nu toe aan de aandacht der geleerden
is ontsnalJt" omdat ze "niet dan bij nadere be.chouwing is te ontdekken in de
structuur der laisses".
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Roelantslied rijmt echter alles, net als b.v. in de Reinaert of
in de "Spiegel Historiael " (om maar iets willekeurigs te
noemen), en het is alleen het rhythme, dat ons op het idee
brengt, dat el' in het Roelantslied nog "iets anders" zit, dat
aan beide andere genoemde gedichten vreemd is.
Maar de discussie (die ik over deze kwestie verwacht) zou
gemakkelijk " uferlos " kunnen worden, wanneer ik reeksen
van gevallen ging opsommen, die helemaal of op een klein
stukje na met de strofen theorie kloppen. Het zou dan licht
worden: wie te veel bewijst, bewijst niets. Het is immers
zonder meel' duidelijk, dat de strofen voor een groot deel niet
gaaf gebleven kunnen zijn, omdat de latere handschriftenschrijvers aan niets konden zien, waar de scheiding del' strofen
was. Had bij de auditieve overlevering het "zersingen" reeds
tot bederf geleid, nieuwe kans op corruptie kwam er, toen
het auditieve element geheel was uitgeschakeld. Het kan wel
niet anders of rijmelende en lijmende schrijvers hebben hier
menige strofennaad weggewerkt. Zijn zo de achtregelige strofen
te verklaren? Ik wil de vraag nog niet aan de orde stellen,
omdat het bovenstaande stukje grotendeels vierregelige strofen
heeft, zodat we die beter als eerste uitgangspunt nemen.
K.
Correctienoot : In Versl. en Meded. d. K. Vla. Ac. 1931, blz. 828-9 verwondert Van Mierlo zich enigszins over de vorm leu (L 230, tegenover het
Vlaamse lieóaert in L 234), terwijl hij waerlicke in datzelfde vers als stoplap
beschonwt. Ik geloof, dat de vorm lien (zoals het hs. in werkelijkheid heeft) de
verklaring brengt: de schr. van L heeft blijkbaar een voorschrift met liebae1'(
voor zich gehad. Denkelijk heeft in het origineel gestaan: Maer vacht als cm
liebaert gkelike (Wvla. ilike!), d. w. z. "ghelike als een liebaert". Vgl. voor dit
alse . ... gkelike Mnl. Wbo II, 1249: "Drijf die trouwe uut erderike, 80 es dat
volc alse beeste ghelike" [Heim. hs. C èn H, zie Verdenius blz. 138]. Door deze
emendatie raken we bevrijd van een stoplap, terwijl het oorspronkelijk Vlaamse
karakter wordt hersteld.
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BIJ EEN PLAATS UIT HET ESBATEMENT
VAN TIELEBUIJS
In de uitgave die Van Vloten van dit esbatement bezorgde
(Het Nederl. Kluchtspel ran de He-18e eeuw 2 1, 168-187)
leest men op blz. 176 het volgende gesprek van Vrou Permants
met haar Maerte:
»Hoort doch, Josijnken!
Een rustich conijntgen moet ick u ontfouwen:
Roncefaels Tielebuys wilt goetront houwen".
Hoe Van Vloten, die anders voor geen "emendatie" bang was,
dit "conijntgen" van het Haarlemsche handschrift heeft laten
staan, en wat voor soort van konijn hij zich daarbij heeft voorgesteld zal wel eeuwig een raadsel blijven!
In de uitgave van Dr. M. de Jong (Drie zestiende-eeuwse
Esbatementen; Diss. Utrecht 1934; blz. 39) zien wij dat de
L( eidsche) en de B(russelsche) hss. voor dit woord respectievelijk
hebben: corwijnken en corvijntgen. Voor conijntgen van het
H(aarlemsche) hs. stelt De Jong vragenderwijs de emendatie
covijntgen in de plaats, en deze lezing zal het origineel waarnaar Goossen ten Berch zijn afschrift vervaardigde zeker
hebben gehad 1).
In zijn woordenlijst heeft De Jong het woord opgenomen
in den vorm cOl'wijnken, en in zijn verklarende aanteekeningen
lezen wij (blz. 131): "corwijnken, karweitje. Fr. corvée, mnl.
corweye, corweide, eigl. herendienst. Zie Franck-Van Wijk
op karwei". In het kader van het zinsverband lijkt mij deze
verklaring weinig bevredigend, zuiver taalkundig evenmin.
Het moet immers dadelijk opvallen dat de drie varianten van
1) Deze lezing pleit niet voor de veronderstelling van De Jong dat H. een
afschrift zou zijn van L. (zie a. W., blz. 21).
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het woord telkens een -n hebben, terwijl onder de talt-ijke
vormen van karwei, die men in het Wool'denb. d. Ned. Taal,
het Middelned. Wdb. en bij Stallaert kan vinden, geen spoor
van zulk een n-vorm te bekennen valt. Het verdient tevens
de aandacht, dat al de vormen van kaJ'wei, die wij in de
lexica aantreffen, in de tweede lettergreep steeds ei en nooit
ij hebben. Ook de verwijzing naar Franck-Van Wijk helpt
ons geen stap verder.
Een verklaring kan echter gevonden worden wanneer men
uitgaat van de geëmendeerde lezing van het hs. H., t. w.
covijntgen. Dit woord is bij Kiliaan opgeteekend (K 0 u ij n ken.
Fabella, dicterium, facetiffi. Ang. couyn. collusio, colludium)
en werd, blijkens het getuigenis van de woordenboeken van
Mellema, aO. 1630 (K 0 v ij n ken, zie Kluchte) en De la Porte,
aO. 1659 (00 v ij n t ken, cuentecillo, nouela, patrafta), vooral
in den diminutiefvorm gebruikt. De meest gebruikelijke beteekenis zal wel geweest zijn: "grap" of "versierde cluchte"
zooals De la Porte sp. nouela vertaalt. V rou Permants zegt
dus tegen J osünken: "Ik moet je een mooie geschiedenis, een
aardige grap vertellen".
De beide andere lezingen van het woord in kwestie, namelijk
cOl'wijnken en corvijntgen, wijzen er intusschen op dat er ook
nog een vorm met epenthetische l' heeft bestaan. Dit is een
Brabantsche dialecteigenaardigheid 1); COl'l'ijntgen staat naast
covijnt,qen zooals kOJ'nijn (Schuermans; Oornelissen-Vervliet)
naast konijn.
Covijntgen, covijnken zijn dus diminutiefvormen bij laatnnI. covijn, mnl. covine. Dit laatste wordt door Verdam (lIl,
2011) te recht van ofra. c01;ine, couvine afgeleid. Verdams
definitie aldaar: "Geheime afspraak of overeenkomst, intrige,
ook geheime of verboden minnehandel" is niet zeer gelukkig.
Beter ware "zaak, aangelegenheid, affaire" en "manier van
1) Over de epenthesis van r in voortonige lettergreep zie J. L. Pauwels, iu
Hand. Com. Top. 9" Dial. XII (1938), 113 vgg.
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doen" (zie Tobler-Lommatzsch, Altfranzösisches Wörtet'buch
i. v. Covin en Covine). Dat in Verdams eerste citaat (uit Lanc.
4, 4368) covine door minnehandel kan worden weergegeven
is slechts toevallig. De beteekenis van covijntgen namelijk
"grap, klucht", d. w. z. "grappige zaak, - aangelegenheid", is
trouwens ook slechts een speciale toepassing van de algemeene
beteekenis "zaak, aangelegenheid".
Met mnl. covine nauw verwant is mnl. co(n)vent althans in
enkele beteekenissen. Wanneer wij het Jliddelned. Wdb. opslaan i.v. Convent krijgen wij daar niet minder dan zes
beteekenissen, die volgens Verdam alle op mlat. conventus
zouden teruggaan. Voor de eerste drie beteekenissen [1) Biieenkomst, vergadering, gezelschap. 2) De vergaderden. 3) Geestelijke vereeniging] is dit inderdaad zoo; wie echter To-blerLommatzsch i.v. covent (1 en 2), covin en covine nakijkt,
ziet dat Verdam hier woorden van verschillenden oorsprong
onder een en hetzelfde etymologische hoedje wil vangen. De
beteekenis 4) "Overeenkomst, afspraak, verdrag" gaat namelijk
niet op lat. conventus doch op conventum "overeenkomst" terug,
terwijl de beteekenissen 5) "Toestand, gesteldheid, stand van
zaken" en 6) "Slim plan, list" wel over de correspondeerende
Oudfransche vormen cOL'in, convin tot lat. *convenium "overeenkomst" zijn terug te leiden 1). De beteekenis 5) stemt overeen
met een beteekenis van covin die in het Ofra. zeer gebruikelijk
was. De beteekenis 6), nameljjk "list", die Kiliaan ook voor
kovijnken kent en als "collusio, colludium", d.i. "list, bedrog
(in rechtzaken)" omschrijft, wordt in Godefroy en ToblerLommatzsch niet aangetroffen, doch deze kan zich best uit de
beteekenis "pensée, projet" (Godefroy 1I, 351c) van ofra.
co(n)vin ontwikkeld hebben. Kiliaan verwijst hier op een gelukkige manier naar eng. covin, dat op ofra. covin teruggaat
en thans nog "bedrog" als voornaamste en levende beteekenis
heeft bewaard (zie N.E.D. i.v.).
1) Ofra. covine daarentegen gaat op con venia terug.
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Toen ofra. co(n)l'in in het Mnl. werd overgenomen kreeg
het woord een paragogische -t; in mnl. convent moesten dan
drie woorden van verschillenden oorsprong samenvallen. Mnl.
covine daarentegen, dat op ofra. covine teruggaat, kon zijn
zelfstandigheid natuurlijk beter bewaren.
Leiden

F. DE TOLLENAERE

NOBIS(KROEG)
Mèt Enklaar (Tschr. 59, 7-8) denk ik dat in Nobis (= duivel)
het Latijnsche pronomen steekt. Doch di c h ter dan genoemde
geleerde brengt ons een mededeeling van A. Becker in Zschr.
f. Volksk. 41 (1931), 46-7, bij de verklaring, die mij het
aannemelijkst schijnt, nI. deze. De Nobiskroeg (hel) is de kroeg r
waar (niet gewoon dronkemansgezang, maar) "Höllengesang:
Vae nobis ..• vae nobis" weerklinkt; dit N obis(kroeg) kon
dan later licht worden opgevat als Satan(s-), duivel(skroeg).
Vgl. ook Haslinghuis, Het lied v. d. hel, in Tschr. 30,
vooral bI. 244, We uns enz ..
Den Haag
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HET STADSFRIES EN DE PROBLEMEN VAN TAALVERHOUDINGEN EN TAALINVLOED

lil
Het Stadsfries drÜft den onderzoeker als het ware in historische richting. Niet dat het dialect nu werkelük zo "lelUk" ,
is, dat het den taalbeschr!jver moet afschrikken. Weliswaar
zal het, naar ik vermoed, slechts weinigen aangenaam aandoen,
en subjectieve indrukken beïnvloeden een ieder die niet als
specialist op zoek naar een onderwerp is; gelukkig, want waar
"ongemotiveerde" liefde voor het object ontbreekt, kunnen
w!j in de allermeeste gevallen hoogstens een "knappe" studie
verwachten en daarin ligt m. i. het tekort juist van zo vele
dialectbeschr!jvingen. Wie als kind Stadsfries geleerd en gesproken heeft en alle menselijke ontt·oeringen daarin heeft
ervaren, het dus kent als uitingsmiddel van het hart, zal ieder
minachtend oordeel van de hand wijzen. Het gebaar van verontwaardiging is in zo'n geval welsprekender dan een woordenvloed, en de scherpste kritiek die men zich denken kan
op Duitsers die volgens - en met - graaf Hermann Keyserling van oordeel zgn, dat de "tölpelhafte" Nederlandse taal
"irgendeinmal in Herrengesellschaft gegen drei Uhr morgens
erfunden worden sei" 1).
De "drift naar 't verleden" heeft een andere oorzaak, ik
wees er reeds op: de positie van het Stadsfries in Friesland
- en in de Friese Beweging. De opvatting dat het dialect
een "echte" mengtaal is, wordt wel door iedereen gedeeld.
De verhouding tussen vreemd en eigen treedt daardoor op de
1) Een juiste beoordeling van 's philosophen zeer onphilosophische "geestigheid"
gaf H. Schreiber, Die niederl. Sprache im deutschen Urteil (1929), 23 Anm. 2.

126

W. Gs. Hellinga

voorgrond, terwijl bovendien tegenwoordig (dit zeer ruim genomen!) de meeste onderzoekers niet alleen willen constateren,
maar ook "waardel·en". Zo begint P. van der Meulen, een
Leeuwarder, een opstel over de woordschikking in het Stadsfries (Onze Taaltuin 5,337 vlgg.), hoewel hij dit onderdeel
van de syntaxis nader wil beschrijven, toch met de opmerking:
"Wanneer men wenscht vast te stellen in hoeverre de volkstaal der Friesche steden inderdaad een Friesch dialect is ... "
En ook een "Hollander" zal onwillekeurig tot taalvergelijking
en hier dus tot taalgeschiedenis komen. Daarbij schijnt het
historisch onderzoek onder gunstige omstandigheden te kunnen
plaatsvinden: wij hebben te maken met een mengdialect,
waarvan volgens Kloeke (Exp. 81) "de terminus a quo vrijwel bepaald is en, wat het mooiste is: waarvan de componenten, het Hollandsch en het Friesch, beide bekende grootheden zijn en zeer karakteristiek van elkaur afwijken". Inderdaad
is de afstand tussen de twee talen een groot voordeel, maar
de mening dat wij "het Hollands" (uit de XV Ie eeuw) kennen,
kan ik niet onderschrijven, terwijl wij m. i. ook onze kennis
van "het Fries" in dit geval cum magno grano salis moeten
nemen. Maar wel zullen de meeste Neerlandici zich hier op
een vertrouwder terrein bewegen dan bij de bestudéring van
Kreoolse mengtalen, - het zich thuis voelen is echter niet
altijd een voordeel.
Het onderzoek van een mengtaal als het Stadsfries stelt
ons voor bijzondere vragen en moeilijkheden. Allereerst reeds:
Wat is een mengtaal?; in ieder geval: Met wat voor mengtaal
hebben wij hier te maken? Schuchardt (Brevier 2 153) heeft
opgemerkt dat wij wel kunnen zeggen: "es gibt keine völlig
ungemischte Sprache". Hij bedoelt daarmee, dat wij ons
nauwelijks één, ja geen taal kunnen voorstellen die absoluut
geïsoleerd is en wijst er daarom op, dat ieder mens steeds
elementen uit taal van anderen overneemt I). Volgens deze
1) Schuchardt zag, meen ik, de taal van een gemeenschap als de som van de
talen der individuën en maakte geen principieel onderscheid tussen "indivi4ual-
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opvatting is bv. het (Algemeen Beschaafd) Nederlands alleen
al door de invloed van het Frans een mengtaal en onder dit
aspect kunnen wij natuurlijk ook het Stadsfries beschouwen,
dat dan slechts gradueel verschilt van het eveneens door het
"Hollands" beïnvloede Fries. Gysbert Japicx heeft zijn taal
vrij moeten maken van vreemde invloeden - en, "consequent"
als zo vele puristen, haar zelfs Frieser dan Fries gemaakt 1);
aan de andere kant heeft Gabbema bewust zijn Algemeen
Beschaafde Nederduitse schrijftaal verrijkt door ontleningen
aan de volkstaal en daarom met recht van Fries-Duyts gespl'Oken 2) (een voorbeeld; in de Fri. Lusthof (1686) onderscheidt
hij paardemest, koeyendong en varkensdrek). Dit laatste geval
van taalmenging is vooral daarom instructief, omdat men er
uit leren kan, dat niet altijd cultuurinvloed of verplaatsing
van Wörter und Sachen de achtergrond vormen. Maar bovenal
moet iemand die dit proces in het Stadsfries nagaat, niet
vergeten, dat hij evenzeer moet vaststellen, waarom Friese
woorden in het dialect voorkomen 3), wanneer hij tenminste
de opvatting deelt dat Stadsfries .•. Hollands is (geweest),
want dat uitgangspunt laat niet toe de Friese woorden als
relicten te beschouwen. De tweetaligheid, die niet aan het
ontstaan, maar aan de "alleenheerschappij" van het Stadsfries
voorafgegaan is, het feit dat het dialect "onvoldoende-Hollands"
is, dat alles wijst er op, dat wij hier met een geheel andere
mengtaal, dwz. met een geheel ander mengingsproces te doen
hebben. Wij kunnen er niet mee volstaan met Hesseling
sprachliche" en taalsociologische problemen. In dit geval brengt e~hter m. i. het
andere standpunt ook andere beschouwingen en vooral andere waarderingen met
zicb mee. Het ene is niet juister dan het andere: de "waarheid" is relatief en
in de taalkunde al evenzeer als in de natuurkunde afhankelijk van de positie
van den waarnemer.
1) Haantjes heeft in zijn proefschrift over Gijshert J apicx een begin gemaakt
met het onderzoek naar diens purisme (cf. bv. 52, 65, 205).
2) In de XVlIe eeuw aanvaardde men "eenheid ondanks nuance" als eigenschap
van het .J.lgemeen Beschaafd I
3) C. Wilkeshuis (N. Tg. 28, 87) spreekt dan ook van: woorden die 't Harlings
aan het Landfri. ontleende.
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(N. Tg. 28, 319 vlg.) slechts graduele verschillen aan te nemen:
"gemengde taal" - "als de vreemde elementen, hoofdzakelijk
woorden, talrijk en vooral herkenbaar zijn" (bv. Engels) - ;
daarna (een grens is el' natuurlijk niet) "mengeltaal" - wanneer
"door welke oorzaken ook, het getal ontleende woorden tot een
zeer hoog percentage" stijgt (bv. Afrikaans); en ten slotte een
uiterste, "een bepaald 800rt mengeltaal" dat altijd een grammatica minima heeft: Kreools. Ook kunnen wij dan niet met
Fokkema (82 en pass.) aannemen, dat "daar waar de owfri.
klank overeenstemde met de ingevoerde, het Lw. dialect de
'Ûwfri. klank heeft behouden". Wat wij moeten onderzoeken
is: In hoeverre hebben de Friese stedelingen "Hollands" geleerd
€n kunnen wij de grenzen verklaren?
De woorden kunnen ons reeds veel leren. Wanneer in 1577
de kerkvoogden van Hantum in een verklaring betreffende
kerkdiefstal schrijven, dat de dadel' on bekend gebleven is,
." vermits tselve gedaen is sonder enige glasen, doren offte
vensteren tbreken, end heft de prester de kaie gehat, teweten
de jongeprestel' Ublo Saspers, in sin bewaringhe" (Bodders
130), dan mogen wij misschien wel aannemen dat men niet op
het "Hollandse" woord sleutel kon komen. Wanneer wij echter
in de inventaris van 1650 van het Klaarkampstel' Weeshuis
(Franeker) lezen: "thien groote kindere doecken ende vijfttien
kleijne dQecken", "een rood engels met twe baeyen kind ere
rifften ende twe swachtels" (A. Hallema, Het Klaark. Weeshuis
€tc. 57), dan is het zeer de vraag, of men de terminologie
van de kinderkamer wel geheel in "Hollandse" richting heeft
willen wijzigen en ook of het Hollandse luiers het Friese
1 iften in deze gespecialiseerde opsomming wel kon vervangen.
By de "gewone" taalinvloed èn by het talen-leren komt het
kennen vooraan; een Nederlander die in Duitsland een
keIlner met "Ober" aanspreekt, toont een tekort (hij zal zich
€rgeren wanneer hy het bemerkt en zijn fout zo spoedig
mogeluk herstellen), maar bU de "fouten" in het Stadsfries
moeten wy ons bovendien nog afvragen, in hoeverre het kunnen
0
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en het willen een rol gespeeld hebben. Kende men het Hollandse
hamer niet, of lag hammer er dicht genoeg bij? Stadsfries
heeft barg "porcus"; kende men varken niet? Maar ook in
Holland heeft het woord barg bestaan tot in de XVIIe eeuw
(verdreven door barg "hooiberg" ?). Of richtte men zich in
dezen vooral naar den Friesen boer, die de bargen leverde?
Ook hammer zou zijn zege aan de gebruikssfeer te danken
kunnen hebben, maar het zeer algemene hyn(s)der heeft paard
niet kunnen verdrijven. Wie geheel thuis is in Frieslands
stads- en landleven zal wellicht veel uit de woord geschiedenis
kunnen verhelderen en een kostbare bijdrage kunnen leveren
tot het begrijpen van het Stadsfries 1); hier is het voldoende om
op de verschillende problemen te wijzen, op de principes
waarmee wij voortdurend rekening moeten houden.
De verhoudingen tussen kennen, kunnen en willen verschuiven
wanneer wij op andere elementen dan woorden letten. Zo schijnt
men vrij veel moeite te hebben met het zich eigenmaken van
de zinsbouw van een vreemde taal, vooral wanneer deze weinig
verschilt met de structuur in de moedertaal. Men kent de juiste
vorm, maar ook wanneer men deze wil gebruiken, dan nog kan
tijdens het spreken, door de geringe gelegenheid voor controle,
de poging tot correctheid mislukken. Ook hier kan echter de
wil haar grenzen hebben; daarop heeft bv. Meillet gewezen
in een opstel "Sur Ie bilinguisme" (Psych. du Langage =
Journal de Psych. no. I-IV (1933), 168 s.). Dat men trouwens
voorzichtig moet zijn met de opvatting, dat de syntaxis een
der belangrijkste criteria zal zijn bij het vaststellen van de
"ware aard" van een dialect, blijkt uit de Belgische mengtalen:
het Vlaams is dikwijfs vertaald Frans, maar het Brussels wemelt
van Vlaams-N edel"landse zinswendingen en grammatische eigenaardigheden (Van Ginneken-Endepols, Regenboogkleuren 2 52
vlg.). Walter Porzig staat zelfs zeer sceptisch tegenover de
1) Aardige vbb. vindt men bij J. W. Dykstra, Frysk-Holli\nsk en Holli\nsk-Frysk
(De Weitsrop ] 933, 49 vlgg.).

Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX

9

130

W. Gs. Hellinga

betekenis van de syntaxis voor het vaststellen van taalverwantschap; "Die Erfahrung zeigt, dass die Typen des Satzbaus
schneller und gründlicher wechseln als die Formenbildung"
(Atti del lIl. Congr. Intern. dei Linguisti (1935), 325). Daarmee
moet men rekening houden bij onderzoek als ingesteld is door
Van der Meulen (in zijn reeds genoemd opstel); hij heeft een
bepaalde woordschikking, die niet in het (Algemeen Beschaafd)
Nederlands voorkomt, Fries genoemd, maar uit een studie van
Verdenius (N. Tg. 31, 92 vlgg.) blijkt, dat deze ook eigen
is aan het Hollands en eigen was aan het XVlIe-eeuwse
Amsterdams. Door nauwkeurig historisch-verdiept vergelijkend
onderzoek van Fries en Westelijke talen zal men moeten trachten
vast te stellen, of in het Stadsfries oorspronkelijke verschillen
zijn blüven voortbestaan dan wel opgeheven en of in het laatste
geval secondair nieuwe verschillen zijn ontstaan doordat het
Nederlands verder ontwikkeld is, terwijl men bovendien rekening
moet houden met de mogelijkheid, dat het Westelijk karakter
teruggelopen is toen het dialect overgenomen werd door volksmensen. Van de beantwoording van deze vragen zal vooral
ook de "waardering" afhangen: is er sprake van niet willen,
of niet kunnen?
Voorlopig is echter nog het wachten op materiaal; Fokkema
heeft aan zÜn studie geen teksten toegevoegd. Een dergelijke
publicatie 'an zUn hand zou zeer welkom zUn en zeker recht
hebben op een plaats in een serie als "De Fryske Librije".
Van het onderzoek van woordvoorraad en syntaxis (dat blUkbaar
reeds in andere handen is) heeft Fokkema afgezien omdat de
voorbereiding bijzondere eisen stelt: het verschaffen van dialectgeografische gegevens. Maar deze beperking heeft zijn studie
niet geschaad; in zijn historische klankleer en in de vormleer
(die ik hier verder buiten beschouwing laat) heeft hij veel
bijeengebracht, dat onze kennis verheldert en dat aan- en
uitlokt tot hernieuwde studie der problemen.
Hoe historisch Fokkema zUn klankleer ook bedoeld heeft,
toch heeft hij gevoeld dat een "Overzicht van de tegenwoordige
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toestand" niet mocht ontbreken (75-80). Natuurlijk is zijn
uitgangspunt stééds de uitspraak der klanken in het tegenwoordig dialect, maar hij heeft nog iets meer willen geven.
Daartoe bracht hij enige losse opmerkingen bijeen, die WinkleI'
voor een deel. al gemaakt heeft en die van zeer verschillend
gehalte en belang zijn. Ik zou ze onbesproken hebben willen
laten, wanneer hij niet grote verwachtingen had verwekt door
de ondertitel "De articulatiebasis" en door het geven van een
phonologisch systeem. - De articulatiebasis: veel en fel omstreden probleem; de strijd is weer opgelaaid door Van Ginneken's botsing met de vertegenwoordigers van de phonologische
en andere "richtingen" op het Linguisten-Congres in Rome
(1933). De theorie van de erfelijkheid der klankwetten staat
en valt el' mee ! Van hoe groot belang is deze kwestie niet
voor ons inzicht in de wording van het Stadsfries. Het dialect
heeft eigen klankontwikkelingen en vertoont tendenties die wij
althans voor een deel ook in de landfriese dialecten aantreffen.
-De r verdwijnt in bepaalde posities, de n wordt voor s en
s-verbindingen gevocaliseerd, dentale consonanten hebben invloed, enzovoorts. Fokkema wijst onder meer op de gevallen
die ik hier noem, maar hij heeft geen systematisch onderzoek
ingesteld, hoewel dat een van de allerbelangrijkste resultaten
van zijn studie had kunnen opleveren. De opmerking dat "de
articulatiebasis van het Leeuwarders in vele opzichten overeenkomt met die van het Fries van Grouw" en de verwijzing
naar Eykmans bekende "Description phonétique" van dat
dialect (1907) brengen ons niet verder. Alleen Van Ginneken
heeft in "Ras en Taal" - en dus reeds in 1935 - een
begin gemaakt met het onderzoek naar de articulatiebasis van
het Fries (en het Gronings), §§ 46-+57 en aanvuIl. Aan
die studie had Fokkema zijn gegevens kunnen toetsen en zo
een bijdrage kunnen leveren tot Van Ginneken's theorie of
de gefundeerde kritiek kunnen geven, die nog altijd op zich
laat wachten. Wie deze aanlokkelijke taak op zich neemt, die niet alleen van groot algemeen taalkundig belang is, maar
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waardoor men ook vele Friezen zou kunnen verlossen van
het schrikbeeld: een prae-slavische ondergrond van hun taal,
of hen in die gedachte zou kunnen doen berusten - , moet
zich nauwkeurig rekenschap geven van wat wel en wat niet
tot een articulatiebasis zou kunnen behoren. Wanneer Fokkema
gelijk heeft, dat de overgangskiank na sommige lange vocalen
voor dentale consonanten toe te schrij ven is aan slappe articulatie die in andere gevallen in Leeuwarden "iets krachtiger
is als (1) in de kleine steden en op het platteland" 1 dan hebben
wij niet te maken met de articulatiebasis maar met de volkspsyche. Of de door Fokkema vermelde gebrouwde 1", die in
het Fries ontbreekt, met de articulatiebasis in verband staat,
is zeer de yraag; meestal is deze reen "cultuurklank" 1).
In ieder geval hoort hier niet de mededeling thuis, dat in
het stadsdialect "de vele combinaties met jontbreken" (76):
dat kàn een kwestie zijn van phonologisehe betekenis.
Voor hoe grote moeilijkheden ons de vraag: Phonologische
of articulatorische eigenschap? kan stellen, blijkt reeds direct
bij de beoordeling van 8, f (en eh), die in Ànlaut niet, in
Inlaut wel (78) stemhebbend voorkomen. Fokkema heeft ze
in zijn phonologiseh 2) medeklinkerprisma tussen haakjes gesteld
en aarzelt ze "fonemen te noemen". Volkomen begrijpelijk;
maar waarin ligt de waarde van zijn schema's, wanneer hij
bij een dergelijke vraag niet tot principiële probleemstelling
komt? "Het medeklinkersysteem stemt overeen met het friese",
zegt Fokkema. Volgens hem zijn dus de gepalataliseerde consonanten van het Fries (die gecom pliceerde klanken zij n toch
voor het taalbewustzijn eenheden? 1) geen phonemen. Maar
met een handomdraaien kan men zich toch niet afmaken van
de phoneem-definities van phonologen als Daniel J on es en
1) Cf. Expansie 19 vlg., 90 vlg.
2) )<'okk. 78: "de .. figuur waarbij de fonemen [ik cursiveer!J die een kenmerk
~emeen hebben, in hetzelfde vlak zijn gebracht". Ik leg hierop de nadruk, omdat
de schrijver zijn schema's geeft onder de titel "De klanken" en allerlei phonetische
opmerkingen maakt.
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Prof. A. W. de Groot, die in dit opzicht zo opvallend afwijken van de Prager "Wetten". Fokkema voegt echter aan
zijn mededeling nog toe: "Het gebruik, en de frequentie van
de fonemen is echter verschillend". Maar dat is een tegenspraak! Zo moet het tenminste den lezer aandoen, die aanvankelijk in de mening verkeerd kan hebben, dat de Friese
stedelingen bij hun overgang tot het "Hollands" het phonologisch systeem van hun moedertaal hadden bewaard: een
constatering die van groot belang geweest zou zijn, alleen al
voor de diachronische phonologie! Nu daarentegen schijnt
Fokkema, op grond van zijn toevoeging, phonologische schema's
Of in het algemeen van geringe betekenis te achten en geeft
hij dus stilzwijgend een kritiek op een der belangrijkste problemen van de moderne taal wetenschap; Of hij moet de door
hem gegeven schema's absoluut onvolledig en dus waardeloos
achten, daar in dit geval het karakteristieke in de functionele
belasting (etc.) der phonemen ligt, - en waarom heeft hij ze dan
niet weggelaten of volledig gegeven? M. i. is het trouwens zeer
de vraag, wat karakteristieker voor dialecten als de Friese en de
stadsfriese is: de phonologische systemen of de talloze en
zeer zeker niet systeemloos optredende phonetische realisaties?
Maar hoe het ook zij, het is toe te juichen dat men bij modern
dialectonderzoek rekening houdt met de verschillende richtingen
in de linguistiek. Het inzicht in de problemen van het speciale
studieobject zal er door verhelderd worden en omgekeerd
zullen de algemene principes, die eigenlijk steeds slechts
"theorieën" zijn, zo op de weegschaal komen. Of men nu daarbij
tot een oplossing komt, tot positieve resultaten, is van secondair
belang. De werkelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek ligt niet in het vinden, maar in het zoeken, in het
stellen van problemen Schuchardt, die zo dikwijls mengtalen
heeft bestudeerd, heeft ook diè gedachte menigmaal uitgesproken. Zijn Brevier is een bron van "Anregungen" voor
een ieder die het Stadsfries tracht te péilen, men kan er
alleen tot eigen schade aan voorbijgaan. Maar neemt men het
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ter hand, dan kan het vooral als" Vademekum der allgemeinen
SprachwissenHchaft" verhoeden, dat men woorden voor begrippen neemt.
Het valt den dialectoloog dikwijls heel moeilijk een tongval
kernachtig te karakteriseeren; zijn kennis is meestal te gedetailleerd en zijn vergelijkingsmateriaal te groot om tot een
keuze te komen. Maar de "oordeel- (en vooroordelen-) scheppende gemeente" - en niet alleen het "volk"! - lost, zoals
men weet, dat vraagstuk telkens weer spelenderwijze op, dank
zij de kracht der eenzijdigheid. Het is nog niet zo heel lang
geleden, dat blijkbaar àlle Duitsers in Nederland het over hun
baradebas hadden ... En zullen wij zelf ooit de internationale
roep van onze rochelende uitspraak kwijtraken, die ook de
Zwitser, ondanks zij n chuchichastli, nog wel bespot? In Winkler's
tijd hadden de Friese stadsdialecten eveneens hun shibboleth.
De hoofdstad was trots op haar "echte, opene a", die "tot
onderscheiding van hunne buren" diende. "Want als een
Dockummer zegt: "faider! de blaiker stait op 'e taifel", en
een Groninger: "doar leit en soldoat in 't woater!", en een
Harlingel' : "hael mij gou 'n haek, Klaes!" daar zeggen de
Leeuwarders tot elkander: "wat hè die lui 'n rare uutspraak!"
(Taalgids IX, 214).
Fokkema (101 vlgg.) heeft een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de representanten van gerekte en oorspr. lange
AA, waardoor blijkt, dat de toestand in de Friese steden sinds
Winkier veranderd is; ik geef de resultaten in een overzichtje.
Leeuwarden
Dokkum
Franeker

WinkleI'
AA

AI

AE

Fokkema
AA: AO
AA 1)
AA

1) Fokkema'8 Dokkumer zegsman sprak geen ai meer; ond·Dokknmers beo
vestigden echter Winkler's opmerking. Maar GOlises, Heitelàn XV, 17 geeft:
"Stêdsk aai, lànfrysk ae, hoU. aa: det '8 in wet". Is de (a)ai in Dk. nog niet
geheel verdrongen?
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Harlingen
Bolsward
Sneek
(Bildt)

Winkier
AE
AE
AO
(AE)
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Fokkema

AE:AA
AE
AO
(AE)

Volgens Fokkema is de stadsfriese aa "iets schraler" dan
de heldere aa die wij Algemeen Beschaafd noemen: "zoals de
Friezen in 't algemeen, wanneer zij ned. spreken neiging hebben
de a een tikje te palatiseren" (103). Die lichtelijk ae-achtige
uitspraak ken ook ik van verschillende Friezen. Meestal hoorde
ik echter een "normale" klank en het lijkt me moeilijk vast
te stellen, in hoeverre de ae-nuance werkelijk "iets Fries" is,
daar men deze en andere kleine varianten bij alle mogelijke
"Hollanders" kan waarnemen; Fokkema zelf wijst trouwens
op de verschillende individuele nuances van de "heldere" AA
(105). In geen geval zijn mij, evenals blijkbaar Fokkema,
"veel beschaafde Friezen" bekend die er volgens Kloeke
(N. Tg. 27, 244 n. 2) "een a-klank op na houden, die sterker
vélair is (d. w. z. meer gelijkt op de "Duitsche" tooneel-a)
dan de klank, zooals ik [= Kloeke] die in mijn Hollandsch
spreek" en die meer vélair moet zijn dan de beschaafde AA
(cf. ib. de opm. over het Enkhuizers). De ao waartoe nu, aldus
Fokkema, sommigen in de lagere standen overgaan, zou er op
kunnen wijzen, dat de stadsdialectspreker inderdaad zijn aaklank ee-achtig vindt in vergelijking met het Beschaafd en
dat hij op weg naar het ideaal een sprong maakt, die wij in
dergelijke gevallen ook elders kunnen constateren. Misschien
doelde op deze ao-klank Fokkema's Harlinger zegsman, die
in zijn eigen uitspraak geen ae kende en het Leeuwarders
als ao-dialect karakteriseerde. Mogelijk is ook, dat de man
zich zó de tegenstelling realiseerde tussen Leeuw. AA = weinig
palataal en Harl. AA = sterk palataall), hoewel dat laatste
1) "Subjectief horen" is lang geen zeldzaamheid. Heeft Prof. Kloeke misschien
nog iets overgehouden van het ae-compromis uit zijn Haarlemmer jaren en daardoor iets als de Duitse toneel-aa bij Nederlands-sprekende Friezen wellicht alleen
ménen te horen P (cf. Exp. 22).
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voor hem een overwonnen standpunt was. Hoewel? Neen,
veeleer: omdat! de man ontkende namelijk het voorkomen van
de Harlinger ae zelfs, terwijl Fokkema zakelijk constateert,
dat de toestand verandert en de aa terrein wint. In dit geval

kan dus de "Leeuwarder AO" ons wellicht meer inzicht in
de Harlinger taal verhoudingen geven!
Het schijnt dus, dat wij een vrij sterke invloed van de
Algemeen Beschaafde aa in verschillende stadsdialecten kunnen waarnemen, waarbij Leeuwarden dan vooraan is gegaan.
Zo verklaart F<Jkkema de verhoudingen; de oudere ae beschouwt hij als "een poging van een "friese mond" om de
ja.j weer te geven" (105). Maar voor wij zijn oplossing aanvaarden moeten wij nog enkele vragen stellen: bet verloop
van de aa-expansie is namelijk niet "voor de hand liggend".
Wij behoeven er ons niet over te verbazen, dat in Sneek de
sprong naar de ao werd gemaakt terwijl elders, bv. in Dokkum
en Franeker, het resultaat direct zuiver was (zuiverder dan
de oudere Leeuwarder klank, die nu de ao oproept?); uit
Kloeke's opstel over de "Ontleening der Hollandsche A"
(Don. Nat. Schrijnen (1929) 587 vlgg.) 1) blijkt, dat onmiddellijk
succes ook dikwijls voorkomt. Al evenmin behoeft de onregelmatige representatie in het Harlings ons in twijfel te brengen.
(Fokkema geeft noaie, moaie, soaie, kroaie; skaad met o-achtige
klank; aal, fader, glazen met aa); voor het Zwols heeft
Kloeke, althans in leenwoorden, even verrassende reacties aan
het licht gebracht. Maar wel vind ik merkwaardig - en mijn
achterdocht wordt opgewekt juist omdat ik ontlening in deze
gevallen voor zeer wel mogelijk houd - , dat een belangrijke
havenplaats als Harlingen achteraankomt en nu nog volop
"aanpassende" is, terwijl in kleine en vrij geïsoleerde landstadjes als Dokkum en Franeker de invloed van het Algemeen
1) Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik er op te wijzen - amende
honorable - , dat ik in mijn proefschrift bij de behandeling van de ao·kwestie
(blz. 306) vergat op deze belangrijke studie van Kloeke te wijzen, hoewel ik het
opstel met vrucht raadpleegde.
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Beschaafd, ten minste wat de aa betreft, reeds tot op de
bodem heeft doorgewerkt 1). En dan: waarom doet Bolsward
niet mee? Nog een bezwaar, onmiddellijk in aansluiting hierop:
waarom trekken ui en ij niet gelijk op met de beschaafde aa?
De ai van het Dokkums stond toch werkelijk niet minder ver
van de aa, en de Franeker ae wellicht zelfs minder, dan de
stadsfriese uu en ie Y!tn de diphthongen. Nu kan men er op
wijzen, dat de overgang tot ao in het Leeuwarders ook niet
samengaat met aanvaarden van de diphthongen (hoe is eigenlijk
de toestand in Sneek?) en zelf wil ik hier aan toevoegen,
dat er reden is om aan te nemen, dat een Stadsfries het gevoel
heeft een "revolutionnaire" daad te begaan wanneer hij zijn
uu en ie opgeeft: "Hoe echter de spraak der Leeuwarders
zich ook langzamerhand moge wijzigen, benevens vele woorden
blijft de eigenaardige uitspraak der letters g, v, z, van ij,
van sch, van den klank ui, enz. bij alle Leeuwarders van alle
standen en zonder onderscheid, nog steeds in volle gebruik"
(Taalgids IX, 212) 2). Schroom kan dus zeer speciaal het
aanvaarden van de diphthongen onmogelijk hebben gemaakt en
nog belemmerend werken. Maar op schroom wijst wel de
sprong op ao, niet het zonder meer accepteren van de Algemeen
Beschaafde aa! Het is jammer dat Fokkema de aa-sprekers
niet gevraagd heeft, of zij hun uitspraak zeer "Hollands"
vinden (Hollands betekent Nederlands in Friesland); het staat
echter te betwijfelen of hij dan een "eerlijk" antwoord liad
gekregen, ten minste wanneer onderstaande verklaring, waarbij
ik meer rekening tracht te houden met het geografische beeld,
juist is.
De tegenwoordige verhoudingen en de weinige historische
gegevens laten niet een veilige reconstructie van de XVIe-eeuwse
1) Winkier, Dial. I, 476 vermeldt met zeer veel nadruk het Hollands karakter
van het Harlings en de gehele instelling van de taalgemeenschap op Holland;
"Harnsers binne nin Friesen"!
2) Ik kom op al deze gevallen nog terug. Tot het enz. zullen gerekend moeten
worden: "de Friesche of Fransche" G en het wegvallen van" de R in bepaalde
posities.
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toestand toe. Ik geloof echter, dat wij voor alle dialecten oorspronkelijk AE mogen aannemen, dat dus Bolsward nog steeds,
Harlingen grotendeels en Franeker tot in de tweede helft der
XIXe eeuw de oudste klank hebben bewaard. Alle stadsdialecten
hebben één representant voor oorspr. lange en gerekte AA.
Of nu het "Westers" waarnaar men zich richtte, een ae- dan
wel een aa: ae- taal (of beide) was, doet niet ter zake. Ook
in het tweede (en derde) geval kunnen wij een eenheidsuitspraak
in het Stadsfries "verwachten" (waarmee ik wil zeggen dat
wij er ons niet over behoeven te verbazen): nuances worden
zelden of nooit bij aanpassing overgenomen. Wij moeten in
zulke gevallen niet vragen: hoe waren de klanken van de taal
waarnaar men zich richtte, maar: wat was typerend voor het
voorbeeld. "Het" Hollands nu stond lang bekend als een AEtaal (Hellinga, Opbouw 310 vlgg.) en die reputatie bepaalde m.i.
de kleur van de oudste uitspraak in het Stadsfries 1). Ik wijs
er nog op, dat ook de OE-varianten, die in elk geval tot in
de XVIIe eeuw rijkelijk vertegenwoordigd waren in Holland
(Opbouw 72 vlgg.), al evenmin in het Stadsfries zijn overgenomen, maar een principiële parallel zie ik vooral in het
verdwijnen van de uitspraaknuances in de taal van de grote
Hollandse steden met hun gemengde bevolking in de XVIIe
eeuw. In enkele gevallen heeft de AE daarna in het Stadsfries
een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ook voor dat proces,
waaruit blijkt dat er geen sprake geweest is van een permanente
druk van Holland, zijn vele parallelle voorbeelden te vinden;
ik zal hierna nog op enkele wijzen. In het Dokkums ontstond
de ai; zeer waarschijnlijk een voorbeeld van het doorwerken
der autochthone klankbasis, in dit geval wel van de palatalisatietendens (Fokk. 105) die zo karakteristiek voor het Fries is
(ondanks de grote verscheidenheid en de grillige geografische
groepering van de klanken die daardoor ontstaan). Dezelfde
j) De "heldere eenheids-aa" zal pas omstreeks 1600 betekenis ~ekregen hebben in
6le kern van Holland (Amsterdam, Haarlem, Leiden) en geen invloed nitgeoefend
hebben op de keuze der Friese stedelingen.
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klankontwik~eling vinden wij "în fule Ned. wodden" in het
Hindeloopens, dat "oud-Friese" dialect dat waarschijnlijk een
zéér "Hollandse" periode heeft gekend. S. van der Kooi,
Hînlepper Fortoltjes (1930) 43, noemt praim, kaimer, lai,q
(subst.), kraim (partus), meraikel, kraikje, daiverje, faik, aip
(: aap) 1), (cf. Hof 66, mager-kaart). Waarschijnlijk heeft ook
het Leeuwarders de neiging tot ai gekend 2). Fokkema (104)
wijst op een "zegje" (dat voor de XIXe eeuw gold ?): »Faaider
der leit en soldaait in 't waaiter ; geef my in haaik, den sal
'k'em er ût haaile". Hij verwerpt de mogelijkheid dat de aaispelling hier een palatale of velaire klank zou moeten weergeven - m. i. terecht - en denkt aan de Dokkumer uitspraak. Ik vond nog andere bewijsplaatsen, waarin wij veel
vertrouwen mogen stellen. In "Krelis Regtuut" (1852) zegt
een Leeuwarder vrouw, die haar kleintjes mee had moeten
nemen naar het feest voor den Koning: »Die wurms mutte wel
meat, men kan der geen meäns by krye te oppassen, en men
kan ze oek n't alleening in 'e wiege leägge laai te" (Elders:
"da's soa raaier"; ,,'t Waaier misschien wel beter weest ... )".
De schrij ver, die niemand minder is dan de taalkenner Waling
Dykstra, heeft veel moeite gedaan om klanknuances weer te
geven en verschaft ons daarom een belangrijke aanwijzing.
Merkwaardig is echter, dat Jeltema de ai niet noteerde. Maar
mogelijk hoorde hij de nuance niet, die daarentegen aan den
geboren waarnemer Waling niet ontging; mogelijk ook vond
J eltema de ai niet karakteristiek voor het Leeu warders, dat
dan reeds als aa-taal tegenover de andere stadsdialecten gestaan
moet hebben, terwijl juist Waling een klank die in zijn tijd

1) Minder duidelijk bij T. van der Kooy Dz., De taal van Hindeloopen
(1937),27. - Ik wijs hier nog op een phon. parallel (Hîn!. Fort. 43): baim,
fri. ä? (= nd!. 00).
kaig, lcaipje, aig; met ai
2) Vg!. voor de stadsfriese ai-klank ook Van Ginneken, Ras en Taal §§ 49,50.Voor enkele gegevens buiten Friesland: Kloeke, N.Tg. 28, 79 ('S Gravendeel);
Heeroma, din 52· (Volendam). Of hier overal sprake is v.an invloed van palataliserende labialen, velaren en weke dentalen in tegenstelling tot depalataliserende
harde dentalen (Van Ginneken), durf ik op grond van dit schaarse materiaal
niet nitmaken.
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bijna verdwenen was, als "echt" trekje kan hebben opgevangen.
Eeltje Halbertsma laat in "Murk fen Ipecolsgae" (1839)
Leeuwarder juffers en de "rottelwacht" ai-klanken spreken
(stait 3de pers. sg., stain 3de pers. pl., dair, jair, mir,
nair, dou raikst); hij zal het "stêdfolk" graag bespot hebben
met een "raaire" uitspraak. Maar dan moet in Leeuwarden
de aa-klank de ai verdreven hebben.
Waarvandaan komt de Leeuwarder aa? Wellicht uit Holland,
want autochthoon kan de klank niet zijn wanneer de ai- hypothese
juist is. Daar is veel voor te zeggen; de aa, zal eerst beschaafd
Leeuwarders geweest zijn en de ai gedrongen hebben in het
kleine hoekje, waaruit ze pas in de XIXe eeuw opgediept
werd. Bovendien behoorde de heldere aa in de XVIIIe eeuw
tot het Beschaafd Hollands, dat toen reeds het gezag van een
Algemeen Beschaafd begon te krijgen; Frieslands hoofdstad
zal voorgegaan zijn in het ontlenen van deze cultuurklank. Ik
heb maar weer één bezwaar en wel tegen het woord ontlening:
Waarom dan schroom voor de diphthongen? Daarom zou ik het
iets anders willen zeggen: De beschaafde Leeuwarders, die
naar een beschaafd Stadsfries streefden, zullen zich verzet
hebben tegen de ontwikkeling van de ai-diphthong waardoor
hun taal meer het karakter van een dialect zou krijgen. De
ae "bewaren" zal onmogelijk geweest zijn; ook de beschaafde
burgers hadden de ai-neiging in zich en konden vermoedelijk
de AE alleen licht-diphthongisch realiseren (cf. de ei-klank, die
in het Drechterlands alleen in bijzondere phonetische positie
- vóór dent. en lab. consonanten - ontstond, Karsten § 18,3).
Zij waren gedwongen tot afstandnemen en bij de overgang tot
heldere aa kàn het voorbeeld van het Beschaafd Hollands
gewerkt hebben, maar dat betekent nog niet, dat z!j naar
dat Beschaafd streefden, onder de invloed daarvan stonden.
De heldere Leeuwarder aa is een uiting van stadsfriese taalbouw. Daarin ging de hoofdstad niet alleen voor, maar Taalbouw (d. i. scheppend werken, en zo al navolgen: dan toch
dat pas in de tweede plaats) kon alleen daar ontstaan, waar
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de ontwikkelden een
een eigen wereldje vormden,
dus in Leeuwarden, terwijl in de kleinere steden de "Families"
wel toppunten waren, maar toch veel meer verbonden met
de gehele stedelijke gemeenschap.
De brede burgerij heeft het Stadsfries, het door haar verkozen "Hollands", tot de enige taal in de steden gemaakt;
hier moest haar sociale macht de taalverbreiding bevorderen.
Maar naar een "hogere" taal had zij geen drang, zij had daarbij
geen belang. In Leeuwarden kon zij niet ontkomen aan de
invloed van de taal der hogere kringen die daar door hun "massa"
toonaangevend waren; in de kleinere steden heeft zij echter
niet de taal gevolgd van de enkele deftige families, die
ongetwijfeld het "Hoger Leeuwarders" van hun verwanten,
kennissen en standgenoten in de hoofd- en Hofstad zullen hebben
overgenomen. Hier moesten de weinigen zich in het dagelijks
verkeer richten naar de velen. Tot ver in de XIXe eeuw
volgden dominee-dokter-notaris: zij spraken Stadsfries, -- of
gebruikten "Hoog-Hollands" zonder gevolgd te worden. Wie
deze verhoudingen, die in de laatste tientallen jaren veranderd
zijn, niet kent, kan kostbare en kostelijke gegevens vinden in
de "Rimen en Teltsjes" van de Broerren Halbertsma I).
Grote verschuivingen hebben pas weer plaats gevonden na
Winkler's tijd, dus na het derde kwart der vorige eeuw, zoals
blijkt uit de vergelgking van zijn mededelingen met die van
Fokkema. Stoomtram, trein en fiets, later nog autobus en Ford
brachten Leeuwarden vlak bij de kleine steden. Vooral voor·
Dokkum en Franeker is de hoofdstad dè stad, die bovendien
het snel-groeiende centrum vormt van het Noorden van Friesland, waarvan Harlingen de belangrgke uitvoerhaven is 2).
1) In Eeltje Halbertsma's vertelling "Tt feartflagjen" spreekt een Dokkumer
buiten de stad (in een landherberg) aa; in de stad spreken de vroedsmannen ai
(enkele woorden uitgezonderd), stadsboden ai, een dienstmeid zegt ai (maar een
tnrfdrager drage, waar). Een eigenwijze ontvanger en de burgemeester spreken
"Hollands" (wsch. vooral getypeerd door het pron. pers. U, cf. Taalgids IX, 220).
2) Cf. de belangrijke opstellen van Dr. G. J. Otten en Ir. Ch. C. van der
Vlis over Leeuwardens veemarkt en stadsuitbreiding in Gedenkboek Leeuwarden 1935.
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Taalinvloed kon nu niet uitblijven en natuurlijk wordt de
tegenstelling die, getuige Wiukler, het meest karakteristiek
is en dus - trefpunt van spot - het zwakst, opgeheven 1).
Franeker en Dokkum geven hun ae en ai het eerst prijs voor
de Leeuwarder aa (en daarb!j blijven uu, ie onaangetast I).
Harlingen volgt "schoorvoetend" 2); niet dat het contact minder
intensief is, integendeel: de spoorverbinding met de hoofdstad dateert bv. reeds van 1863. Maar de haven is zelfstandiger
dan de kleine landstadjes, is zelfbewuster, want zij heeft een
eigen betekenis, maar is toch afhankelijk van de centrale
marktplaats 3), en bij gemeenschap van belangen zonder zuiver
evenwicht vinden wij steeds iets van" wrok" bij de zwakkere.
Het ressentiment van den Harlinger klinkt in de woorden
van Fokkema's zegsman: "In Leeuwarden praten ze zo'n aodialect". Het ressentiment (in 't algemeen?) tegen de hoofdstad
heeft reeds eerder geklonken in het "zegje", dat ouder moet
zijn: "Die Leeuwarders praten net zo'n "raaier" taaltje als in
Dokkum (dat gat!)".
Geen aa vinden wij in Bolsward, dat geen rechtstreekse
verbinding met Leeuwarden heeft, waarvan het toch niet
verder af ligt dan Dokkum. Voor Bolsward is dè stad: Sneek,
dat eveneens buiten de Leeuwarder invloedssfeer bleef. En
geen wonder. Sneek is het kleiner, maar niet minder belangrijke centrum van het Zuiden van de provincie. Sneek en
Friesland's druk waterverkeer zijn één; het is het snijpunt van
stoomtram- en treinverbindingen (Harlingen-Bolsward-Joure1) Een ander geval, dat in een Fries dialect (Föhr) de meest karakteristieke
dialectische klank werd vermeden, noemt Ed. Hermann, Lautgesetz und Analogie
(1931), 33 f.
2) De Harlinger ao's komen - uitgezonderd in skaad 'schaduw', cf. Hof,
164 vlg.! - alleen voor in bijzondere phonetische positie: -aoi-, waar de klank
zeer palataal geweest zal zijn; vgl. spellingen als dfejen bij Gabberna, (Minneklacht 1649). Het is heel goed mogelijk dat men 1 0 deze notoire è-klank
't eerst (of vooral) heeft willen vermijden en 20 daarbij heeft moeten overdrijven,
daar aai heel gemakkelijk wéér palataal wordt gerealiseerd.
3) Voor Leeuwarden en de internationale handel cf. Mr. Dr. J. P. Hoogland,
De Stêd en de LB.nbou, in: Frysk Tinkboek Ljouwert 1435-1935.
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Heerenveen; Leeuwarden-Stavoren) en een van Friesland's
weinige straatwegen verbindt het met de tweede haven (verkeer
Amsterdam-Groningen): De Lemmer. De SneekeI' ae heeft een
eigen ontwikkeling gehad, maar of de ao klankwettig is? Ik
geloof veeleer dat wij hier weel' een geval hebben van de
sprong naar de aa van het Algemeen Beschaafd (waarmee de
diphth. niet parallel behoeven te gaan). Wel lijkt het rijkelijk
vroeg - WinkleI' geeft de klank immers reeds in 1874 - ,
maar in dezelfde tijd vermeldt K. van der Zijde (Taal en
Letterbode V (1874), 187) deze overgang voor Sliedrecht, dat
toen waarlijk niet dichter bij . . . . het Beschaafd gelegen
behoeft te hebben! Ook de jongere ao's in Leeuwarden schrijf
ik aan deze invloed toe; dat de dialectsprekers in de hoofdstad later volgen en slechts in individuele gevallen, komt
natuurlijk door de geheel verschillende sociale positie die zij
innemen: in Sneek behoorde de ae of de ai . . . ? I)) tot de
omgangstaal van de burgers.
Zo weerspiegelt zich veel van de taalverhoudingen en taalontwikkelingen in de Friese steden in de geschiedenis van
deze éne klank. Wij zouden de AA een klassiek voorbeeld
kunnen noemen,· een "toeval" ; maar andere gevallen zullen
steeds één of meer aspecten nader toelichten en bevestigen.
Ik heb dit stuk taalhistorie in kaart gebracht wegens de bijzonder illustratieve betekenis, die het m. i. heeft. De kaart
zal "voor zichzelf spreken", naar ik hoop; alleen wijs ik erop,
dat het teken ~ een klank substitutie, een niet-"klankwettige"
overgang aangeeft I).
Aanhangers van de "Hollandsche Expansie" -theorie zullen
het misschien overdreven vinden, dat ik op het kaartje een
naar Holland gerichte accolade getekend heb met de woorden

1) De vrouw vau een Sneeker winkelier zegt in Halbertsma's "Murk fen Ipecolsgae"
(1839): kaar (pron. poss.), maats / gepraats ; haar dochter heeft echter de ai-klank:
gain, jou, klair, dair, naast rare snaken.
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"AE-aanpassing aan het Westen". Wellicht ook zijn zij van
oordeel, dat mijn opvatting van de betrekkelijke zelfstandigheid
der Friese stedelingen in de wordingsperiode, gegrond op
overwegingen in lI, niet bevestigd wordt door de taalfeiten,
dat deze dus niet een gewenste steun vormen, ook al spreken
zij mijn mening niet tegen. Ja zelfs zou een blik op de Muiskaart waarbij het overzicht ruimer is, hen er opnieuw van kunnen
overtuigen, dat het ontbreken van Hollandse expansie bewezen zal
moeten worden nu de taalfeiten in het spel komen. Op de kaart
zl.èn wij immers, hoe de uu, "gedragen door het water", verbreid is.
Fokkema (117) neemt dan ook aan, dat de uu "uit het
ned., dat het fri. in Lw. omstreeks 1500 beïnvloedde, zal zijn
overgenomen. Dat had toen nog in de regel de ly/-klank.
Duidelijk bl!jkt dit ook uit het Bi(lts), dat ook een Iyl heeft".
Ook de ie is Hollands (111); de diphthongen in Auslaut en
voor vocalen zijn toe te schrij ven aan "de fri. diftongering,
waarbij men zich niet van het latere ned. verwijderde". Nu
beschouwde Kloeke, zoals men weet, "de uu-uitspraak in het
Bilt en in de Friesche steden als sleutel ter verklaring der

muis-kaart". Kloeke zocht buiten Holland aanwijzingen om
de verhoudingen binnen Holland te kunnen verklaren; omgeke~rd hadden wij mogen verwachten, dat Fokkema, die uitgaat van het Stadsfries, bij deze kwestie de diphthongering in
Holland opnieuw aan een nauwkeurig onderzoek zou hebben
onderworpen: de "sleutel" tot zijn problemen ligt immers in
het Westen en de kritiek op Kloeke, waarbij herhaaldelijk
het Stadsfries ter sprake is gekomen, rechtvaardigde toch wel
enige reserve. Hier is het niet de plaats, noch is het nu het
1) Toch nog een enkele opmerking. Prof. Kloeke heeft er in De Gids, Nov.
1938, op gewezen, dat het in kaart brengen van de verbreiding van het Alg.
Bes?h. bijzondere moeilijkheden op zal leveren. Hoe ik mij een mogelijke oplOSSIng denk, kan men op dit kaartje zien. Bovendien heb ik geprobeerd verschil~ende historiscbe fazen in één bedd te concentreren, maar daarbij was een
"socIOgram" (cf.. H .. Bovenkerk, N.Tg. 32, 338 vlg.) onmisbaar; dat geef ik dns,
voor zover nodIg, In de tekst. Het resultaat is dus "taalhistorie in beeld"geen "dialectgeogra fie" .
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ogenblik om het sleutelprobleem opnieuw te onderzoeken; ik
ga uit van de opvatting, dat Holland reeds autochthone diphthongen gekend moet hebben in de tijd dat het Stadsfries
ontstond. Voor mijn bewijsvoering verwijs ik naar Hfdst. II
in "Opbouw", terwijl ik mij er verder toe bepaal het dialect
van Enkhuizen in deze beschouwingen te betrekken.
Wanneer men met Kloeke (Exp. 168) aanneemt, dat het
Enkhuizers in uu een relict heeft, dan staat dit dialect, gezien
het éclatant ui-succes in geheel Noord-Holland, nog merkwaardiger tegenover het Algemeen Beschaafd dan de Friese
stadstalen met hun monophthongen. Stelt men echter het
Enkhuizers niet tegenover de cultuurtaal, maar tegenover het
dialect van Drechterland, dan ziet men hoe de stad zich verzet
heeft tegen de klankontwikkelingen die in de "boerentaal"
zijn doorgebroken. Karstens heeft de voornaamste verschillen
bijeengezet (12 vlg.); voor oorspr. lange AA heeft Enkh. re
(naast aa uit a in open lettergreep; hier dus geen AE =
expansie I), terwijl Dr. drie representanten, aa, ee, ei, heeft;
de ei werd niet ai; de 00 bleef bewaard, maar in het Dr.
ontstonden voor dentale, labiale en gutturale consonanten bijzondere varianten; enzovoorts. Wel kent het Enkhuizers vele
verschijmleien van algemene aard; assimilaties, allegro-vormen
en dergelijke, dwz. veranderingen die steeds en vooral ontstaan
in de volksmond, in ongecontroleerde taal, en die eigenschappen
van het dialect geworden kunnen zijn (i. p. v. varianten) nadat
de burgers "Hoog-Hollands" waren gaan spreken, dus vooral
in de XIXe eeuw (cf. Winkier, Dial. II, 45). M. i. kunnen
de Enkhuizer klanken die niet de autochthone ontwikkeling
van het Drechterlands hebben meegemaakt, alle verklaard
worden als uitingen van locale taalbouw. Het is onnodig zich
daarbij af te vragen wat sterker woog: de drang naar een
beschaafde, gedisciplineerde uitspraak, of de reactie tegen het
"boerenland" (over de afstand stad: omgeving, cf. Winkier
ib. 44); beide factoren verbinden zich in het zelfbewustzijn
van den stedeling. En dat zelfbewustzijn beschermde hem ook
Tijdschr. v. Neder\. Taal- en Letterk. Deel LIX
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tegen de invloed van het machtige Beschaafd, dat sinds het
einde der XVIIe eeuw in de kern van Holland gesproken
werd. Zeker, na de "verstarring" van Enkhuizen en gedurende
de eeuwen van achteruitgang (cf. Exp. 169) stond de burger
naast de bloei van het centrum, was hij in verschillende
opzichten cultureel afhankelijk, maar juist de verbinding van
groots verleden-achteruitgang-isolement met minderwaardigheidsgevoel bepaalde het typisch conservatieve karakter van
den inwoner der provincieplaatsen tegenover "de grote steden".
Dikwijls werd hij tweetalig (de koopman), maar in ieder geval
is "de ouderwetsche tongval van het rijke Enkhuizen der
zestiende en zeventiende eeuw" lang "door de . •. ouderwetscbe
Enkbuizers in eere gehouden als een erfenis bunner aanzienlijke
en vermogende voorouders" (WinkIer, ib. 43), ook al werden
zij door de structuur van de stadsgemeenschap daartoe niet
gedwongen.
Men mag verhoudingen en toestanden van onze tijd niet
zonder meer terugprojecteren in het verleden. De enorme ontwikkeling van het moderne verkeer, dat niet alleen in de
breedte maar ook in de "diepte" doorwerkt (de man of de
vrouw "die nog nooit het dorp verlieten" worden door de pers
ontdekt I), veroorzaakt grote taal verschuivingen. Wie echter,
als Heeroma, diezelfde krachten aanvoert ter verklaring van
veel oudere taalverhoudingen, zal het bestaan ervan moeten
bewijzen of tenminste waarschijnlijk maken; hij mag ze niet
zonder meer distilleren uit taalkaarten: dat wil feitelijk zeggen,
ze a priori in kaarten "hineininterpretieren". "De middeleeuwen ..
waren, zowel voor het Oosten als voor het Zuiden, een periode
van buitengewoon grote bewegelijkheid en men mag m.i. dan
ook wel apriori aannemen dat er bv. tussen 800 en 1400 enorm
veel in de taalkundige situatie der lage landen veranderd zal
zijn", meent Heeroma (N. Tg. 32, 307). Men heeft, meen ik, bij
historisch-economisch onderzoek dikwijls de nadruk gelegd op
het handelsverkeer in de vroege Middeleeuwen om aan te
tonen, dat de gesloten gemeenschappen die. deze tijd typeren,
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niet dergelijke interlocale en internationale bewegingen uitsluiten, maal' de opvattingen omtrent de maatschappelijke
structuur zijn daardoor, voorzover ik weet, niet radicaal gewijzigd. Uiterste voorzichtigheid lijkt mij het eerste gebod bij
het opstellen van "expansiologische" theorieën voor oudere en
vooral voor praeliteraire taalperiodes. - Ook de houding van
de burgers in de kleine steden wijzigde zich in de loop der
tijden. Tegen het eind~ der XVIIle eeuw krijgt hun "zelfstandigheidsgevoel " een ander aspect; het opkomend liberalisme,
de opvattingen in de kringen van het Nut, hebben er waarschijnlijk zeer toe bijgedragen om de weg te banen voor het
Algemeen Beschaafd. tT uist in de eerste helft van de XIXe eeuw
horen wij herhaaldelijk spreken over het nieuwerwetse Hollands,
dat dan eigenschappen blijkt te hebben die reeds in de XVIIeeeuwse Opbouw-periode ontstonden. Mannen als Bilderdijk en
J. H. Halbertsma, later ook WinkIer, verzetten zich ertegen
- "de voorvaderen del' Hollanders" hadden nog "dat fijn
gehoor voor zang en muzijk", maar tegenwoordig zijn er geen
nuances meer! I) - ; hun ontevredenheid bewijst echter hoezeer
het Algemeen Beschaafd overal ingang begon te vinden, hun
protest luidt een waarlijk nieuw tijdperk van de Nederlandse
taalgeschiedenis in. Maar voor dien moeten wij rekening houden
met gewenite afstand tusschen het Beschaafd van verschillende
provincieplaatsen en dat van de grote steden in Holland.
Dat in het (XVle- en) XVIIe-eeuwse Enkhuizen gelukte wat
in grotere cuItuurcentra niet bereikt kon worden: het geheel
onderdrukken van de diphthongeringstendens (misschien bewaren
van uu, ie; misschien bereiken van de verste afstand tot ui,
ij, - vlg. ei i. p. v. ai), laat zich verkl!lren uit het veel minder
open karakter van de hogere kringen in de kleine stad. Het
zeer groot aantal inkomelingen, waaronder veel Zuid nederland ers, in Amsterdam, Haarlem, Leiden (Den Haag?) I),
1) J. H. Halbertsma in de voorrede tot De Lapekoer3 (1834), 14.

148

W. Gs. Hellinga

bevorderde aan de ene kant wel sterk het verdwijnen van klanknuances en de vorming van een Algemeen Beschaafd voor die
steden, maar verhinderde daartegenover toch radicalisme: men
moest zich vooral aan elkaar aanpassen in de stedelijke gemeenschap, de reactie tegenover het platteland was minder
sterk en juist die zal in Enkhuizen de uu-ie-kleur (mede) bepaald hebben.
De stadsfriese monophthongen zijn natuurlijk op andere
wijze ontstaan, maar het bewaren daarvan is ook een uiting
van provinciaal zelfstandigheidsgevoel, dat ik op grond van het
Enkhuizer dialect heb willen aantonen (vandaar mijn lange
uitweiding I). De Friese stedelingen stonden in dit geval (weer?)
tegenover een veelheid van klanken: meer of minder gepronon<leerde diphthongen naast monophthongen; de diphthongen
kunnen daarbij heel goed overwicht gehad hebben (ik zeg niet
dàt zij het hadden), want ook nu nog verzoent zich de dialectspreker dikwijls met het Algemeen Beschaafd op een uu-(ie)basis. De stad friese uu-ie is een "halve aanpassing". Op dergelijke
gevallen, waarover ik hiervóór reeds sprak, werd vooral in de
Duitse ("vak"-)literatunr gewezen; ik noem enkele studies, maar
wijs er op, dat wij hier niet altijd zuivere parallellen hebben, daar
er meestal sprake is van "ombouw" van dialecten en niet van
het aanleren van een nieuwe taal: A. Bach, Zum Problem
der Stadtmaa., Teuth. I, 41 fr.; W. Schönberger, Die Sprachverhältnisse der Tirol-Salzburg-Bayerischen Länderecke, Teuth.
X, 84 fr. ; H. Beeker, Dialektlaute als schriftsprachliche Phoneme,
Trav. 4, 243 fr.; voor het wellicht niet horen van lichte diphthongen in het Hollands: E. Polivanov, La perception des
sons d'une langue étrangère, Trav. 4, 79 ss.
Zolang de toestand in het Westen nog niet gefixeerd was,
stonden de stadsfriese monophthongen niet scherp daar tegenQver, maar in de tweede helft van de XVIIe eeuw, wanneer
de diphthongen geheel en al tot het Beschaafd Hollands be1) cf. Hellinga, Opbouw 201, n. 3; 343 n. 1.
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horen, worden ie en uu karakteristiek voor de afstand. Zij
verdwijnen dan echter niet, maar worden zelfs het typisch
kenmerk van het Nederduits in Friesland: de Fries-duytse
schrijftaal. De spellingen zijn, voorzover ik dit op grond van
mijn gegevens reeds kan beoordelen, geïntroduceerd door
schrijvers uit de kring van Klioos Kraam. Bij Gabbema vond ik
weliswaar alleen duuf, duufke (Hooge-Lied), maar nog in 1686
(Lustgaarde) onderscheidt hij - evenals iets later Hilarides ui' en ui 2 ; Galama en Rintjes (ook De Jong en Wieringa)
spellen meestal ii (bv. riik wiin), dikwijls ook ie (bv. schrieven!
kieven, Friezenjaanwiezen, 1'iezenjbewiezen, stiegtjovervliegt);
Fokkema (73) noemt regtuut en wiesende bij Ds. Wiersma
± 1740. Dat andere schrijvers van dit kenmerk geen gebruik
maken, bewijst niet dat zij zwakker tegenover Holland stonden,
maar alleen dat zij onverschillig waren voor spellingbijzonderheden of voorstanders van een interprovinciale schrijftaal. De
nu-ie-spellers leggen wel nadruk op de eigen-aard van hun taal,
in de XVIIe eeuw zijn zij daardoor echter nog niet reactionnair;
zij stellen zich eerder naast, dan tegenover het Westen. Iets
van de verhouding tot Holland vinden wij weerspiegeld in de
woorden van den A.msterdammer Sweerts - overdreven, naar
de stijl van die tijd:
»De monden zijn op slot, of bij den Vries gehuist
»Want aan dien kouden hoek rijmt elk zo net als juist
»Dat men recht vragen moet, wie zou verbet'ren konnen?
In de loop van de XVIIle eeuw worden de monophthongen
langzamerhand dialectische kenmerken van het "Nederlands"
der Friezen, dat velen niet willen opgeven, hoewel - en:
omdat! - de druk van het Hollands Beschaafd steeds sterker
wordt: Van Moerbeek, Neue voJlkommene Holländische Sprachlehre (1791) zegt dat de ï "den Friessländern besonders eigen
ist, welche meistall als i oder ii aussprechen in byten .. benyden .. benyder .' etc. muss ab er, wenn man Holländisch
lernen will, nicht nachgefolgt werden". Pas in de XIXe eeuw
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worden uu en ie eigenschappen van de stadsfriese volkstaal,
die dialectsprekers niet durven opgeven. Een stap terug, a.h.\v.
een halve nederlaag, kunnen wij eonstateren bij den Fries-taligen
J. H. Halbedsma; hij heeft wel het Nederlands als tweede
(cultuur-)taal aanvaard, maar geen goed woord over voor de
"Hollandsche ij een tweeslachtige of bastaarddiphthong", die
met de ei is samengevallen. Omstreeks 1800 ligt het keerpunt j
eerst dan zet met kracht de invloed van het Algemeen Beschaafd
in, waarbij het niet geheel juist zou zijn van Hollandse expansie
te spreken, wanneer niet het oordeel van vele "provincialisten"
deze term in zeker opzicht rechtvaardigde. Maar hoe het ook
zij: Hollands of Nederlands, één taal - draagE>ter van het
gemeenschappelijke Nederlandse volks- en cultuurbesef - maakt
de andere talen tot dialecten, naast en meestal onder haar.
Taalovername : geen slaafse navolging, geen drang om het
zo goed mogelijk te doen; maar aanpassing, interpretatie,
vrijwillige keuze. Dat sluit het ontstaan van hyperc 0 r I' e c t e
vormen niet uit j beter is het echter te spreken van verkeerd
Hollands. Dat Kloeke dit verschijnsel overschat heeft, is m.i.
gebleken uit de studies van W. de Vl"Ïes en C. WilkesllUis
(N. Tg. 28, 85 vlgg.). Fokkema schijnt minder waarde aan
hun opvattingen te hechten; hij vermeldt ze terloops (114)
en ziet hypercorrecte (?) vormen (door systeemdwang) in Fries
pude, buse, guZe, muuthon, en in duublé, sutelen, suterich (117),
woorden die, met uitzondering misschien van duubZéé, wel
een nader onderzoek hadden verdiend. Voor de bekende gevallen met uu uit owgerm. ó heeft Fokkema nieuwe verklaringen.
Zo zouden wuden en suden teruggaan op woeden, soeden.
»Toen .. door ned. invloed de lul tot Iyl werd in de steden,
gingen deze woorden mee. De ned. vorm oefende geen invloed
uit, daar die te veel afweek» (115). Nu zegt Beeker, Trav.
4,244, inderdaad: »Sogar gewisse Abweichungen sind zulässig,
wenn sie entweder belanglos oder sehr charakteristisch sind» (in
het eerste geval kan men denken aan de lichte naslag in
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woorden als goeed, in het tweede aan uu en ie). Maar men
moet niet vergeten, dat het ,:Ned~rlands" bijna overal sterk
afweek van het Fries; - daarom juist is men Stadsfries gaan
spreken!
Futen, guud en skunen zouden aanvankelijk nog oe gehad
hebben. "Toen echter in het Fries de breking kwam, vermoedelijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw, misten
ze de steun van de fri. lul-klank, en hebben ze wellicht naar
analogie van andere gebroken lu/-klanken een Iyl gekregen:
nwfri. fuoten: Lw. fuutn = nwfri. muorre: Lw. en ned. muur"
(115). Deze verklaring is theoretisch mogelijk omdat de stedelingen nog zeer lang tweetalig gebleven zijn. Fokkema wijst
er bovendien op, dat "elke Fries sprekende in Lw., ook de
nieuw ingekomene, zijn taal moest aanpassen". Toch is er, meen
ik, van een belangrijke bevolkingsbeweging van het platteland
naar de stad in de tijd waarover wij het hier hebben, geen
sprake geweest. Trouwens, het valt m.i. zeer te betwijfelen of
Friese inkomelingen iuvloed zullen hebben uitgeoefend op de
stadstaal'). Ik vind het echter vooral een tekort van Fokkema's
verklaring, dat hij daarbij geen rekening gehouden heeft met
de parallellen, waarop Wilkeshuis zo nadrukkelijk de aandacht
heeft gevestigd.
De consonanten d, t, Z, n, hebben in het Fries èn in het
Stadsfries invloed uitgeoefend op de voorafgaande vocalen
(Wilkeshuis); vergelUk vooral ook het uitvoerig opstel van
G. Knop, "ZUl' Lautlehre der westfriesischen Insel Ter Schelling.
Beitrag ZUl' u-ü-Frage" (Frysk Jierboek 1937, 69 vlgg.)
- y voor n, t, d, s, pal. Z. f - en het daargenoemde artikel
van E. Nörrenberg, "Zwei lautliche Eigentümlichkeiten der
Emder Mundart" (Festschrift-Borchling, 287 fr.). In de Friese
dialecten ontstonden vooral stijgende diphthongen, in het Stadsfries palatale klanken, dikwijls enige varianten, die wij niet
1) In der Abwehr ist bauerliche Bevölket'ung im Sprachkampf überaus leistungsfähig [daarop wijst ook het taalkundig isolement der Friese steden], im Angriff
wird sie sehr leicht überschätzt (Steinbach).
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alleen moeten beschouwen als schakels van een klankhistorische
keten, maar ook synchronisch groeperen rondom een phoneem;
in dit geval:

oe

oe
üü

oe

oe
ö

Voor ieder geval afzonderlijk zouden wij, met name in het
"Hoger" Leeuwarders, moeten nagaan, waarom de klankverandering - die bij de aa> ai-overgang werd afgeremd kon doorzetten. Van verschillende woorden bleven ook de
oe-vormen bestaan; andere ontsnapten aan de controle, vooral
wuden en suden met hun bijzondere modale functie (gevoelswoorden); ook waren alle varianten niet groot genoeg om te
hinderen terwijl andere telkens 0 p n i e u w konden ontstaan,
dus ook na het verdwijnen van het Hoog-I. uwarders (cf. Lw.
skuinen: skynen, fuitsje: fytsje bij Wilkeshuis 89). "Auch hier
muss das Mikroskop weite Horizonte erschliessen"! (Schuchardt).
Wij zien hier weer, hoe na het ontstaan van het Stadsfries
de autochthone klankbasis op de taal inwerkt, maar het is
heel goed mogelijk, dat de "Westelijke oriëntatie" van de
stedelingen (dit niet taalkundig, maar psychologisch bedoeld)
de richting van de ontwikkeling bepaalde: de stijgende diphthongen van het Fries, die zich zoveel verder verwijderen
van het "Nederlands", zijn niet ontstaan. Al deze gevallen
demonstreren weer de zelfstandigheid van de stadstalen ; dit
aspect is nu wel voldoende belicht; ik geef nog één voorbeeld,
dat ons terug zal brengen op: het leren van een taal.
"Voor d, ten s is de ruitgevallen", Fokkema 133. Wilkeshuis
die zich niet tot het Leeuwarder dialect beperkt heeft, zegt,
dat praedentale r, voor d, t, l, n, s of z, wegvalt; er kan
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palatalisering optreden, want "nà 'n korte vokaal is de naslag
wederom i-achtig" (1. c. 90). En in zoverre sluit dit voorbeeld
aan op wat hierboven behandeld is. In ieder geval is het verdwijnen van de r kenmerkend voor het Stadsfries, kenmerkend
tenminste ten opzichte van het Hollands, want het Fries kent
hetzelfde verschijnsel. Jeltema, die niet veel ophad met de
sprekers van het platte dialect, zegt: "De woorden Gort t
Harlingen, Keerzen, Orten enz. spreken ze zoodanig uit, als
of ze niet in staat waren om de letter R te kunnen noemen".
Alsof ..... , blijkbaar vindt hij het rijkelijk overdreven en
onnodig. Nu, zijn toon werd bepaald door zijn voorkeur voor
het Algemeen Beschaafd ("Beschaafde Burgers en wel inzonderheid Lieden van rang spreeken hier het Nederduitsch ZO()
goed als in eenige andere Provincie, zelfs beter" !), maar in
zoverre had hij gelijk met zijn philippica, dat het niet waar
is, dat de stedelingen de l' onmogelijk kunnen realiseren op
deze plaats. Wel merkt WinkIer (Dial. I, 465) op: "De l'
schijnt voor de friesche stedelingen een moeilijke letter te zijn",
daarnaast staat echter in de Taalgids (IX, 217): "Maar ook
zij, die de I' zeer goed kunnen zeggen, laten die letter geheel
achterwege in vele woorden, evenals zulks het geval is met
alle Friezen, ook met. hen die in Duitschland en Denemarken
wonen". Uit het beroep op twee geachte Germaanse talen
blijkt, dat de strijder op de laatste barrikaden tegen het opdringende "Hollands" het niet "nodig" vond dat men deze
eigenaardigheid van de streektaal prijs gaf. Steeds heeft de
Friese "tong" neiging om de r te laten wegvallen. Het klankverschijnsel, dat Fokkema (134) reeds voor 1534 constateerde,
treedt ten allen tijde op; ik heb "Hollands"-sprekende Friezen
in Friesland paa. d horen zeggen (met aa van het Besch. Ndl.),
maar een ogenblik later zonder enige moeite paard: bij meer
bewuste instelling op het" Westen" , - wanneer zij zich namelijk
tot mij richtten. Zo zal vermoedelijk de toestand steeds geweest
zijn: telkens verdween de r weer - permanent waarschijnlijk
alleen in de volksmond (waar ook de palatale vocalen ont-
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stonden) -, maar voortdurend werd ze ook weer hersteld
(cf. Van Haeringen, Ts. 41, 252). Vele beschaafde sprekers
zullen zich de wisseling misschien nauwelijks bewust geweest
zijn; de 1" laat een uiterst zwak gerealiseerde variant toe, één
stap verder en men is bij de toestand die Winkier zo eigenaardig weergeeft: "Men laat als 't ware de l' hooren zonder
die letter uit te spreken". Pas door verscherping van de
tegenstelling Stadsfries: Algemeen Beschaafd zal deze eigenaardigheid haar opvallend. dialectisch karakter gekregen hebben.
Met dat al hebben wij hier een grensgeval van kunnen of
willen, waarbij de nadruk verschuift in de richting van het eerste.
Over het niet kunnen uitspreken van bepaalde klanken is
nogal wat te doen geweest in de strijd om Van Ginneken's
Erfelijkheidstheorie. Telkens heeft men weer gewezen op
negerjongetjes die volmaakt Frans geleerd hadden en andere
voorbeelden van die aard; de meningen (dikwijls beter: de
appreciaties) bleven verdeeld, zolang men daartegenover slechts
de "onmiskenbaar Joodse uitspraak" etc. wist te stellen. Maar
Van Ginneken heeft steeds naar voren gebracht, dat men een
genotypische en een phaenotypische articulatiebasis moet onderscheiden. Zuiver phaenotypisch kan bv. de articulatiebasis zijn
van een Chinees die spreken heeft geleerd van Fransen en
steeds onder Fransen is gebleven. Anders gezegd: dit is een
uiterst geval van aandacht voor de uitspraak van een (in
biologisch opzicht) vreemde taal bij het aanleren daarvan. Hier
moet alleen de articulatie-aanleg overwonnen worden (volgens
Van Ginneken moet trouwens bijna iedere baby dat doen),
bij het "gewone" leren van een vreemde taal echter articulatiegewoontes. Men weet, dat dan de ene klank beter ligt dan de
andere: gevolg van meer of mindere overeenstemming tussen
de articulatorische en phonologische systemen. Maar in hoeverre men slaagt, hangt ook zeer af van de aandacht die men
aan het leren besteedt en die geremd kan worden door: gebrek
aan ontwikkeling, wil, lust, noodzaak, dwang, gelegenheid,
enzovoorts. Men begrijpt, dat de aandachtsfactor een grote rol
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gespeeld zal hebben bij het ontstaan van de uitspraak van het
Stadsfries, maar dat de werking daarvan niet in details is na
te gaan. Echter wel in grote trekken.
"Ik moet .• de opmerking maken, dat de Friesche en Engelsche
spraakorganen eene 1'orliebe voor de i hebben, waarin zij zoo
dikwerf de NI. u of ü (niet u = NI. oe) veranderen .... Er
zijn steeds in het Friesch dialecten, waar de meesters voor
twintig jaren nog geene mogelijkheid zagen om de kinderen
de NI. woorden tucht, brug of dergelijke te doen uitspreken.
Het was altijd ticht, brig en zoo- vervolgens". Waarschijnlijk
heeft J. H. Halbertsma, wiens woorden ik hier citeer I), in
Friesland dialecten waargenomen met een hardnekkige neiging
tot delabialisatie die uit de aard der zaak moeilijk te onderscheiden is, omdat ze niet op de kaart opvalt, maar die in
sommige streektalen in het Westen en Zuiden duidelijk aan
het licht treedt (vooral Van Ginneken heeft hierop de aandacht gevestigd). Van bijzonder domme jongetjes zal hier wel
geen sprake zijn en op den duur werd de moeilijkheid door beter onderwijs? - ook overwonnen: "Denn gerade das
schwerer Erlernbare ist auch wichtiger!" (Henri Becker).
"De Friezen spreken de g, die het woord opent, uit met
eene opzetting van den wortel der tong naar het gehemelte,
en dus met een soort van beknijping des ingangs van de keel,
terwijl de Hollanders, en met name de Amsterdammers, haar
UItbrengen met hollen gorgel. Hoe lager stand en hoe minder
letterkundige opvoeding, hoe dieper en boerschel' die guit
den strot wordt opgehaald". De overwinning van de afstand
tussen de gutturalen, die Halbertsma zo aardig beschrijft (Taalgids IX, 42), valt de Friezen zwaar. De zuiver Hollandse
klank kon Halbertsma zelf ook niet treffen: "gedurende mijn
zesjarig verblijf te Amsterdam ben ik dikwerf door beschaafde
lieden aan mijne uitspraak der g voor Fries herkend. Zoo ook

1) De Y eene Nederlandsche letter, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid
en Letteren, 1853, L77 vlgg. (ook afz. verschenen; citaat hlz. 7).
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aan de harde uitspraak van de ch in schip, schoon, schudden,
die, als men groen uit de Friescbe steden komt, aan de k
grenst, even of men zeide skip, skoon, skudden". Win kIervertelt (Taalgids IX, 215) dat" 't den meesten onmogelijk is dat
leelijke geluid der Hollanders na te bootsen [ook Halbertsma
vond de klank allesbehalve mooi!]; en velen zijn met mij
genoodzaakt om bij die gelegenheid de band aan de keel te
brengen en zoo de stemorganen in de strot te ondersteunen" t
Men maakte zich er trouwens in de stad niet erg dl'Uk om:
"de zuivere uitspraak der 9 [= de Friese!] behoudt steeds
het veld in den mond der friesche stedelingen, ofschoon ook
de meeste onderwijzers alle mogelijke moeite doen om de
dwaze en leelijke, rochelige uitspraak der hollandsche 9 (als
ch) aan hun leerlingen in te prenten" (Dial. I, 465). Toch
hadden de inwoners van de hoofdstad het in die kunst verdergebracht dan die in de kleine steden; WinkleI' vermeldt dit
opmerkelijke feit nadrukkelijk (Dial. I, 475). Maar de uitspraak
der gutturalen blUft een van die "dingen, dêr 't de legere
skoaUe swier mei to kampen hat. En de middelbare yet ek
wol" (Dykstra, Weitsrop I, 49) en heeft steeds een van de
belangrijke grenzen tussen Hollands en Stadsfries· mede bepaald.
Maar het ware kenteken voor den Hollands-sprekenden Fries
is en blijft toch de scherpe uitspraak van anlautend v en z.
"Sommigen van de stedelingen mogen er al in slagen de 9
en de sch op de hollandsche wijze uit te spreken, de z en v
blijven in hun mond steeds als s en fluiden" (WinkleI', Dia!. I,
466). Wel is het dialect van de hoofdstad ook in dit opzicht
weer minder Fries dan dat der kleine steden (Dial. I, 475)t
wie kent echter niet de scherpe klanken van de "Friezen om
utens", of hun hyperzachte en meermalen hypercorrecte v en z?
WinkleI' duidde reeds de oorzaak aan van deze hardnekkige
fout: "De meesten kunnen het niet eens hooren, dat de
Hollanders die letters anders uitspreken dan zij, hoewel de
Hollanders die eigenaardige uitspraak terstond opmerken, en
komen er dus ook nooit toe, die uitspraak te veranderen",
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De tegenstelling stemhebbend: stemloos is in phonologisch J
zin in de Friese dialecten niet functioneel belast. Maar ook
in het Nederlands ontbreekt de differentiërende functie bijna
geheel; alleen voor de anlaut zijn er enkele voorbeelden te
vinden en juist die wijzen erop, hoe gering, hoe secondair de
betekenis daarvan is. Men kan bij Schönfeld 3 § 42 Opm. 1
nalezen, waaraan S- en F - in het Nederlands zijn toe te
schrijven; in bijna alle gevallen houden psychologische oorzaken
de scherpe klank vast (men zou kunnen zeggen, dat deze bijna
telkens opnieuw ontstaat), In het Algemeen Beschaafd is de
normale realisatie "half gestemd", in het Fries - evenals in
veie Hollandse dialecten (Amsterdams!) - stemloos. Een dergelijk gering en niet phonologisch verschil kan door iemand
die een taal leert, bijna niet waargenomen worden, en zo hem
dat wel gelukt: haast niet gerealiseerd worden (de overdreven
zachte '0 en z!); vooral Polivanov heeft in het reeds genoemde
artikel deze kwestie nauwkeurig bestudeerd. Psychologische,
biologische en phonologische factoren bepaalden bij de aanpassing de grenzen van de uitspraak.
De bindin~het Westen is de oorzaak van_h_t:ltQ.utsJaan
van het-"Hollands i~Fri~s~ mond". BU d~ w~~ding der dialecten
werktËm eëhter-I{"raëïîIen· van velei-Îei aard en lang nie~ alle
kunnen worden samengevat in het begrip: Navolging. De
verhouding tussen Friesland en Holland, de verhoudingen
tussen de Friese steden onderling en tussen de sociale groepen
in iedere stad, de spanningeI.I_ die~~E~~?~_.?nt~tonden eIt die
actie, reactie in het leven riepen of tot verstarring leidden, ZiJïiûë'"oorzaken-'VaÎÏ~liet gecö~pliceerde t~algebeuren dat de
geschiedenis van het Stadsfries omvat. Kloeke heeft gelijk
gehad: wij hebben hier niet alleen een stuk Friese taalgeschiedenis voor ons, maar in Friesland liggen de "sleutels"
tot menig taalprobleem van het Westen. Het rijke materiaal
zal steeds nauwkeuriger bestudering mogelijk maken, zal steeds
ook nieuwe vragen uitlokken. Maar het onderzoekingsveld lag
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te wachten op den explorator, die lust en moed zou hebben
om te ploegen, waar baanbrekers als WinkleI' en Kloeke de
eerste spade in de grond hadden gestoken. Fokkema heeft de
niet al tij d aanlokkelij ke taak van verzamelen en rangschikken
op zich genomen en voor de toekomst een onmisbare basis
verschaft. In de eerste plaats is zijn boek in dit opzicht volop
winst. Hij heeft bovendien zijn gegevens in het raam van een
theorie gezet, waarbij hij - misschien terecht, misschien ten
onrechte - een bestaande opvatting trachtte te bevestigen.
De door hem gekozen vorm, die ver boven een "beschrijving"
uitgaat (men denke aan de meeste dialectgrammatica's !) vergemakkelijkt de hertoetsing der verschillende problemen en
het zoeken van nieuwe perspectieven en verplicht den beoordelaar daartoe: deze winst moet men niet ter zijde leggen,
maar opnieuw rendabel maken. V ooràl omdat de bijzonderheden
van deze "locale" taalproblemen ons onmiddellijk stellen voor
de algemene vragen naar het wezen van Taalverhoudingen en
Taalinvloed.
W. GS. HELLINGA
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REINAERT-STUDIEN
V.

TEKSTCRITIEK

De onlangs, vanwege onze Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden bij den uitgever dezes, verschenen
herdruk mijner, in 1914 vanwege de Koninklijke Vlaamsche
Academie, uitgegeven, critische editie van Reinaert I - eene
"editio altera, aucta et emendata", welker Inleiding op enkele
punten wijziging, maar vooral in 't algemeen eene belangrijke
uitbreiding, met uitweidende en naar de voornaamste literatuur
verwijzende aanteekeningen, heeft ondergaan, en waaraan een
uitvoerige naamlijst is toegevoegd - vereischte tevens eene
herziening van den tekst, in 't licht van door anderer en eigen
Reinaert-studiën hetzij gewijzigde, hetzij bevestigde, verhelderde
inzichten. Deze herziening heeft op verschillende plaatsen tekstwijzigingen noodig of wenschelijk gemaakt, die, hoewel slechts
op enkele plaatsen van ingrijpenden aard, toch eene beknopte
wetenschappelijke rekenschap vorderen; welke echter in eene,
ook voor een ruimeren kring van lezers bestemde, uitgave
geheel misplaatst ware, en derhalve hier eene bescheiden
plaats moge vinden.
In elke critische editie blijft - gelijk in de voorrede van
dezen tweeden druk reeds is aangestipt -, ondanks alle streven
naar algemeene, stelselmatige, op een stemma der handschriften
enz. gegronde normen en regelen, de keus tusschen verschillende, op zichzelf gelijkwaardige lezingen (en anderer of eigen
gissingen) in vele gevallen hachelijk; persoonlijke, noodwendig
subjectieve, voorkeur (willekeur?) soms onvermijdelijk; en
volkomen eenparige gelijkmatigheid, tot in kleinigheden, niet
of kwalijk bereikbaar. Niet zelden ook blijkt soms achteraf
eene andere lezing of woordvorm dan de eerst verkozene even
goed of' beter te verdedigen. Niettemin ben ik door zulke
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geenszins geschokt, veeleer bevestigd in mijne
in mijn Critischen Commentaar verdedigde en toegepaste
{)vertuiging omtrent het niet alleen geoorloofde en gerechtvaardigde, maar ook gewenschte en nuttige (en voor het
grooter publiek verre verkieselijke) van critische editiën, weliswaar stellig nooit geheel en al, tot in kleinigheden, gel ij k
aan, maar toch zéér waarschijnlijk vrij wat meer gelijkende
{) p, nader staande bij den oorspronkelijken, door den dichter
geschapen vorm dan de angstvallig nauwkeurige afdmkken
van één of meer, bijna altijd (althans in onze Mnl. literatuur)
vrij wat jongere, afschriften. Natuurlijk echter onder twee voorwaarden: dat 10 zoodanige critische editie in hoofdzaak moet
berusten op voorafgaande diplomatische (maar dan ook v 0 Ist rek t diplomatische!) afdrukken van het ééne of van de
verschillende handschriften (die voor alle t a alk u n d i g e~
grammatische studie - maar dit is toch waarlijk niet het
~enige oogwit bij uitgaven van oudere teksten! - als grondslag
{)f hulpmiddel onmisbaar blijven) ; 20 dat deze dubbele moeiten
·en kosten gerechtvaardigd zijn door de let ter kun d i g e beteekenis of den h i s tor is c hen inhoud van het geschrift.
Gelukkig is in dit geval aan beide voorwaarden voldaan: wij
bezitten van de hss. A en F den (nagenoeg) diplomatischen
afdruk door Buitenrust Hettema en Degering, van het fragment E èn den diplomatischen afdruk èn den critischen tekst
van Martin 1); en de letterkundige waarde van R. I 1) .•• lijdt
ge enerlei twijfel! 2)
Ofschoon dus in beginsel geenszins veranderd, ben ik, ten
gevolge van gewijzigd inzicht, in dezen tweeden druk niet
zelden van eene in den eersten druk verkozen, nieuwe lezing
{of ook volgorde der versregels), naar het nieuwe hs. F,
teruggekeerd tot de oude, naar hs. A; dat mij, bij langdurige
1) Voor de jongste brokstukjes (G) zie hierbeuedeu, blz. 207-9.
2) Zie nader over deze "begiuselvraa~stukken" mijn Cc. 1-13 en 355; VMVA.
1935, 285-7; ook E. Schröder, in Gött. Nachr. 1925, Phil.·hist. Kl. 23-4;
A. Wallner in ZfdPh. LIl (1927) 265-6.
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ervaring, gebleken is of althans schijnt "ni cet excès d'honneur" (als Buitenrust Hettema er, "door dik en dun") aan
placht te bewijzen), "ni cette indignité" (als Leitzmann en
soms ook Franck het waard achtten) te verdienen. Immers,
hoe zéér nuttig F, vooral in verbinding met L (altoos den
oudsten getuige I), ook is gebleken, hoe menige ontwijfelbare
verbetering en aanvulling van den tekst Wü er ook aan te
danken hebben, dit hs. wordt daarnaast toch ook ontsierd door
vele zinlooze, klaarblijkelük bedorven lezingen, overgeslagen
regels enz., terwül bovendien de taalvormen er veel meer
oostelük gekleurd zijn dan in het zuiver Vlaamsche hs. A (zie
reeds Cc. 14-6).
In de volgende bladzüden vindt nu de in deze grootere of
kleinere tekstcritische vraagstukken belangstellende philoloog
derhalve 10 de beknopte "rekening en verantwoording" van
alle eenigszins gewichtige wüzigingen in den tekst van den
eersten (dus steeds te vergelijken) druk, die eenig nader betoog
vereischen - dat dan uiteraard niet zelden tevens een bijdrage
levert voor de verklaring of toelichting van den tekst of Vfln
een enkel woord - ; 2° de beknopte bespreking, of althans
vermelding, niet van alle, maar toch van de meeste of voornaamste door anderen te berde gebrachte, door mij al dan
niet aanvaarde emendatiën, conjecturen en verklaringen I).
Kortom: een vervolg of supplement op mijn in 1917 verschenen
Oritischen Commentaar ("Cc."), die datzelfde doel met betrekking tot den eersten druk beoogde (maar ook voor dezen
tweeden druk zeer vaak geraadpleegd kan worden); doch ook
menige nadere, critische of exegetische, aanvulling op de
Aanteekeningen en op de Lijst van eigennamen in mijne
uitgave.
Daarentegen zal men hier n iet vinden - noch, naar ik
vertrouw, missen - eene breede verdediging, of ook maar
1) Ook soms wel van reeds in den eer s ten druk voorkomende, en in dezen
tweeden overgenomen, tekstwijzigingen, waarvan de verantwoording in Cc. verzuimd is.
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
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aanw1)zmg, van elke geringe verandering in den tekst, bij de
keuze tusschen vrijwel gelijkwaardige lezingen, wissel vormen
van woorden enz., in de hss. A, F, E en G, noch van elke
schrapping, inlassching of omzetting van enkele woordjes
(partikels), noch ook van wijzigingen in spelling, aaneenschrijving 1) enz., in de (b.v. bij ,x7l"O lGOIIIOÜ-zinnen spaarzaam
aangebrachte) interpunctie, alinea's, interliniën 2), drukfouten
enz.: al hetgeen mij - afkeerig van eene overangstvallige
"andacht zum unbedeutenden" - toeschijnt eene zóó nauwkeurige vermelding noch te behoeven, noch te verdienen, doch
(voor wie daarin eenig belang mocht stellen) door vergelijking
der beide drukken gemakkelijk te vinden is.
Voor mijne wijze van aanhalen, de daarbij gebezigde afkortingen enz. zij verwezen naar de voorrede dezer tweede
editie, blz. XI-XII 3).
3-9 Over de lezingen, voorgesteld door Vercoullie, De
dierensage en R. de vos, 72-4, zie Tschr. LIII 130-2 en
IJ W., in VMV A. 1935, 172-86.
4-9 Over mijne lezingen - in 4: die, naar A (verg.
dese 31); 5: onvulmaket, naar F; 6: niet en hadde, naar F;
6: vulscreven, naar A; 7: vite; 9: begonnen - zie Tschr. LVII
188-9 en het daar aangehaalde; voeg bij de op blz. 188,
noot 2 genoemde versregels nog: 757 (AB), 1056, 1163 (A).
8 se: zie Td. 2 113. - na den, naar A: als komende uit den
mond van Willem (den omwerker van A, maar vooral den
dichter van B) waarschijnlijker dan uten, naar F.
22, 34 die ghene (.•. die), naar A (F: die gene - de gone).
1) Zie over dit alles Cc. 53-13l.
2) Zie hierover Cc. 146-57.
3) Op deze ondergeschikte plaats mogen nog eenige later opgemerkte drukfouten in mijne uitgave (enkele te wijten aan den modernen linotype·druk) hersteld
worden: blz. 1, r. 14: vermomen, lees: vermommen.; blz. 31, r. 4 = r. 3: te
schrappen; blz. 64, r. 6 v. 0.: de de, lees: de; blz. 80, r. U-I0 v.o., lees:
Over dit door Mej. A. H. Kroon ontdekte acrostichon ... L. C. Michels, in a.w.
286-91; blz. 82, r. 8 v. 0.: 81 '" A.W. 112-5: te schrappen. - Vs. 51:
medaen, lees: mesdaen;' 2156: schelle, lees: scelle; 2902: Ie, lees: Ic.
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Hernieuwd onderzoek (na Td. 188, Cc. 61-2) heeft mij omtrent
de vormen g(h)ene en gone geleerd: dat A all een ghene kent,
zoowel voor het (sterker beklemde?) aanw. vnw. (die) ghene,
als voor het (zwakker beklemde?) "bepaling-aankondigende"
die ghene - die; doch dat F n a ast gene ook gone schrijft,
zoo wel voor het aanw. (2297, 2712) als voor het bep.-aank.
(34, 1582, 2057, 2448, 2508). Te oordeelen naar dit (naar
ik meen, volledige) materiaal, bestaat er in dezen veeleer onderscheid tusschen de hss. A en (weifelend) F dan hetzij tusschen de
twee dichters: Aernout (R. I A) en Willem (R. I B en proloog)
of tusschen de twee functies: aanw. en bep.-aank. Ofschoon
nu gone (d. i. göne?) een vooral (West- ?)Vlaamsche, bij
Maerlant ook door 't rijm gestaafde, vorm is (zie Franck, in
ZfdA. XXIV 26-8; Alex., blz. 467; Mnl. Gr. 2 § 36), dien
wij juist in het Vlaamsche hs. A eer zouden verwachten dan
in het vermoedelijk meer zuidoostelijke hs. 1<' (zie Frings, in
Á.fdA. XL 114), durf ik nu toch dezen in A (voor taalvormen
en spelling in 't algemeen de norm) nooit voorkomenden, en
(ook in F) nooit door 't rijm gestaafden vorm niet meer in den
tekst opnemen, en schrijf dus nu (X Cc. 61-2) weer overal,
in A en B, als aanw. en als bep.-aank. vnw., ghene (ook 1885,
waar 't woord slechts op conjectuur berust).
27 eene, naar AB (F: 0) X A. Leitzmann, in PBB. XLII
40-1; zie a. w. 547.
37 -9 Naar analogie van 5-6, waar in AF (resp. alleen
in A) een tusschenzin staat (waarvan B een nazin maakt), lees
ik nu ook 38, naar A (X F), als tusschenzin, achteraan, gevolgd
door een beperkenden betrekkelijken bijzin; verg. ook Cc.
219, op 922, en 356, op 3435-6?
53 die, naar FB (A: 0): zie Cc. 127 en Kloeke, in Tschr.
XXXVIII 57-8 (het oudere die in A, het jongere hi in B);
zie ook Leitzmann, in a.w. 547-8.
54 die lettere: zie, naast Cc. 162, ook nog Rose 7893 en
Tschr. LIl 141 (hier bepaaldelijk: de Heilige Schrift (Joh.
In, 20).
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64 begonde (en conde, onde) als doorgaans in A (behalve 951)
X begonste, eonste, onste in B; zie, na Td. 198-9, nu ook
Kloeke, in Tschr. XXXVIII 45-7; Frings, in ZfdA. LVI
281-4 en AfdA. XL 115-6; Jellinekin.PBB.XLV 51,noot.
65 heere, naar A (F: edel h., B: lieue h., L 39 alleen: rex);
verg. 108, 161, 355 en Cc. 125, 163--4; ook omdat vlak
hierop (66) reeds edelheit volgt, maar vooral omdat in den
plechtigen aanhef van l.'s trotsche aanklacht het enkele eonine
heere m. i. statiger, forscher klinkt; verg. ook het slot van
Cantecleer's aanklacht, 418.
101: 2 eere: meere, naar A (F: eer: meer); vgl. 3067: 8, 3217: 8.
113-4, door A. Leitzmann, in PBB. XLII 42 vlgg., evenals vele andere in F ontbrekende, maar in A voorkomende (en
ook door L gestaafde!) versparen, geheel ten onrechte, als
interpolaties in A beschouwd en veroordeeld; evenals de zuivere
rijmen van A in gevallen, waar F de, door L. (a. w. 41) ouder,
oorspronkelijker geachte, onzuivere klinkerrijmen heeft. Zie
over deze gewaande interpolaties en rijmzuiveringen in A, eens
voor al, a. w. 546-7 en Cc. 140-3.
161-2 Hoewel de tautologie in de lezing van A geen bezwaar zou opleveren (zie Td. 231-8; Mél. S. de Grave 218-32),
laat ik de lezing naar FB ongewijzigd, omdat het, Cc. 166,
geopperde bezwaar: het brengen van twee voor Beigenaardige
uitdrukkingen (aermine en ie segghe u) in A, vervallen is, nu
Willem ook mij (reeds lang) de dichter van B, maar ook
om wel' keI' van A is gebleken, zoodat B-woorden en -vormen
in A wel af en toe kunnen voorkomen.
197-8 Hoewel deze beide, in den lsten druk uitgeworpen,
regels alleen in A voorkomen, in FB en in L ontbreken, en
ofschoon apeert, bU V. I 434 alleen door deze ééne plaats
gestaafd, den indruk maakt eerst (veel?) later uit het Oft-.
of Mlat. overgenomen te zijn - zelfs Kiliaan's Appendix
peregrinarum ... dictionum noemt het (nog?) niet 1) -, heb
1) Het art. in het Mnl. Handwdb. schijnt op meer, later gevonden, bouwstof
te berusten; doch de eenige, in het geschreven materiaal voor een Supplement
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ik ze nu toch hersteld; voornamelijk omdat zij niet slechts
ongaarne gemist worden (zie reeds Cc. 167), maar eigenlijk
zelfs onmisbaar zijn ter verklaring van vs. 199, dat zonder
deze twee voorafgaande regels inderdaad in de lucht hangt,
immers op niets in 178-96 terugslaat. Dit is dan een der
zeldzame gevallen, waar A, alleen, een paar echte, in FLB
overgeslagen, verzen bewaard zal hebben (zie Cc. 39, maar
verg. a. w. 172, op vs. 278 en ben., op 2788-96).
222-3 Ik lees nu (X Cc. 169), naar A: in sulker sorghen
(= L 107: pericula); doch in 224, naar F en L 109 (per
ingenium): list.
230 In de lezing van A: Nochtan om meer onghevouch Dat
hi enz. de, uit vele andere Mnl. wel·ken bekende, constructie
te staven met een beroep op de éénige plaats in R. I: het
voorlaatste vers 3499 - zooals Bouman, Bijdr. t. d. syntaxis
der dat-zinnen in het Germ. 133, wil - gaat kwalijk aan,
nu die slotregels, als het geheele acrostichon, hoogstwaarschijnlijk van véél jongere hand zUn (zie Tschr. LIV 124).
Veeleer is om niets meer dan een (proleptische) dittographie
naar (vóór) om 231 (zie Cc. 170).
232 hevet, naar A, in dezen regel geplaatst; een rust in het
rhythme na Gheminnet geeft aan dit woord, in den korten regel
met drie heffingen, meer nadruk; zie voor 't overige Cc. 170.
241 waes «was-es), naar F: sies .. , was (AB alleen: was);
allicht, vlak na 240, dubbelzinnig!
263 ne gheen, naar F (A: ne gheene); dinc schijnt in A onz.,
doch in B (althans soms) Vl'. te zijn; verg. 2991 (A X F: onz.),
3290 (AF), 3325 (AF); zie Cc. 99.
(eigendom der Mij d. Neder!. Letterk.), door mij gevonden verwijzing naar "Corn.
v. Brab. 2478 (?)" leverde geen bewijsplaats op. In de hedendaagsche taal is
't woord echter bekend genoeg, en wel (toch kwalijk toevaUip:) in dezelfde verbinding: een aperte leugen; daarnaast een aperte tegenstrijdigheid (Alg. Handelsblad 8 Oct. 1939, Ochtendb!. 3); ook zo apert keUers(ch) (Reformator. Spelen,
ed. Van Dis, 55). Is 't woord uit de rechtstaal en -zaal afkomstig? Daarme(le
zou strooken dat Salvo de Grave de uitdr. droit appert in een mede door hem
uit te geven Ofr. wetboek van Verdun p:evonden en mij aangewezen heeft. Verg.
bij Godefroy (I 336a): larrecin apers, declal'ation apperte, en Ren. 1 89-90:
"chose . .. aperte Et conneiie et descoverte". Zie nog ben., blz. 209.
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280 Zie, naast Cc. 172 (Op 278), ook Tschr. LIlI 51, 64
(R. I 879, 888). Franck's, Cc. 172, noot 3, vermelde opvatting van nederwaert als: omlaag, beneden (zie V. IV 2291
en verg. het latere te zeewaert, op zee enz.) maakt échter de
lezing van FB: nederwaert in den (B: ten) dale ook wel aannemel!ik, doch veroorzaakt een (te?) lang vers.
332 binnen, naar AFB, behouden, ondanks L W.'s critiek
in VMV À. 1920, 180-1, die - wegens de onger!imdheid
del' voorstelling, dat de honden door den (gemetselden) muur
(331) heen, R. "om den muur" (340) zagen loopen - wil
lezen: neven of buten. Immers er staat alleen dat " vele
honde daertoe (b!i de schuur) hoorden"; niet dat z!i ook
(als de schuur) binnen den muur waren (zie trouwens ook
ben., blz.
). In den Mhd. RF. (37, 47, 51) kruipt R.,
begr!ipel!iker en denkel!ik ouder, door een "zûn" of "hag",
verg. hier 384, 394 X 391: mure). - eens monies naar B:
een monies (F: eene monieseure, A: eene seuere); zie reeds
Ojb. 121, Cc. 177, maar ook Tschr. LIV 47, noot 3 (en ook
l03-5?).

337 woonden, naa l' F (AB: waren) en L 150: manebamus
(woonden) = 154: fueramus (verg. Cc. 163, noot). - siere X
hire 338: zie Cc. 130.
418 wel soete, naar A (FB: (her) eonine), als eigenaardiger,
ter uitdrukking eener vleiende smeeking om recht, aan 't slot
der "claghe"; verg. ben., op 1112 en Cc. 125.
431 Den liehame, naar AF (B: 0), als nadere bepaling, t.w.
van het in 430 voorafgaande se (verg. Td. 230), in tegenstelling met haerre sielen (426); waarna grootere (naar 8;.
AF: 0) weer kan verdw!inen.
454 an, naar A (F: op); verg. an 455 (A X}<': op), 458 (AF).
497 -8 iemen soude sijn soo, naar A (F: menne helde over):
zie PBB. XLII 548 (X Leitzmann, a.w. 41-2).
504 in den woude, naar F: in dat wout 00 A: uten woude.
505 Plach te loopene, naar F (A: Hadde gheloopen); verg.
519, 534.
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533 voren m: verg. 3103 en 3119, Cc. 187, 362, Tschr.
LIlI 51, 64, en zie de Inl., blz. 62.
534 vele, naar A (F: dicke), als mogelijk afkomstig van
Willems omwerking van A; zie Td. 192.
558 sitten no ghestaen: verg., voor het bij afwisseling, ter
variatie, naast elkaar bezigen van verschillende taalvormen
enz., behalve het, Cc. 165-6 en 188 (op vs. 146 en 556)
reeds aangehaalde, nog R. II 3518-9, Maerlant, Sp. Rist.
IIls 93, 135-42, en zie voorts V. II 943, Tscht·. VIII 20;
Ferguut, ed. Verdam, blz. 278; Overdiep, in N. 'raalg.
XIX 196.
560 aetstu, naar A (F: ati): een hartstochtelijke uitroep van
den gulzigen vraat B. (zie reeds Cc. 125). Maar R. blijft hier,
onverstoorbaar beleefd, ghi-uw'en!
569 Ofschoon el (A) in 3271: 2 door het rijm gestaafd
wordt, schijnt toch els (F), als de in verband met niet allicht
oudere en (naar V. Il 608 en 622 te oordeelen) ook gewonere constructie, verkieselijk; verg. 1119.
599 wat sechdi is hier e.e. (1117, 1123, 1191,2170,3258)
geen eigenlijke vraag, maar een vragende uitroep: "wat je me
daar vertelt"! Verg. is 't mogelijk en derg. verbaasde uitroepen;
zie reeds Cc. 189 (op deze plaats, vs. 597), 247 (op 1474), en
LW., in VMVA. 1920, 188.
602 atet, naar A (FB: ates). en in overeenstemming met
591; zie LW., in VMVA. 1920 188-9. Daarentegen 664:
eter, naar F (A: etet); verg. 3165.
614 mi, naar A (FLB: u); zie reeds Cc. 190, waarnevens
dient overwogen dat "dit honich" voor B. reeds "een go et
gheval" belooft te zijn, daaraan dus niet tegengesteld kan
worden; waartegenover R. nu voor zich zelf een dergelijk
"fortuintje" wenscht.
637 beriet, naar A (FLB: behiet), als zijnde gewoon in R. I
(waar beheeten elders niet voorkomt; hier dan natuurlijk, met
V. I 902, ironisch op te vatten.
655 Siet hier u groote ghevouch, naar A (F: Want het was
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wel sijn ,qh.), als nauwer overeenstemmende met Ren. I 586,
589: "V ez ei ce que je t'ai premis ... , Or as bien trove
ton aveI".
683 Met looshede ... in sulker achte, naar A, met vervanging
van boesheden (A) door looshede (naar B) en herstel der blijkbaar, bij verschrijving, van plaats verwisselde voorz. in ... met
(F: Mit liste . .. in sulke hachte; B: Mit loos heit ... in sulkei'
a.); zie reeds Cc. 193 en PBB. XLII 548. - Achte (mhd.
ahte) beteekent oorspronkelijk: gerechtelijke straf, (rijks)ban
(Brab. Y. VI 9218; Nijhoff IV 111), vervolgens ook: ellendige
toestand (D. War. IV 512, 43 en hier); bij V. I 9-10 zijn
de twee laatstgenoemde plaatsen ten onrechte bij een ander
woord achte (mhd. ahte), opmerkzaamheid, beraad enz. ondergebracht; doch zie Mnl. Handwdb. 2 en verg. mhd. in die
áhte komen, ûz der ahte bringen. Zie overigens over wederom
t wee andere, homo- en synonieme, doch etymologisch verschillende woorden ha c h t e (als F inderdaad heeft): J. H. Kern,
in Tschr. XXXVI 158-9; beide zouden hier ten slotte even
goed passen als achte.
688 was staerc, naar AF en Maerlant, Alex. III 395: zie
lschr. LIl 255, en voor de ae Cc. 55, 57. '
690 Hi sach wel, hi was bedrog hen, naar A: het viermalige
hi in 690-2, zonder dat (als in F), is wellicht meer in den
stijl: verg. ben., op 2617, 3086, 3193 en 2182, 2322, 3054.
700 Over mangieren zie, behalve Cc. 195, 359, ook Frings,
in AfdA. XL (1921) 115.
704 Haddi: zie, behalve Cc. 195, nog Everaert I 136-9,
154-5; Hann. Leckertant 91 en Stoett, Mnl. Synt. 3 § 251,
opm. 2.
717-9 .xi'l"O lGOIIlOÜ; dan dient de punt achter 717 geschrapt.
719 Het liep, naar F: Et liep (A: Liept).
720 bessem, naar A (FB: besem): zie de plaatsen bij
V. I 1090.
731 daghes, zonder voorafgaand des (en als eerste heffing,
na den voorslag Daer soe, te lezen) naar F; zie reeds Cc. 196.
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732-810 In den eersten druk zijn deze verzen (Brune's
toetakeling door de dorpers) op ingrijpende wijze omgezet,
herschikt; zie mijne verantwoording (Cc. 196-204), mitsgaders verdediging tegen eene voorbarige en heftige critiek, en
gewijzigde herschikking (a.w., Toev. en Verbet. 359-64).
Het herstel, in dezen tweeden druk, van de volgorde der beide
hss. (en dus ook, in hoofdzaak, van de oude telling der verzen)
dient dus hier, met samenvatting en uitbreiding van het t.l. a. p.
gezegde, verklaard.
Daargelaten nu, vooreerst, dat een - met ophef gewraakt ontwaren door Brune, ondanks zijn in den gekloofden boom
geklemden kop, van den op hem aanstormenden Lamfreit
misschien toch niet zóó volslagen onmogelijk en dus ongerijmd
mag heeten als 't aanvankelijk (of eigenlijk bij nadere beschouwing) wel schijnt (zie R. 1674 - 5 X 1741 - 3, ook X
1688 ?), maken de volgende, ten deele gelijksoortige, meerendeels even zware, maar eveneens door alle hss. gestaafde,
ongerijmdheden of vergrijpen tegen de logica zulk een flater,
ondoordachtheid (of hoe men 't noemen wil) van den dichter,
al is hij "de geniale dichter", die "met zÜn sterk beeldend
vermogen de tafereelen 'als levend voor zich zag", ook
hier geenszins ondenkbaar 1): 10 De wachthonden bij de schuur,
in het "meteenen mure beloken paerc", zie n, door die n
(gemetselden) m u u r he e n, den 0 m den m u u rloopenden
R. (329-34; zie boven, blz. 166)! - 20 R., vóór i n het
poorthuis van Maupertuus liggende, hoor t niet alleen de
woorden van Brune, die vóór de "barbecane " (dus een eind
b u i ten de poort) zit, maar voert zelfs, nadat hij "bet in te
dale waert, in sine ... haghedochte" gegaan is, van d a a r u Î t

1) Terloops zij ook opgemerkt dat in vele oudere en jongere voorstellingen,
in woord en beeld, Ernne alleen zijn pooten, of pooten en kop (maar niet "over
die ooren", dns alleen zijn snoet) in den boom steekt, zoodat het zien hem niet
belet wordt; zie b.v. Ren. I 590-1 (alleen: musel en deuspies), Tschr. XXII 76,
en Van Everdingen's prent. Deze "zienswijze" (zoowel van Br. als van latere
verbeelders en verklaarders) is d ns volstrekt niet zoo bevreemdend.

170

J. W. Muller

een, 72 verzen lang, ges pre k met B.; waarna hU buiten
komt en daar »overluut» - wat vooraf veel eer noodig scheen
dan juist nu! - dit gesprek met den (nog steeds vóór de
barbecane staanden !) B. voortzet (520-1, 533, 538-9,545617)! Verg. Tschr. LIlI 64: nagenoeg dezelfde »ondoordachtheid» in den Ofr. Ren. I 479-81, 483-4 X 490, 495-6 en
in den Mhd. RF. I) - 3° »Hi (Bl'une) sach suut onder der
sonnen Lamfreit comen gheronnen» (A 759-60) v I a k na:
»Dat blo et ran hem over die ooghen, Dat h i ni e t wel ne
conste ghesien» (756-7)! - 4° Nobel »ghinc staen ...
Daer hi up plach te sta n e alleene, Als hi sa t ten ghedinghe»
(2780-3): ook al heeft zitten in zulk eene vaste rechtsformule niet meer geheel zUne eigenlijke beteekenis, blUft de
nauwe bUeenstelling van staen en sitten in denzelfden zin
toch, op zUn minst, niet fraai! - 5° Hermeline kan uit R's
enkele woorden: »Ic bern worden peelgrUn» (3133) nog niet
opmaken (als 3200-2 blijkt) dat hU de »groote bedevaart»
(»over see») wil aanvaarden; dat R niet van zins is die gelofte
gestand te doen blijkt haar pas uit zijn antwoord (3208-9).
- 6° Slechts in zeer oneigenlijken zin kan hier (3208) ook
sprake zijn van "bedwonghene trauwe (eede)>> (zie verder
Cc. 340, noot 1 en 2). - 7° R's» were» kan, strikt genomen,
eerst »bliken» (3404) na het openen (» voort trac" 3405), nog
niet bij het aanvatten ("ontfinc" 3403) der "scerpe»! - Al
zijn zeker niet al deze ongerUmdheden even kras, vele (evenals
de eerst gewraakte) wel te verklaren, te begrijpen en te verontschuldigen, zij volstaan toch allicht ter wettiging van het
besluit, dat wij niet alleen bij »scrivers», maar ook bij den
dichter van R I A (Aernout, of zijn omwerker Willem) een
vergrijp tegen de logica, eene ongerijmdheid of »ondoordachtheid" niet a priori zoo volslagen onmogeltjk moeten achten.
Dikwijls wordt m.i. - in naam der "dichterlijke visie!» door de narekenende critiek eene "al te strikt-logische reken1) Zie V. Mierlo, in VMVA. 1929, 761-2.
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schap den dichter afgevergd" (Oe. 340, noot 2). Ook Homerus' ,
reeds door Horatius gekapitteld, "quandoque dormitare", is
immers, evenals dergelijke, uit "vet'getelheit" geboren ongerijmdheden van middeleeuwsche en jongere dichters herhaaldelijk door de latere philologische wetenschap opgemerkt,
maar ook ... begrepen en verontschuldigd I)!
Desalniettemin heb ik in dezen tweeden druk de volgorde
der hss. AF hersteld. En dat wel om de volgende redenen.
1 Ook in den Ofr. Ren. I is de volgorde niet in allen
deele juist en logisch; zie Oe. 197, ook over de betere volgorde
in de over 't algemeen nader bij onzen Reinaert I staande
Ofr. hss. BH.
2° Ook L en B zijn noch geheel eenstemmig met elkander
en met AF, noch vrij van herhalingen, Een juist, logisch voortgaand verhaal is dus ten slotte nergens te vinden lzie Oe.
t. a. p.). Dit was ook geheel de meening van mijn betreurden
vriend Leonard Willems, wiens voornemen om dit ook zijnerzijds
nader aan te toonen, helaas, door zijn dood verijdeld is. Allicht
hebben zoowel de Walsche als de Dietsche bewerkers (of ook
afschrijvers) dit aantrekkelijk en aanschouwelijk tafereel van
het gevecht der dorpers met den beer gaarne beschouwd als
een "thema", waarop allerlei "variaties en cadenzen" gemaakt
konden en mochten worden; verg. b.v. ook de verscheidenheid
(of verwarring) in de namen der dorpers in A, F, B en L (zie
Cc. 207-12) en ben., op 1872 en 1873.
3° Ook de, Cc. 364, in tweeder instantie, 'door mij ter wegneming van het door de bedoelde critiek aangewezen bezwaar,
voorgestelde nieuwe omzetting (in nauwere aansluiting bij de
volgorde van L) is mij, bij nadere beschouwing, niet geheel
zonder bezwaren gebleken. Immers vooreerst blijft hier nu
weer de door mij hierboven, sub 3°, gewraakte - bij mijne

°

1) Naar een mededeeling van Dr, W. H. Staverman, laat Defoe in zijn Robinson
Crusoe dezen na de schipbreuk moedernaakt van land naar het schip zwemmen,
en even daarna eenige aldaar gevonden beschuiten in zijn zak steken!
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eerste poging tot herstel der oorspronkelijke volgorde ook weggenomen: zie in den eersten druk vs. 741-2 vóór 764-5ondoordachtheid van A 759-60 vlak na A 756 onveranderd
staan. Ten tweede komt hier nu deze tweede "bijkomst" van
L. te staan n a A 784: "L. was hem alte scaerp"; verg.
daarentegen in den eersten druk 741-3 vóór 796 (= L 325
vóór 338, waar trouwens niet "Lanfreidus" genoemd wordt,
maar een ander, "Hatto", zijn plaats inneemt, terwijl B 853
van L.'s broeder gewaagt: zie Cc. 212). Ook deze nieuwe
poging tot ordenende herschikking mag dus niet geslaagd heeten.
4° De door de critiek gewraakte ongerijmdheid - hoezeer
dan te vergelijken met en te vergoelijken door andere dergelijke,
als boven door mij genoemd zijn - sta a t IIU eenmaal ni e t
in de hss. AF, maar is door mijne (eerste) omzetting in den
tekst gebracht; wat toch zeker geen "emendatie" mag
heeten (zie reeds Cc. 364, noot)!
In spijt derhalve 1° van de door mij, Cc. 196-7, gewraakte
herhalingen I) en ongeregeldheden in de schildering van het
gevecht; 2° van de, Cc. 198, opgemerkte, en inderdaad zéér
opmerkelijke, gelijkheid der bewoording en der rijmen juist
op die plaatsen, waar de overgeleverde tekst, ook door V.H.
en later door L. W., verdacht is geworden en bedorven schijnt
(welke gelijkheid, vooral der rijmwoorden, immers zoo licht
aanleiding kon geven tot vergissingen als in Cc. 199-202
vermoed zijn); 3° van de hier, als zoo dikwijls elders, gevonden
tegensteUing AF X LB, die veroorlooft in LB eene oudere, betere
volgorde te vermoeden; 4° van de, Cc. 198-9, gewraakte,
formeele, taalkundige ongerechtigheden in A 759-65 - alle
welke bezwaren en overwegingen ik, als een gerechtvaardigd
protest tegen de lezing, of liever, de volgorde van den tekst
in AF, b I ij f handhaven - , ben ik ten slotte tot de volgorde
1) Die trouwens - dit dient erkend - niet alleen wat den stijl, de bewoording,
maar ook wat de situaties betreft, niet geheel vreemd zijn aan den geest van
R. I: zie reeds Ojb. 137-43; BH. XXII e. e.; Kloeke, in Tschr. XXXVIII
56 enz.
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en, In hoofdzaak, de lezing dezer beide hss. teruggekeerd.
Geenszins derhalve, omdat ik die n u toch wèl oorspronkelijk
acht. Doch alleen omdat ik, blindgestaard op de verschillende
mogelijke herschikkingen - o. a. op een stipt volgen der veel
betere volgorde in L 1), waarbij men, helaas, telkens stuit op
het bezwaar van uiteengescheurde Mnl. rijmparen, dat slechts
door een, natuurlijk volslagen willekeurig, ongeoorloofd "bijdichten" opgeruimd zou kunnen worden - , bij den tegenwoordigen staat van zaken geen redelijke kans zie om in den
warboel der hier sterk uiteenloopende hss. een bevredigende
oplossing te vinden, d.w.z. den ouden oorspronkelijken tekst
met eenige zekerheid of waarschijnlijkheid te herstellen. Moge
een ander, gelukkiger dan ik - wellicht na de ontdekking
van een derde v 0 11 e d i g hs.?? - nog eens de oplossing van
dit twijfelstuk brengen! - Ik lees dus nu ook weer, naar
AF, in 732: guam, in 733: Lamfreit, in 764: gespronghen.
743 Naar L 397: laeua, evenals in 996, ook hier te lezen:
Die (of: Sine) luchter (AF: Een(e» zou dit vers toch al te zeer
bezwaren.
768-70 Verg. Ren. I 206, var. (B) H. 5: "Vos sauez que
tout queurent sus Celui qui ne se puet rescorré".
785 maelstave, naar F _. er staat trouwens, naar mij bericht
is, eigenlijk: malidave - , volgens eene vriendelijke mededeeling
van wijlen Stoett (helaas zonder gewag van gezaghebbend
zegsman), zooveel als: koe(drijver)stok = varrejager ("Contus,
venabulum longius," Kil.), noopijzer (Halma); verg. swijnspriet, -spiesse, -staf, -stock (" Venabulum telum venatorum
lato ferro, quo apros venantur: hasta amen tata" , Kil.). Ofschoon dit woord het vers stellig (te) zeer verlengt of liever
verzwaart, meen ik 't toch, wegens zijne hier wellicht passende
beteekenis (een grotesk wapen in de hand van een "dorpwijf" !) geen plaats te mogen ontzeggen. Over male, mael, koe,
zie ben., op 1872.
1) Ten slotte - dit dient telkens weer herinnerd - de ond~te en meest betrouwbare getnige; zie Cc. 16 (doch ook 244 en 363), Ojb. 6, en Knorr V-VI.

174

J. W. Muller

798 Absdale, naar F (A: Abstale, met Vlaamsche sandhi):
zie de Naamlijst mijner uitgave.
799 Ogernen, naar A (F: Hogernen). K. H. Heeroma's gissing of inval (N. Taalg. XXVIII 32), dat dit, zoo al niet
vanouds, oorspronkelijk, dan toch door een jongere bijgedachte,
een "karakteriseerende naam (0, gherne!)" zou zijn, die de
aldus genaamde vrouw door dezen, haar toegeschreven, lokroep als eene "pute" (hoer) zou brandmerken, is (of schijnt)
wel aardig gevonden. Inderdaad wordt I ..amfreit - want deze,
en niet "Ludolf metten orommen vingheren" 1) (die "best
gheboren" was, maar bij Lamfreit toch nog in geboorte achterstond) is, naar H.'s niet onaannemelij ke opvatting, de zoon
van "Hughelijn metten crommen beene" en van "vrauwe
Ogernen, eere "outmakigghe van lanternen" - Lamfreit
wordt later door R. een "ergher put e n sone" gescholden.
Deze opvatting, waarbij sijn (797) niet op Ludolf (of: heere
Bertout), maar op Lamfreit terugslaat, brengt inderdaad "meer
climax in de passage dan wanneer men Ludolf als den zoon
van Hughelijn en Ogherne beschouwt" (H., t. a. p.): niet Ludolf
(Bertout), maar de in stand (zich) nog boven hem verheven
(achtende) timmerman Lamfreit is nu de zoon van ... den
krom been igen Hughelijn 2) en van de zoogenaamde "vrouwe"
Og(h)erne, eene oplapster van lantaarns en .. , eene pute"!
Hoe hooger de verheffing in stand scheen, des te grooter blijkt
de val, en dus te sterker de comische tegenstelling! Ik wil
hier nog bijvoegen dat ook in R. II (hs. B) 844-9 (dezelfde)
"Lantfreit" eveneens de zoon heet van "Macop die stoppelmader" (wel denkelijk zooveel als: arme duivel, die zelfs uit
de door hem afgemaaide stoppels nog winst zoekt te halen:
1) Naar mijne lezing (792) "Heere Bertout metten langhen vingheren"
(Cc. 209-10); welk verschil echter te dezer zake niet afdoet.
2) Al zou ende lOa8 (798) missehien ook wel bij Hughelijn (796) iplv. bij
Lam/reit (795) kunnen hooren; in welk geval H. niet de man, maar de zoon
van vr. 0., deze dus Ludol/s (Bertouta) grootmoeder ware! Zie over den naam
Hugke(lijn) ook Enklaar, in Tschr. LVII 17 (1. aid. in noot 2, iplv. 513: 531)
en V. III 730)?
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zie V. IV 946, VII 2212) - "een stout man, daer hi was
alleen"! - en van "vrou J ulocke van der afterpoorte", die
door dezen dubbelzinnigen bij- of spotnaam op een nog
minder vleiende wijze gekenschetst wordt -- zie V. I 34-5, op
Achterpoorte, -queerne, -rinc, alle, in tweeder instantie, naast
de eigenlijke bet., ook: achterste, aars! -- en die, ten overvloede ook nog de genan van "des papen wijf, vrauwe Julocke"
(R. I 729, 1246 e. e.) - of wel deze zelf?! - is!
Doch H.'s verklaring van den n a a m O. uit den gewaanden
lokroep eener "pu te" - zij 't dan ook slechts als jon g ere
b ij gedachte - acht ik onbezonnen en gansch onaannemelijk!
V ooreerst reeds omdat zulk een spotnaam in aard toch geheel
verschilt van de voorafgaande, mij oneindig veel moderner, te
zeer "vervaardigd" schijnt 1). Maar ook, vooral om ... de
spelling, in beide hss., met eene enkele "g" - niet "gh",
zooals H., geheel ten onrechte, zeker naar Martin's "verbeterde" lezing, schrijft! - vóór eene e; welke spelling,
althans in het, op dit en dergelijke punten zéér nauwkeurige
en eenparige, hs. A, in tegenstelling met "gh" in Dietsche
woorden vóór e en i, steeds (en alleen, uitsluitend) de aanduiding is van den Fr a n s c hen klank (d)zj 2) vóór een p·alatale
vocaal (e, i: "ge-", "gi"), gelijk in dien anderen vrouwennaam
Gente en in stage, bottelgier, losengieren (zooals dit trouwens
reeds in Oe. 71-2 te lezen staat): eene spelling, die een
geheel anderen klank voorstelt, waarbij ook eene b ij gedachte
aan een "lokroep": 0 gherne (met een mnl. gutturale of
palatale ,g) vrijwel ondenkbaar is. -- Zie voor de ware t
historische verklaring van den naam, die in een gansch andere
richting wijst, - behalve reeds Oe. 210 en Frings, in AfdA.
XL 114-5! - nu de Naamlijst mijner uitgave, blz. 119.
I) Niet dat in R. I geen (zeer fijn bedekte) dubbelzinnige, obscoene toespelingen voorkomen (zie Inl. mijner uitgave, blz. 86, Aant. 48 en misschien
ook nog op andere plaatsen)! Maar die zijn toch van anderen aard.
2) Elders ook wel aangeduid met "di" (])ielis, naast Getijl, Jelis, Gillil
Aegidius enz., zie mijne uitgave, blz. 116-7), of soms ook met "s(i)":
mansieren 702 F.

<
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800 outmakigghe, aldus behouden; verg., voor de (trouwens
ook nog Nnl.) bet. van maken: ver maken, herstellen, lappen,
V. IV 1045, Stoke IV 1523 en, ook in toepassing op "lanternen",
Tschr. XXV 32-3 (en XXXVI 186, XLI 110-1, XLIV 50),
alsmede .mnd. oltmaker, -makenighe, "altflicker, schneider"
(Lübben, Mud. Haudwtb.), voorts mnl. (h)ove(t)lakenmakighe
(Oudste Mnl. Oork., ed. Obreen-Van Loey, 79-80). 0 P z ic h
zei f overigens, zonder de toevoeging van lanternen, zou eeue
uitdrukking h outmakigghe, naar A (F: maker, hetgeen dus op
Lamfreit of op Hughelgn, niet op (H)og(h)erne zou slaan!)
wellicht niet geheel oumogelgk zg n: zie Plantgn: "h 0 u t
mak e n. Aller querir du bois, ou couper Ie bois" en VMV A.
1921, 40.
858 Zie ben., op (2391 en) 2610.
870 wanic, naar F (A: 0), als eenvoudige, niet bitter nadrukkelüke, tusschenzin, anders dan 1330 (zie ben. en Td. 194).
881 LW. wilde, in een brief aan mij, iplv. eenlije (AB),
naar F en L 369 (abdita), lezen: heimelije. Maar abdita is de
vertaling van 880, terwijl 881 vertaald is in L 370: nullius
hoc (l., met Knorr en Schulze: hie, hier?) iter est. Bovendien
maakt heimelije van F den indruk, verdwaald te zijn; verg. B
915: dat hi heimelie mit hem droeeh (n a ast B 916: eenlie = A!),
dat dus wellicht als de oorspronkelijke lezing ook in R. I zou
kunnen gelden, indien L 370-1 letterlijk met A 882-5 overeenkwam. Ik vind althans reden noch vrüheid om hier Fboven
A te verkiezen.
900 ghevleghen: nadere bevestiging (dan reeds door F is
gegeven) mijner conjectuur (Ojb. 39, Cc. 218) is misschien te
vinden in Tschr. XLI 146, waar J. de Vries de ontleening
eener episode van de Oudnoorsche Thidrekssaga aan een ondersteld, door hem ten deele gereconstrueerd Middelnederduitsch
gedicht, verwant met het oude Middelnederlandsche Van den
bere Wisselauwe (waarvan wij slechts een "kort, deerlijk gehavend fragment" bezitten) betoogt; ook daar is namelijk
lip rake van het villen van een gedooden beer. Hierbij kan de
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vraag rijzen, of deze passage in den Reinaert - die ni e t
aldus voorkomt in den Ofr. Renart (zie aldaar I 685 vlgg.) eene herinnering zou kunnen bevatten aan een (niet bewaarde)
plaats uit het !'liddelnederlandsche gedicht V. d. b. W.; vlaen,
dat in het Oudnoorsche verhaal t. a. p. voorkomt (f!mr), maar
in 't Middelnederd u i tsch tot dusverre onbekend is, zou daarop
wellicht kunnen wijzen?
921 goet een, naar F: hoe goet menieh; het laatste woord
schijnt, in AF, uit 922 verdwaald te zijn (proleptische dittographie); de samengetrokken vorm goeden (als in den eersten
druk) schijnt, naar 1217 (AF) te oordee1en, in R. I (nog?)
niet voor te komen.
922 et naar FB (A: etet), verg. 1218(:). - edel naar L 389:
nobilis omnis; zie ook Cc. 219.
930 Doe hine, naar A en L 392: dum (F: dien); 933 dan
als tusschenzin.
932 Naar A (F: Ende aee harde seer gewant); ofschoon te
dier stont een laprijm is, en L wel voor F schijnt te pleiten
(zie Cc. 219, op 924), verkies ik nu toch de lezing van A
boven de drie-, vierdubbele tautologie van F, ook om de,
wellicht aldus bedoelde, tegenstelling van den meewarigen
toon in A met den volgenden, felIen tusschenzin.
983 bekende, naar A (FB: verkende); verg. 537 (AF).
1001 sine, naar B 1027: sijn, en verg. 1331, 1894: een
soort van formule, en dus liefst geheel gelijk; zie overigens
Cc. 222.
1004 en 1006 hem, naar F (A: 0); verg. 469: den eonine.
1041 Voor een verandering van doet swaer (A; F: duneket)
in beswal'en doet (LW. in VMV A.) is geen grond: zie
V. II 236.
1061-2 Bij nadere overweging durf ik toch de zoogoed als
geheel overeenstemmende en onberispelijke lezing van AF niet
prijsgeven voor die van B, hoezeer gesteund door L (zie Cc. 225).
Over I . eitzmann's verdediging der lezing van F (gheliet, zonder
hem) zie PBB. XLII 42 en 548.
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
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1066 Verg. ook Tschr. LIlI 51, 64, met de noten, en boven,
op 533.
1071 met, naar AFB (evenals 1093); hier te verklaren uit
de door den (hoezeer inwendig bevreesden) Tibeert aangenomen
manhaftige houding, als 's konings afgezant; verg. 531 en 1371
en ben., op 1861-2.
1093 en (AF: 0); zie echter, ter uitbreiding van Tschr. LVII
188, noot 2 (en nu naar de vers-telling myner 2de ed.): 52,
755, 845, 1056, 1119, 1162, 3371, waar alleen in A, en 1033,
1093, 1302, 2197, 3035, 3046, waar in AF inderdaad by niet,
nie, niemen en gheen het oorspronkelyk onmisbare ne (en)
ontbreekt.
1094 Bij nadere overweging dunkt mil de lezing van A toch
onberispelijk (sonder waen ook eigenaardig voor R. I A: zie
Td. 184) en van die in LB in beteekenis nauwelijks verschillende, derhalve niet (met Cc. 226-7) te vervangen door een
vrij willekeurige naar B(L); waarin doch - elders in R. I
alleen 1745, in anderen zin (= nnI. toch), voorkomende ook niet onbedenkelijk schijnt.
11 09 tavont, naar A (FB: te nachte, allicht door proleptische
dittographie verdwaald uit 1110); ook om de scherpere tegenstelling met het gelijkluidende vers 1098, en dan met nadruk
op het voorafgaande herberg hen.
1112 soete, naar F (AB: lieue), ook als variatie en climax na
lieve (1104); verg. ook boven, op 418, en 579, 667, 939,
1123, 1435.
1113 Voor een lezing nes, iplv. es (AF), als LW. wil is
m.i. geenerlei grond of reden. - Evenmin in 1133 voor zijne
opvatting van Of icse wille in den (veel jongeren, modernen)
met sterken nadruk op of, gebezigden zin als u i t I' 0 e p, ten
be v est i gen d antwoord op R.'s vraag; het is hier m.i. nog
niets meer dan T.'s (hartstochtelij ke) herhaling van R.'s spottende
v I' a ag (verg. op 599). - Ook in 1166 kan ik niet met
LW., in VMVA. 1932, 1097, meegaan; zie ook Kern, Werkwoordsvormen, 133 en 218. - Daarentegen lees ik 1188-9
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B 1210: Tot minen wive, die ons met eel'en
Ende met bliseap sal ontfaen (evenzoo in p en R), waar met
eeren pas zin krijgt (als in 431 en 2892), terwijl het, volgens
AF bÜ keeren behoorende, geen zin heeft.
1241 al, naar FB (A: 0); verg. 1253, 1258.
1296 Voor darf pinen ve.rg. ook Goede Boet'den 16-7,
26- 7 (en ook R. I 1633-4? ?).
1297 -9 L W.'s vernuftige en verleidelijke, maar stoute gissing
(Tschr. XXVII 60-2 om hier te lezen: Gheneset de pape, u elaghe
blijft achtre. En es der capellen gheen laehtl'e. Dat si
ludet enz. heb ik, na herlezing van Oe. 234-5, waar eene

nu, met LW., naar

nagenoeg gelijke gissing reeds besproken is, niet durven aanvaarden en overnemen; ook omdat 1297, aldus gelezen, een
wel zeer "zwaar geladen" vers zou worden.
1305 -8 aldus gehandhaafd: zie Oe. 236-7 op 1297-1300;
ofschoon de herhaling van hetzelfde rijmwoord waert dit vierrijm wel verdacht zou kunnen maken.
1330 Ic wa ne hi, naar F (AB: Die eonine): zie reeds Oe. 237
en Td. 194 (waar deze plaats niet vermeld is); dan op te
vatten als een wijziging door Willem in R. I A (verg. ben.,
op 1824; zie daarentegen wanic, hierboven, op 870).
1375 vermerl'edi aId us gelaten (A: veJ'merrendi, F: verlegdi).
Zie Oe. 74; V. Relten, Mnl. Spraakk. § 198, opm. 2 en
V. VlIr 1714.
1379 bestormen, naar A, nu ook V. IX 72-3 van verstormen
(F) geen enkel Vlaamsch voorbeeld van deze beteekenis heeft
gegeven; in welk geval 't Vlaamsche hs. A altoos meer gezag
heeft dan 't zuidoostelijke F.
1386 ooe, naar F (A: 0); verg. 1406, en B 1401: ende.
1395 sprae, naar FB (A: seide) en de talrijke andere plaatsen
met sprae.
1442 Hier ..• bi, naar AF. Verg., behalve Oe. 242, nog:
"CaJ' il n'a ei entor nul prestre". - Wat R.'s gebruik van
het vertrouwelijke di, tot zijn biechtvader, betreft, zie vooreerst
Oe. 125-7 en 241-2, 246-7; verg. voorts 1482 (waar di,
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evenals hier, door 't rijm gestaafd wordt) en 1484, doch daarentegen 1672-7, 1740-2 (na de biecht), waar R. Grimbeert met ghi (u) aanspreekt, en 1435, 1452-6, 1466, waar
hij althans den bij ghi behoorenden imper. plu r. bezigt I) ;
terwijl Gr. tot R. steeds ,qhi (of het enclitische -di)
en u gebruikt (1447-50, verder 1461-2, 1660-7 en, na
de biecht, 1718-23, 1739. Mogen wij nu dit alles aldus
opvatten en verklaren, dat de betrekking tusschen oom en
neef (soete neve 1435, lieve nel'e 1440, neve 1456) R. tweemaal
verleidt het den biechtvader toekomende, eerbiedige ghi en u
te verwisselen voor het vertrouwelijke, van oom tot neef gewone du en di; dat dus de natuurlijke, sterkere maagschap
den biechteling nu en dan de kerkelijke betrekking doet
vergeten en, omgekeerd, den biechtvader nimmer den aan
den ouderen bloedverwant verschuldigden eerbied uit het oog
doet verliezen? Of ... is dit alles te angstvallig uitgerekend
en beredeneerd, hebben wij hier alleen te doen met een reeds
toen onvast, wisselend gebruik der spreektaal ? Verg. ten slotte
ben., op 2583.
1457 Berust Walch's voorstel (Stud. ov. Litt. en Tooneel
17) om tibi (naar B; A: 0, F: et) weg te laten, ten einde
den "parodistisch en dreun" van 't vers te behouden, op een
(onderstelde) parodieerende, "alterneerende " lezing of voordracht, naar A: "cónfitéor, páter, máter"? Mij schijnt dit toch
eene al te "wereldlijke" uitspraak van een zóó bekend kerkelijk
Latijnsch woord, niet gelijk te stellen met het geradbraakt
Latijn (verg. blz. 59 en Aant. II B 39 mijner Inleiding).
1475 Voor de tweeërlei constructie bij los zie, naast Cc. 246,
()ok Martin, op 1469.
1480 si sullen, naar A en B 1516-7: "si spade sel verwinnen. Si sijn ghescandaliseert bi mi."
1484 di naar A (F: u), evenals 1482 (AF:): zie boven op 1442.
1) Voor het gebruik van den imper. plu r. ook tot één persoon, in oudere
en jongere spreektaal, zie trouwens ook overdiep, in Onze Taaltuin IV 332-40.
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Bij 1503 en 1508 ben ik een nieuwe alinea (rubriek) begonnen, ter onderscheiding ook dezer kleinere "avonturen",
evenals der andere, grootere (1482, 1512, 1610,1652, meerendeels eveneens door den aanhef met Sint uitgemonsterd). Zie
over deze "rubrieken", met name in R. I, behalve Cc. 146-53,
ook Greidanus, Begins. en ontwikk. der interpunctie, 182-7
en 165, noot 4.
1513 Bolois aldus behouden, in spijt van Kluyver's vernuftige gissing; waarover zie Tschr. LIV 48, noot 7 en müne
Inleiding, 121-2.
1518 ghelach naar A (F: bejach), omdat dit lettergreeprüm
ook in R. I toch niet ongeoorloofd mag heeten: zie Cc. 144,
tegenover 249.
1527 uter noot, naar A (ondanks de niet fraaie gelükluidendheid met uten ,qate 1526, ook 1592), nu ik sondel' noot voor:
zonder gevaar in V. IV 2500 niet gestaafd vind.
1533 ende, naar AB (F: wart); de tautologie van groot gheluut en groot gherochte is geen bezwaar (verg. ook 1575-7),
integendeel, in dit misschien geïnterpoleerde gedeelte (15321649), gewoon; zie, behalve Td. 282, Kloeke, in Tschr. XXXVIII
55-6.
1538 beste behouden, naar AFBD (X L: pinguior, PR: vet(s)ten),
in weerwil van LW., in VMVA. 1920, 378.
1542-6 in hoofdzaak naar AF; de Cc. 251 geoefende critiek
houdt toch te weinig rekening èn met de wellicht bedoelde
schildering, ook in de bewoording, der ontsteltenis en verwarring
(verg. b.v. 2168-73 en Cc. 289) èn met Kloeke's bovengenoemde, latere critiek, blz. 54 -64.
1550-7 Zie over deze verzen Tschr. LU 249 en de Inl.
31, met noot 6.
1588 kindre hersteld, naar AF (X Cc. 255), omdat die kinderen, van wie tot dusverre geenerlei gewag is geweest, anders
in 1602 (= L 735: pueri) toch wel »uit de lucht komen
vallen"!
1689 redenlike, naar F, dat, naar V. VI 1163, hier volkomen
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gepast is; hetgeen van het door J. gegiste besci3edenlike toch
eigenlijk evenmin gezegd kan worden (zie V. I 988-9) als
van het, immers in Gr.'s mond ongepaste, uit den vermanenden toon vallende, behendelike van A.
1700 V.'s pleidooi (VII 2468) voor de lezing van F: een
swaer couent van nonnen kan mij bekoren noch bekeeren; te
minder, omdat a. w. VII 2499 de ook door mij verkozen lezing
van A aanvaard en verklaard wordt. Waarschijnlijk is, evenals
in Stoke IV 1145, een Benedictijnes'lenklooster bedoeld: zie
Tschr. LIV 104.
1730 achter, naar A (FB: over), als meer gebruikelijk (zie
V. VI 1677-9), terwijl bovendien over wel een dittographie
naar 1729 zou kunnen zijn.
1732 conste, naar AF: ~ie boven, op 64, maar ook Kloeke,
in Tschr. XXXVIII 45-7.
17 43 Nu het tautologisch of synonymisch gebruik, in Hs.
Lett. 235, fol. 3a, van overloop ende en haestelijc 1) - zie ook
V. III 17, 20: haestelijc en haestich, in den zin van: opvliegend,
driftig, en verg. Ned. Wdb. V 1487 - het, Cc. 264, geuite
vermoeden is komen ondersteunen, dat hier oorspronkelijk een
der laatstgenoemde woorden heeft gestaan, heb ik het eerste
dezer twee hier in de plaats durven stellen van het door B
overgeleverde, allicht jongere ovel'loopende (zie ook Marialegenden Il 214, in den zin van: vluchtig, haastig, slordig;
Ned. Wdb. XI 1876: overloopendheid, drift, gramschap); verg.
ook· nnI. onvertogen, eig.: onverwijld> haastig, ondoordacht>
ongepast. Of is overloopende in B temet verschreven voor:
verloopende = overdadelijc (Troyen 3195: zie V. VIII 2066-7)?
1761 sinen neve GJ'imbeerte, in de gewone verbinding en
volgorde, b.v. 1337, 1768, 2247 e.e.
1768 Neve GrimbeeJ·t die das naar F (A: te Gr. den das),
met het lidwoord in de aanspraak, evenals 419, 3104; zie
reeds Jonckbloet, vóór ed. Rein. XCVI; voorts Td. 218; Stoett,
1) "Les (lees) de VII psalm alsoe andachtelike alstu moghest niet mit haste·
Iiken ouerlopenden woerden enz.".
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}InL Synt. 3 § 95 h, opm. Dit, blijkens het t.La.p_ aangehaalde,
ook in 't Ofr., Mhd. en Meng. voorkomende, gebruik zal wel
vooral voorkomen in, en te verklaren zijn uit de vaste, a.h.w.
tot één geheel samengesmolten verbinding van den eigen- en
den soortnaam.
1779 coninc (A) geschrapt, naar F, als dittographie naar
1777 of 1780 (zie Kloeke, in Tschr. XXXVIII 38); hebbes
naar B (AF: (ic) hebbe).
1793 Hoewel *ooghenscalke, naar V.'s fraaie gissing (zie
Tschr. XXX 298 en Cc. 266), door mhd. ougenschalc en zijdelings ook door mnI. nnI. ooghendienre (-dienaar) en het gelijkbeteekenende mhd. ogelêl'e gesteund wordt, meen ik nu
toch, "tot nader order" (t. w. de vondst van plaatsen, ter
staving van dit gegiste mnI. woord) aan het door LW., voorgestelde, in 't Mnl. niet ongewone (0. a. in Maerlant's, in R. I
zoo vaak geparodieerden, Alexander voorkomende!) woord
oorscalc (-ke) - waarnaast, trouwens in anderen zin, oorruunre,
-steker (V. V 1617-8), verg. ook nnI. oorblazer, mhd. ohrenmelker enz. - de voorkeur te moeten geven.
1813 die daer stont, naar AB (FD: al daer hi stont): als
zijnde in deze, door Willem omgewerkte "middelmoot" (17591900) door hem aldus geschreven; al blijft, ten slotte, ook
de lezing van FD evengoed verdedigbaar, als een door W.
onaangetast gelaten, kenmerkende uitdrukking van Aernout's
R. I A (zie Td. 185, 241; Kloeke, in Tschr. XXXVIII 59,
Td. 2 84, en verg. straks, op 1824).
1821 heere, naar A (FB: ende): zie Td. 217, noot 3; hier
vooral om de tegenstelling tusschen arem man Tibeert en den
voornameren Brune.
1824 ic waent naar A (F: Reynaert), in de, Td. 194 omschreven, voor B eigenaardige nadrukkelijke beteekenis; even zoo
reeds 1762 (AF), beide in de onderstelling eener sterkere omwerking dezer "middelmoot" (± 1759-1900) door Willem
(verg. boyen, op 1330 en 1813), die wanic (1785 F; A: 0)
daarentegen niet overnam.
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1843 Hoort, naar F (A: Voert) behouden, In spijt van V.
Mierlo, in VMV A. 1929, 767: zie Tschr. LIlI 73-6.
1861-2 met onser claghe: ende sine maghe (X AFBD: claghen:
met sinen maghen); zie Cc. 90 en 271 en verg. boven, op
1071. Brune is niet de mindere, maar ten minste de gelijke
zijner magen (na met (bij) volgt immers gewoonlijk een hoogere
personage: onder hoede, bescherming, of ten eervol geleide; zie
V. IV 1493-4).
1864 Isingrijn, naar A (en Ren. I 1315; F: haer 1.): zie
LW., in VMVA. 1934,294, en ook ben., op 1876.
1865 Forcadent behouden, tegenover Teirlinck's gissing:
Fortedent; zie lnl. 105-6.
1868 visse Putepeel: zie lnl. 111.
1871 heere Rosseel, naar F: die Ruceel: zie lnl. 112. Het
praedicaat heere, dat LW., VMV A. 1934, 294-8, zoo vreemd
vindt voor zulk "een onbeduidend klein diertje" als de eekhoorn, kan toch zeer wel, evenals in 1876 en in 792 enz.,
i I' 0 nis c h bedoeld zij n, is dan heelemaal niet "ongepast", en
behoeft dus geen slaafsche navolging van een ofr. don te zijn.
1872 Die watermale, naar F: dat watermael (A: dat watervar):
zie Cc. 364-5; V. IV 972, IX 1824; Ned. Wdb. IX 20,
en boven, over maelstaf (785). Het woord moet dus wel zooveel als: waterkoe (X watervar(re), water s tie r) beteekenen.
Voor LW., in VMVA. 1934, 298-303, lijdt het echter geen
twijfel dat watermale noch eene oude Vlaamsche benaming
kan zijn voor een roerdomp (De Vries) - immers een vogel,
geen "dier" - , noch voor een zeehond (Muller) I), maar wel
voor zeker pelsdier, een soort van otter, in 't Fr. vison, in
't Hd. nerts (beide namen ook in 't NnI. overgenomen), in
't Hd. ook sumpfotter (verg. de gissing, Cc. 365: otter) of
1) Tegenover LW.'s twijfel aan het voorkomen in zeegaten en rivieren, een
eind landwaarts in, van zeehonden kan ik mij beroepen op verschillende hedendaagsche couranten berichten over 't voorkomen en gevangen worden van zeehonden
in de Westerschelde, zelfs in de Merwede bij Gorinchem, in een gracht te Dokkum,
in de Zijl bij Leiden (Nieuwe Cour. 22 Sept. 1920, 9 Maart] 922; Leidsch
Jaarboekje XXVIII (1935/6) 15 (ao. ] 500).
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wasserwiesel (kleine otter), in 't Zweedsch flodiller (" vloed-,
waterbunzing") geheeten. Voor zulk een kIe i n, op een wezel
of bunzing (verg. 1868, 1873) gelijkend, dier schijnt echter
een benaming als "water koe" toch wel heel vreemd, ook
omdat van eenig "tertium comparationis" niets blijkt I). Eveneens schijnt de vermelding van een s oor t van otter n a ast
den otter (1867) vreemd (zie reeds Cc. 365); maar hier zou
men kunnen wijzen op iets dergelijks bij eencoren en scuel'eel
(1871-2). Doch deze opsommingen lijken wel een soort van
"cadenzen ", met groote vrijheid van variatie voor de bewerkers besproken dorpernamen. De n a a m watermae1 2 ), "waterkoe" vereischt dus geen nadere opheldering; welk dier hiermede bedoeld is, schijnt nog niet zeker.
1873 Die wesel, naar F, behouden; over Teirlinck's oogenschijnlijk, palaeographisch aannemelijke gissing zie Inl. 105. Ook mijn vrauwe Fine is onveranderd gelaten. Zie, behalve
Cc. 275, mijn verweer, in PBB. XL 548, tegen Leitzmann
(a. w. XL 42-3); voorts LW., in VMVA. 1934, 304-5,
wiens gissing: Die wesel mine, die vrauwe fine ik evenmin
kan aanvaarden. Al is fine als bnw., ook achter het znw., in
den zin van: schoon, welgemaakt, edel, welbekend (zie V. II
807-8, en ook Ferg. 67, 1459) 3), ik meen het hier gerust
te mogen opvatten als eigennaam, ontstaan uit het zelfstandig
gebruik van die fine, "de schoone" (zie V. II 811, alsmede
Lorr. I 783, Couchi-fragm. 121, in Mnl. Ged. en Fragm., ed.
De Pauw II 27), en te vergelijken met (dieren)namen als
Gente, Cortois en ofr. l'Orgueilleuse (Ren. XVI 1229). Voor
't overige schijnt in deze lange lijst van dierennamen eene
l) Ter verklaring der benaming: waterkoe denke men natuurlijk ook, vooral,
aan het loeien, brnllen van zeeleeuwen en zeehonden.
2) Watermael, de naam eener gemeente nabij Brnssel, heeft met dezen dierennaam natuurlijk niets uitstaande; dit mael is een heel ander woord:
os. ohd.
mahal, mlat. malltem (verg. Hel-, Hermael enz. en zie NGN. VI 21, Carnoy, aid.
aangehaald, en Mansion, Voorn. Bestandd. 103-4).
3) Zie ook V. Mierlo, in VMVA. 1937, 408-10 over Hadewijch's gebruik
van fine?
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door Schröder, in ZfdA. XLIV (1900), 147-8, gegiste, wijziging of interpolatie mij gansch niet onmogelijk; verg. ook
R. II 1871-86 en de overeenkomstige opsommingen in de
Ofr. Renart-branches: wederom een "cadenz" (verg. boven,
blz. 174 en 185).
1876 dat fm'et, heere Cleenebejach onveranderd gelaten, ondanks L W.'s voorstel in VMV A. 1934, 295, om te lezen:
foretkijn; ook heere (ondanks het gemis van allen steun der
hss., doch in een zéér kort vers!); alles ironisch, evenals 1871 :
eekhoorn, wezel en fret, de kleine dieren (en de onnoozele
ooi), de eenigen, die hier "heere" , "vrauwe" of "dame" genoemd worden!
1896 wijsden si, naar A (F: wildense) ; verg. 165.
1901 Over Leitzmann's voorkeur voor verdeelt (F) boven
verordeelt (A) zie Cc. 277 en PBB. XLII 548.
1927 L W.'s verandering (VMV A. 1920, 182) van doetment
(AF) in doedi, naar B 1941: wat beiddi, L 899: negligitis ...
properate, 902: accelerate, dunkt mij, bij de eenstemmigheid
van AF, en met het oog op het voorafgaande en volgende men, toch
onnoodig en ongegrond. Zie ook Cc. 24 vlgg. en 278, op
1925-6.
1936 Reináert, naar A, schijnt mij nu toch duidelijker dan
hi (F), en de regel, na schrapping van al (AF), niet overladen.
1955 maect u voren, naar A: maakt voort (V. IX 1027) verg. nhd. voranmachen, voortmaken, sich -, zich opmaken (om
iets te doen) (D. Wtb. XIP 819) - dunkt mij nu beter dan
haest u voren (F); verg. ook te voren 793, 1959, 2953?
1966 Over Leitzmann"s lezing semmi (PBB. XLII 43) zie
a. w. 548 en Tschr. LVI 190. In verband hiermede kan ik
ook de door LW., in VMVA. 1932, 1097, op grond van L.'s
critiek, verdedigde lezing, naar F: cloosterl ik ecrune, niet aanvaarden; verg. ook even later cloosterbiet· (1970).
1979 nam, naar A, overeenkomstig 1972 (F: prant, een,
hier, in B, bevreemdend, immers R.I A kenmerkend, woord: 397,
1541 ?).
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2010 hel' (bis) naar F (A: heere, bis) en evenals 2009 (A),
doch X Cc. 125; ook ter ontlasting van het overladen vers.
2082 semmi, naar F (A: seit hi), verg. boven, op 1966;
doch, maatshalve, zonder het, in F nog volgende sil1te.
2102 voort durf ik, naar B 2114 (AF: 0), nu V. IX 1197,
sub 1 b, eenige voorbeelden van voort mee (meestal, evenals
hier, in den zin van: vervolgens, en in 't rtim) gegeven heeft
in dit (toch reeds stouteltik geëmendeerde) vers wel inlasschen·
Voor daernelike zie ben., op 2391 : 2.
2156 scelle - aldus te spellen (schelle is een drukfout),
wat de lezing van A: felle (F: selve) ook nog begrtipeltiker
maakt: fe> f -, naar Franck's gissing, behouden, ondanks
V. Mierio's tegenspraak (VMVA. 1929, 412), wiens opvatting
van felle (gestreng, barseh) en van 's konings "vorsteltike gestrengheid" (n 0 g niet: hebzucht?) mti gezocht ltikt (zie ook
Td. 181). Voor mnl. scel(lich) verg., naast Cc. 288 nog: voreschetlich (V. IX 1065), voorbarig (voor de bet. verg. nhd.
vorlaut), het aId. aangehaalde, en schelle keel (Hooft, Ged.,
ed. Leendertz-Stoett, I 122).
2165 Leitzmann's verdediging (PBB. XLII 44) der lezing
van het (door hem steeds weer ouder, beter geachte) hs. F,
nunkt mij alweer onaanvaardbaar; zie a. w. 549. Ook op zich
zelf is de lezing van A, met het beroep op de smart van
's konings maagschap, stellig verkieseltik boven die van F, met
de herhaling van 2165 in 2166.
2168 LW.'s gissing, in VMVA. 1934,305-7: Gente (AF:
Ende), hoezeer verleidelijk en palaeographisch aannemeltik,
heb ik ten slotte niet durven aanvaarden, omdat zij geheel
onnoodig is en de onvel'bonden opeenvolging, in twee regels
(2167-8), van die coninghinne ... Gente zonderling schtint
(verg. daarentegen 2894 G., die con.). Verg. overigens voor
den naam Gente ook Leitzmann in PBB. XLII 44.
2171-3 in de ongeregelde volgorde van A (X F), die immers
wellicht opzetteltik is, ter uitdrukking van de ontsteltenis en
verwarring der koningin: zie reeds Cc. 289.

188

J. W. Muller

2182, 2184 hoe ingevoegd, naar }' (A: 0); zie LW., in
VMV A. 1920, 186-7, en verg. ben., op 2322 en 3054.
2187 i'eeten, naar A (F: vresen); zie LW., in VMVA. 1925.
808-25: veete de Vlaamsche (en Nnl.), naar analogie del'
abstracta op -te veranderde vorm X vee d e, de oorspronkelijke
en Brab.-Limb. = mhd. mnd. vêde; ook de jonge (Brabantsche) Vondel schrijft nog veede (ed. WB. II 474, vs. 226;.
Palam. 382; later veetl3 ?). Maar het ww. veeten is later toch
stellig ook in Brabant vee t en geworden (Mar. v. Nieum. 283(:),
Anna Bijns passim). Zie echter ook V. VIII 1326-9, 1333-4;.
IX 419- 21. L 1034-5 vertaalt vrij, beslist dus niet tusschen
vee ten (A) en vresen (F), gevaar.
2199 late (AF: laet) hersteld (schoon aarzelend, uit vrees
voor grammatische hypercritiek), omdat dit de éénige (niet
door een volgenden beginklinker verklaarbare) geapocopeerde
vorm in R. I ware: zie Oc. 76.
2205 met ghenaden, naar AG (lo'B: met staden), verg. 3491.
2217 vrag hedi mi, naar A (F: heere, vraghedi), ter ontlasting
van het vers.
2275-6 met Franck, in ZfdA. XL 294-5, ingelascht, naar B
2280 = L 1078-80 (AF: 0), verg. ook R325. Wellicht ware het
in A en B zeer zeldzame, maar in B zeer frequente want (zie Ojb.
136) beter vervangen door het in B veelvuldige bedi (Td. 187).
2284-5 heb ik ongewijzigd gelaten, hoewel twijfelend; zie,
behalve Cc. 293-4, ook Franck, in ZfdA. XLVIII 419, noot
over Maerlant's gebruik van pennine (0. a. Alex. II 665: verg.
Tschr. LIl 252-6) en V., in Tschr. III 188; maar ook b. v.
ghedaen met ghelde dat enz. (Volksb. Ridder metter Swane,
herdruk Boekenoogen, 38).
2320 hoe ghedane (niet aaneen geschreven: zie Cc. 131)
wijs; verg. b.v. Flor. en BI. 62, 631, 3207.
2322 hoe si, naar F (A: oec so - si), overeenkomstig 2324;
verg. boven, op 2182.
2331 teenen tiden (AF: tide); verg. teenen stonden 2255, 2391,
Flor. en BI. 208 en zie Cc. 78, 100.
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2334 landen, naar A (F: tiden, dittographie naar 2331).
2342 Eighijn bliven, naar A: Syn eyghin 00 F: Bliuen ei,qen;
ten meerderen nadruk op het beginwoord Eighijn.
2351 seale, naar A (F : valseh), als zij nde ook elders in A
gebruikelijk.
2352 fier, naar F (A: vul); verg. 2261, eveneens naast
overdadieh.
2362 no weder, naar A: noch 00 F: niu'er « ne weder ?),
welk laatste, naar V. IV 2377-8 (en 2564-5) te oordeelen,
eer in noordoostelijke dan in zuidwestelijke dialecten schijnt
thuis te hooren; verg. ook 2607.
2368 eenen vraet, naar AB (F: ende een quaet) ; verg. 542,
1089, 2507, alle van Brune gezegd.
2373 Bedi ie kende altoos, naar A 00 L 1126: semper; zie
Td. 186-7 en Cc. 296 (op 2341, 2346), 298 (op 2363).
2387 trae, naar A (F: toeek) ; tien, trekken schijnt (toevallig?)
in R. I À en B alleen hier, in F, voor te komen.
2391: 2 daerne: vaerne behouden, schoon niet zonder aarzeling. Immers gheuiel daer nare (A) is weliswaar een stoplap,
maar de v 0 r m vindt toch eenigen steun in volghede hem naer
2039(:) en hiernaer 167 (A; F: hierna); zie voorts V. II 30,
IV 2103. Doch vooreerst wordt vaerne (dat. van varen) als
rij mwoord (en in den zin voortreffelijk passend!) niet alleen
gesteund, doch zelfs geëischt door L 1134: intra (mlat. =
intra: zie Ducange en b.v. Y sengr. VII 82) filieem, in plaats
van het zinlooze verna (F) of het slappe vare (A). En *daerne
- bijw., verg. os. darnó, bijw. - wordt, behalve door het
Cc. 299 aangevoerde, nog verder gesteund door het bnw. oeng.
derne, neng. dern, ohd. tarn i, verborgen (vanwaar mhd. tarnkappe) en het ww. eng. to dern (darn) , geheim houden; het
hijw. daernelike (2102) is trouwens elders in 't Mnl. aangetroffen (Tschr. XVII 274; eveneens neng. dernly); verg. ook
verda(e)rnt, verdaert, verbijsterd, eig.: verduisterd, in geestelijke
toepassing op het verstand (V. VIII 1555) in Lev. v. Jezus en
Lev. v. Ste Lutgaert (zie VMV À. 1935, 792, 807, 808, 825,
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827), en den plaatsnaam Darnumstallum (Förstemann 112 874);
een en ander waarschijnlijk niet eenzelvig, noch te verwarren
met mnl. dernen, eng. to darn, dichten, stoppen. Dit alles maakt
een bijw. daerne allicht minder "eenzaam", en daardoor aannemelijker. Verg. ten slotte nog boven, op 858 en ben., op 2610.
2394 dien, naar F (A: die), al schijnt een acc. bij begheren
vreemd.
2397 Dezen zéér korten regel van 3 heffingen (terwijl 2398
er 4 heeft) zou men, naar L 113R: Se levat ex antro genit01'
collo ten us, willen aanvullen: Toten halse uten hole gheslopen?
Doch zonder eenigen steun van AFB (alleen: ute (eenen) hole)
ware dit toch te hachelijk.
2399 als, naar A (F: die, B: dat), in bet. nagenoeg = dat,
betr. vnw., evenals 2777; verg. Maerlant, Alex. V 933; Fl.
en BI. 2870· en zie Td. 193, V. I 373; Stoett, Mnl. Synt. 3 § 51,
opm. Verg. eng. as (NED. I 479b, 24) en hd. sa.
2445 die bere, naar A (F: die here).
2462 Som me, naar A, behouden, in spijt van Leitzmann's
verdediging, in PBB. XLII 44, van Honne (F) j waartegenover
zie a. w. 549-50 en Mansion, Og. Naamk. 122.
2470 hem, naar F (A: 0); verg. ben., op 2477.
2471 menichfoudeghe, naar A (F: menichfoude), welk laatste,
naar V. IV 1407-8 te oordeelen, alleen of vooral praedicatief,
of, indien attributief, achter 't znw. gebezigd schijnt te zijn.
2477 hem, naar A, weggelaten, wijl onbestaanbaar met de,
Cc. 302, voor deze plaats (X 2470!) aanvaarde opvatting van
te spele tellen, voor niets tellen, achten (zie V. VII 1680,
VIII 207); welker onbekendheid aan F aanleiding gaf tot de
inlassching van hem (verg. ook B 2477), die echter ook wel
een bloote dittographie naar 2470 (F) kan zijn.
2483 catten, naar F: catzen I) (A: catte) ; van een manl. cat
(als Cc. 79 gegist) is toch niets gebleken; catteis, "zelfslachtig",
1) Waarschijnlijk mede een getuige voor de zuidoostelijke herkomst vau F (zie
Frings, in ZfdA. LVII (1919) 281-2, AfdA. XL (1920) 44), in overeenstemming
ook met de vindplaats van het hs., hij N uis.
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vrouwelijk, het mannetje heet vanouds, ook in R. I, cat er.
2507 Het tweede heere (F) geschrapt, verg. 2038 en Td. 217,
noot 3.
2532 minen, naar F (A: den); verg. 2575: sinen en 2579:
mines (naar G).
2548 Gente vrauwe: voor de vooropstelling van den eigennaam, vóór den titel, verg. Td. 217-8, noot 4 en V. Lessen,
Samengest. Naamw. 26, noot.
2549-50 in de volgorde van A (X FB), naar de kennelyke
voorkeur in 't Mnl., althans in R. I, voor de vooropstelling
van toegevende zinnen met al; zie Cc. 167, op 188; Stoett,
Mnl. Synt. 3 § 302, opm. II.
2583 Ook G heeft di; dus: AG: di X FE: u! Ik weet ook
nu voorshands niet beter te doen dan mijne vroegere, trouwens
door 't rijm gestaafde, lezing nem (X u) te handhaven: een di,
in R.'s mond tot den koning, schijnt mij nu toch zelfs door
eene opvatting dezer woorden als een soort van "sacrale formule" (zie Cc. 308) kwalijk gerechtvaardigd; verg. overigens
boven, op 1442. Het in Overdiep's, aldaar vermeld, opstel
besproken gebruik van een mee r voudigen wel' kw 0 0 l' d svorm by het aanspreken van één persoon (verg. ben., op 3153)
is een a n der dan het hier aangetroffen gebruik van een
enk e I voudigen werkwoordsvorm naast ghi en u of het w i ss e I end gebruik van du of ghi.
2595 Over de lezing van F: berchstaet zie Stracke, in Tschr.
y. taal en lett. XII (1924) 16-7, doch ook Tschr. LIV 35-6;
verg. nog 2626 F: berge X A: baerken.
2598 cromme borne: zie nu, naast Cc. 309-10, ook V. VIII
704, en voorts Crombeek (Evel'ael't, blz. 661), Babbelcrombeek
te Waarloos (Carnoy, Env. de Brux. 96), Krumbach (vanwaar de
naam Kj·umbacher), Krom vliet, (Zeeland: Te Winkel, Ontwikkeling~g.2 111 23), Kromvoort (voord: NGN. X 173),
Krommenwiel (Lindemans, Brab. Plaatsn. I 7, no. 68; Lindemans en Van der Linden, Het Cynsboek van Duyst, 45); ook
Kroesbeek (Tschr. LIl 33)? - Over de lezing van F: tromp-
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boem ZIe Stracke, in Tschr. v. t. en lett. XII 30-1, 58, maar
ook Tschr. LIV 39.
2598, 2615, 2654, 2685 Criekeputfe (-pit), zonder -no, die
in B overal, doch in A alleen in 2693 te vinden is.
2599 staet int, naar F (A: gaet), verg. 2685: steet (AF); zie
Tschr. LIV 30-45, inz. 38-9.
2610 De V ooys heeft mij in een brief gewezen op de mogelijkheid, dat de lezing van E: dame stelen, iplv. da(e)r
nestelen, meer dan een simpele schrijffout, veeleer een blijk
zou zijn, dat de af sc h r ij ver van E het oude da(e)rne - zie
Cc. op 850 (ook blz. 216, noot 1 I), 2381-2, 3204-5 (blz.
343) en boven, op 2391-2 - nog gekend, en dus aan "heimelijk zich wegstelen " gedacht heeft. Alleen hierom vermeld
ik deze vernuftige gissing; niet ten betooge, dat dit daerne
stelen h ier de oude, echte lezing zou zijn (wat ook De Vooys
kwalijk bedoeld heeft), later bedorven in da(e)r nestelen (AF,
en ook gestaafd door L 1255: nidis ova fovens; B anders); te
minder omdat stelen, intr. gebezigd, toch bepaaldelijk, met
uut of van verbonden: heimelijk weg kruipen beteekent (V.
VII 2063), wat hier toch slechts ten halve zou passen.
2614 ghehidet, tot dusverre alleen op deze plaats en in Hor.
Belg. VIP 9a « Gloss. Trevirense) gevonden, in de bet.:
(ver)bergen, lat. abdere, is voorheen soms, zeker wel te onrflchte,
in verband gebracht met skI'. çî, rusten, gr. K.olT'1, legerstede,
onr. hîr,i, berenleger ; doch dient veeleer opgevat als een gewestelijke, 'Yestvlaamsche (" Ingwaeoonsche"?) bijvorm van
het gelijkbeteekenende mnI. huden (V. III 422, 726), oeng.
(ge)hydan (0. a. Beówulf 2236, 3060, beide malen met betrekking tot een ge- of verborgen schat of kleinoodiën) 1), neng.
10 hide « wgerm. hûdjan). Dit mnI. hiden - waarin î dus
een "umlaut" (of alleen "ontronding"?) van fi voorstelt, te
1) Daarnaast staat een ander (r) oeng. ww. (ge)-kylJan, plunderen, rooven; waarbij
oeng. klllJ, kylJ, roof, buit, got. kun]s, ohd. kunda, dat toch wellicht terug te
vinden is in ouder-nnI. !wnd, (verborgen) schat; zie ook Ned. Wdb. VI 900 over
al deze woorden, welker etymologische samenhang ten slotte niet geheel vaststaat.
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·vergelijken met mnI. z U in pit, stie, hil(le) enz. (Schönfeld,
Hist. Gramm. 3 § 38a, opm. 1) - , met de bet.: (ver)bergen
(d. i. oorspronkelgk: buiten gevaar, in vei 1i g heid brengen)
heeft nu wellicht nog nadere opheldering ontvangen uit de
vergelgking met het vermoedelgk verwante oeng. hrip, (kleine)
(schuil)haven, landingsplaats, neng. hithe, in Eng. plaatsnamen
als Hythe, Rotherhithe, Lambeth « Lamb-hythe) e. a. (zie
Mansion, in VMV A. 1933, 123 -6; Dez., Voorn. Bestandd.
d. VI. pIn. 66--7). En dit znw. wordt ook weer teruggevonden
in wvl.-mnl. (h)ide, (schuil)haven(tje) - zie reeds V. lil
784 I) -, dat nog over is in Westvlaamsche en Zeeuwsche
(vaak misspelde) plaatsnamen als Koude Hide, Koks-ijde, Lombm'ds-ijde, Ravers-ijde (zie reeds Dassonville, in Biekorf, Bgbl.
Dec. 1895, XXV; Mansion t. a. pIl.; Schönfeld, a. w., blz.
247-8), zuidholl. Hiide (of Hude?), nabg Zwijndrecht (VMVA.
1933, 124, nd. hude, berg-, stapelplaats (Jellinghaus, Westfäl.
Ortsnamen, 91), ook zeker in plaatsnamen als Buxtehude, bg
Harburg ; als gemeen znw. nog in zeeuwsch hijeeken hideken,
haventje (NGN. X 61, noot 1, uit Van Reygersbergh, Cron. v.
Zeelandt 43: "Vliete in Noortbevelandt 'twelck een Visschers
Hijecken was, plach over lxx jaren een schoon Haven te
weseIi").
2616 wel ditte naar A (EFB: dit wel): de, hier kennelijk
door R. (ook blijkens het volgende het es u nutte), gewenschte,
nadrukkelijke, als met den vinger aanwijzende, vorm (V. 1I 217).
2617, 2623, 2628, 2630, 2632 (2634) De 4 hss. geven hier
- ongeacht verschillen als sult X selt, daer X dar of so achtereenvolgens: 2617 AFEB: Ghi sult dael'; 2623 AFE: Ghi
sult (daer) X B: Suldi daer; 2628, 2630 AFEB: Daer suldi;
2632 AF: Daer suldi X EB: Ghi sult (daer); 2634 AFE: Ende
ander X B: Ghi selt daer. Tegenover deze bonte verscheidenheid,
bij veel gelijkheid, schijnt het mij niet te stout te gissen dat,
althans op de v ij f eerstgenoemde plaatsen - 2633-4 zijn in B
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1) Waar 't echter te onrechte vereenzelvigd is met een ander, in beteekenis
en herkomst verschillend oeng. kip, neng. hithe, Rytke (zie NED. V. 309a).
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
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geheel gewijzigd - oorspronkelijk overal de vriendelijk-nadrukkelijk (aan)bevelende, maar ook plechtig-voorspellende, schier
profetische aanhef: Ghi sult daer bedoeld is geweest; in overeenstemming eenerzijds met R.'s schoolmeesterlijk verzekerden en
verzekerenden, bevelenden stijl en toon, tegenover den koning
(en later Cuwaert), anderzijds ook met den, vooral bij Willem,
in B, zeer opmerkelijken zin voor anaphorische en rhetorische
herhaling derzelfde woorden; zie reeds Td. 233-4 en voorts,
n a a I' de zelf de, aldaar nog gevolgde, ver s - t e 11 in g van
HM.: 165 = 167, F 516 = 517, 761 = 763 = 765 = 766,
1395 = 1400, 2080 = 2087 = 2090 = 2094,2166 = 2168 F
= 2170 F, 2241-2 = 2245-6, 2259 = 2264 = 2268,
2300 F = 2302 F = 2304 F, 2331-6 = 2il53, 2452 = 2459,
2736 = 2737, 2772 = 2791-6, 2998-3001 = 3046-9 =
3060-9, 3025 = 3026 = 3028, 3086-8 = 3092 = 3095,
3388 = 3390 (en zie ook nog BH. XXII-XXV; Cc. op 579,
911-6, 1970,2018; Kloeke, in Tschr. XXXVIII 55-7; en
Inl. mijner uitgave, blz. 86-7, noot 51).
2623-4 vinden jonghel' bael'ken Sevene (AFE: He(e)re) lees
ik thans (verg. Cc. 310-1) nog liever, naar een voorslag van
De Vooys (zie boven, op 2610), mede ter ontlasting van het
overladen vers. Verg. voor de volgorde van voorafgaanden
gen. pI. + telwoord en voor den vorm sevene 324-5 (:); voor
coninc, zonder voorafgaand heel'e (in B) Td. 194; voor den
overloop Td. 238; en voor de nadere staving van het getal 7
Cc. 311.
2639 Peinsen, naar A (F: Ghepeinsen overbodig en overladend).
2688 hi llaar A (F: het). - Hier, evenals 2218, 2568,
3200, 3271, te lezen Ja ne ware verleidelijk, maar is toch
onnoodig en tegenover de eenstemmigheid van AF: Ne (ook
na 2687: Ja ic) kwalijk geoorloofd.
2694 nie ne, naar F (A: niet ne); verg. Cc. 124, noot 1.
2699 alle, naar B (AFE: 0), is slechts een lapmiddel; ter
aanvulling van het vers (zie Cc. 315), dat wellicht meer inhoud
heeft gehad (verg. L 1312)?
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2696 Tibout (zie mijne uitgave, blz. 113) voorshands behouden, in de hoop op eenige nadere opheldering; wellicJlt
toespeling op een historischen T(h)ibaud (verg. Tschr. LIV
112-5)? Verdam 'wilde (handex. Reinaert) voorstellen te
lezen: Reimont>Reinout (A), Simonet (B), Simon (F); LW.,
in VMV A. 1920, 174, naar Franck (zie Cc. 315): Seymunt
(zie Edw. Schröder, Deutsche Namenkunde, 57, 99).
2737 ~oor de schrapping, maatshalve, van niet verg. Franck
vóór Alex. XCII (en boven, op 1093 : vanouds is en onmisbaar I).
2788-96 Herhaalde, aandachtige beschouwing dezer plaats
heeft mij thans, in tegenstelling met Cc. 318-9, tot het besluit gebracht om: 1° na 2787 (AFB) de 5 versregels A 2762
(= B 2765)-2766, voorheen door mij als onecht verworpen,
te herstellen; 2° A 2767-8 niet, doch 3° A 2769-70 (ten
deele naar B 2768-9, in omgekeerde volgorde, en met wijziging van Voer haer in Hoort alle) wèl op te nemen; ten slotte,
4° in 2796 F 2734, iplv. genoet, naar B 2770 te lezen: huusghenoote '(verg. 2081). - Een zeldzaam geval, waar A, evenals in
197 -8, tegenover FLB alleenstaande, geacht wordt de oorspronkelijke lezing te bewaren! Een en ander op de volgende
gronden. De 5 regels uit A, hoewel niet onmisbaar, passen
toch al te wel in 't verband en in den stijl van R.I B (zie
reeds Oc. 318) om ze, met Franck, in ZfdA. LIl 315, den
dichter te ontzeggen, den "scriver" toe te schrijven, wien het
"mag '" nötig erschienen sein dass der höflichkeit halber R.
nicht stumm neben der fürstin stehe". Ook herinnert dit vroom,
maar "doux entretien" tusschen de koningin en R. (verg.
2881-9), sterk aan Ren. I 1438-46 (zie reeds Oe. 318), waar
Renart en de koningin eveneens (zij 't in omgekeerde volgorde) wedijveren in vrome verzoeken om gebeden voor elkanders
zieleheil. De door Franck "bemerkenswert" geachte (en, naar
't schijnt, gewraakte) tegenstelling tusschen dit optreden van
R. en dat van Isingrijn (2854-6) kan m. i. zeer wel aldus
bedoeld zUn (zie reeds Cc. 319). Doch A 2767-8 schijnen
mij ook nu nog onecht, immers al te onbeduidend; de ver-

<
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warring, verknoeiing te dezer plaatse is zeker wel mede 't gevl?lg der driemaal gelgke rgmen: A 2761(: 2), 2767: 8, 2773-4
(verg. Cc. 313, op 2664-71, en ook 198, 2°). - 2790 Voor
met lieve zie V. IV 536, 574. - 2794 Voor de wijziging van
Voer haer in Hoort alle zie reeds Cc. 319, en verg. 269 op
1835, en hierboven, op 1843; waardoor tevens F.'s bezwaar
vervalt, dat koning en koningin reeds" voor haer diere" staan.
- aerm ende rike klinkt ons, op dieren toegepast, ietwat
zonderling: zeldzaam blgk van Willems enkele malen te ver
gaand anthropomorphisme - zie Td. 209-13, Tschr. LIII
67, 70-1, Inl. mgner uitgave, blz. 36 en 84, Aant. 23) - , dat
echter nog geen grond geeft voor onechtverklaring of verdenking dezer regels. - 2795 cleene, naar B (F: luttel), verg.
3072. - 2796 huusghenoote, naar B 2770, verg. 2081 en Cc.
285, op 2073-4; ook -ghenoot: groot (als in B) ware mogelgk
(Franck, Mnl. Gramm. 2 § 193).
2798, 2817-22 R's goede "wille" (2746-7) wordt in
deze verzen door den koning tot zesmaal toe herhaald (verg.
Cc. 320, op 2808, boven, op 2617, en ben., op 3193).
2851 Tegenover Cc. 321, op 2837, moet ik nu opmerken
dat de plaatsen in R I, waar deze of dergelgke constructie
met dan voorkomt (1394 (?), 1659, 2997), evenals de bg V. II
54 (en Lorr., ed. Jonckbl., II 1785, Fel'g. 917), Stoett, MnI.
Synt. 3 § 296 en Bouman, Bgdr. t. d. synt. d. dat-zinnen, 83-103
(dan = maer) I) aangehaalde voorbeelden meest altgd den
indicativus hebben; zood at ghesate toch wel te stoutelgk door
mg uit saet (F 2789) kan zgn afgeleid (ook is ghe-, naast sat
971 (ging zitten), toch nauwelgks gewettigd). Nu B 2814-5
deze regels weglaat, zal 't het veiligst zgn, de lezing van A:
ghinc sitten te herstellen.
2853 ie, naar A (en B 2822; F: nie): al is nie in zulk
geval ook gebruikelgk (zie Stoett, Mnl. Synt. 3 § 235).
1) Het Ned. Wdb. III 2274 geeft slechts eenige voorbeelden, zonder een
enkel woord over de herkomst en geschiedenis dezer constructie en beteekenis;
zie ook Bouman, a.w. 99.
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2862 verwoedden naar A (F: verwoerden), aldus (X Cc. 72)
gespeld, behouden, als zijnde historisch juist en ook elders
enkele malen in dezen vorm voorkomende.
2877 Ofschoon verssche (A), zoo wel palaeographisch (v'sce>
vaste) als wat de beteekenis betreft (zie Cc. 322), wel de
oude, echte lezing zou kunnen zijn, durf ik ze toch niet als
zoodanig aanvaarden, ook omdat vaste (B 2845; F: 0) door
de (hier telkens op te merken) herhaling van hetzelfde woord
in 2883 en 2904 (AF) gesteund, gewaarborgd wordt.
2897 die (À) geRchrapt, als zijnde eene te oude, noch door
des (A; F: 0) Gods, noch door 2267 of 3037 gesteunde zegswijze.
2900-3 Bij nader inzien dunken mij de, Cc. 323, geopperde bedenkingen tegen A 2875-7 toch niet onoverkomelijk.
Herhalingen zijn nu eenmaal in R. I geenszins zeldzaam (zie
hierboven, op 2617); hier is die herhaling der voor R op zijn
pelgrimage te verwachten bezwaren mogelijk ook wel opzettelijk
bedoeld als blijk der bijzondere "lieftalligheid" der bigotte
koningin jegens R, waarvan ook haar plotseling gemeenzaam
"dudijnen" een uiting zou kunnen zijn (verg. Cc. 126 en boven,
op 2788-96). Alleen heb ik dinen verkort tot dijn (verg.
Cc: 101 over zulke jongere nsm. op -n van demonstl'. en poss.
pron.); en dijn noot (A), als verklaarbare verschrijving, in di
noot veranderd; zie V. IV 2506-7, waarop BIL zich, evenals
op Bloeml. III 106, 146, te onrechte beroept tot steun van
het behoud der lezing van A (F: 0).
2911 toten knien: zie Cc. 324, op 2897. Misschien heeft
BH. XXII en 74 toch gelijk. Isingrijn moet, volgens de beslissing der koningin (2907), van zijne "vier scoen" (2883) er
slechts twee, van zijne "voeten v 0 ren", "t 0 ten claeu wen",
leveren voor R.'s "h a n d schoenen", die dus de "c I a e uwe n"
v r ij laten (2909-13); doch Hersint moet hare "schoenen"
voor R.'s ach ter pooten (2923-5; zie ook Cc. 322?) afstaan
"ende die claeuwen also wel" (2924). Dan heeft B 2879:
"mitten claeuwen" (van L) dit fijne onderscheid niet begrepen. Verg. ook Y sengrimus III 954-62.
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2929 wel lieve, naar F (A: 0, B: lieue): zie reeds Cc. 324, op 2913.
2946 balch ende, naar A (F: hi); voor ende met tegenstellende bet. zie V. II 638, 2.
2948 beeden, naar FB (A: 0) en L 1449: "graui laesi debilitate iac ent"; wat trouwens meer zou kunnen doen verwachten, gelijk misschien ook ligt opgesloten in harde (A), dat
echter, n a ast beeden, het vers zou overladen.
2981 Jufroot, naar A (F.: Gelijs) : zie Tschr. LIV 89-99
en mijne uitgave, blz. 116.
2988 hem wel selve, naar A (F: wel hem selven): immers op
de "macht" van den zondaar om zelf, zonder des priesters
;,sleutelmacht", zich te "claren " komt het aan: zie Stracke,
in Tschr. XLIII 145-60.
2991 gheesteliker, naar A (F: -en): zie boven, op 263.
3015-6 tranen: granen, naar AB (F: -e: -e): tt'aen is vanouds sterk manl., waarnaast echter (reeds vroeg?) vr.; grane
(naast graen?) vanouds Vl'.
3017 -8 her fe Van ra uwen. Haddi eeneghe enz., naar A 00 F
00 B, als nauwer aansluitende bij AF en ook bij B 2987-8;
eeneghe naar F = L 1492: ullus. Voor den krasssen overloop
(als immers vooral in B voorkomt) zie Td. 238. Zie reeds Cc.
329 en verg. 3050, 3094.
3023 Al en I) hadde hem dit niet m. gh., naar B 2993: Om
dat hem dit niet en m. ,qh. (AF: Had( det) (hem wel) m. gh.
Eene vrij krasse wijziging (X Cc. 329) van de opvatting dezer
regels; die mij echter, nu AF onduidelijk is en L (1493-4)
zwijgt, toch beter (als noodsprong) voldoet dan Goslinga's
opvatting en uitlegging dezer moeilijke plaats (Tschr. XL V
33-9, XLVII 158-60: te = met betrekking tot??), of die
van Overdiep (a. w. XLVI 36-9), welke een m. i. gewrongen
"constructio ad sensum" oplevert, waarbij de negatieve zin van
vs. 3020-2 dan in 3023 ware voortgezet,' alsof het een zin
met voorwaardelijke modaliteit ware geweest (?).
1) Aldus ook hIer, evenals in 1033 (maar

X

2197) te lezen (zie op 1093 en 2737)?
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3032 Doe sprac die coninc.' "Mi es leet, naar A (FB: Die con.
spr . .' mi es harde leet: proleptische dittographie naar 3037 ?).
Ook schijnen met doe beginnende zinnen in B talrijk (meer

dan in A); verg. b.v. 3267, 327l.
3035 ne naar B 3005: en (AF: 0); verg. boven, op 2737 en
3023, benevens ben., 3046: en, naar EB (AF: 0).
3038 Is de bevreemdende acc. (A: dat hof, F: sijn hof) bij
gheboot (zie Cc. 329) misschien te verklaren uit een soort
van ellips, in de bet.: ter heer vaart oproepen, opontbieden (V. 11
966-7), waarbij de acc. pers. wèl voorkomt (V. 11 967)?
Eene bet.: "gelasten ... met eene onbep. wijs met ... te"
(a. w. 968) met een acc. pers. wordt t.a.p. alleen door deze
ééne plaats gestaafd! Of heeft B 3008: 0 ver al dat hof toch
inderdaad de oude, echte lezing bewaard?
3054 hoe ingelascht (AFEB: 0), naar analogie der andere
plaatsen, waar afhankelijke voorwerpszinnen met drie- en meermalen herhaald hoe (= dat, verg. mlat. qua liter = quod?) aanvangen; zie boven, op 2182, 2322.
3071: 2 De conjectuur: beene: cleene (AB: voete(n): grote,
F: poten: groten) zie Ojb. 87, 118; Cc. 331 - gehandhaafd, ondanks den alleen hier voorkomenden, doch door 't rijm
gestaafden, jongeren vorm bee n e; verg. ook diere en liere
naast dier en lier (Cc. 77).
3086-95 Ghi twee, ghi... Ghi twee, ... Ghi sijt, naar A
(FE: minder volledig); voor de anaphorische herhalingen verg.
boven, op 2617.
3091 Gheestelijc: zie, behalve Cc. 332, ook V. 11 1103,
en voorts Serv. I 762.
3129 wart, naar }<'E (A: was), om de tegenstelling met was
(3123).
3131 naar E (zie ook Cc. 334), omdat int hof (B; AF: 0),
ook niet door L gesteund, weinig zin heeft.
3153 Helpt, naar AE (FB: help), in overeenstemming met
sidl; al zou, op zich zelf beschouwd, hier, in C.'s doodsnood,
een hartstochtelijk enkelvoud ten minste even begrijpelijk,
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aannemelijk zij n als het hoofsclJe meervoud; zie trouwens ook
Overdiep's, boven, op 1442 en 2583, aangehaald opstel.
3154 verbijt, naar A (FE: dodet, L 1577: neeat, B 3122:
mOO1't), in spijt van LW., in Tschr. XXVII 83; als zijnde (in A
en B) het gewone woord: 461; 2094-, 2101, 2104, 2333,
3477 (X dooden alleen 1957).
3157: 8 ghebeten: eten, naar AF (E: gebroken: eoken).
3180 daghen, naar A (E: dang', F: dreighen), om de, Cc.
336 aangehaalde, vroegere verzen van A en L en de weldra
volgende 3222-9.
3187 ende van, naar A (E; van goder, F: van), ter ontlasting
van het overladen vers.
3193 Willen wi, naar AF (X Wi moghen, naar L 1607--8),
als zéér hoofsche aanspraak, met een driemaal herhaald willen,
van R. tot Hermeline; zie Cc. 320 op 2808, boven, op 2617,
en verg. 34, 1008, 1010, 1408, 1462, 3190, 2798-2817.
3202 van, voorheen tusschen eomet en over see ingelascht,
in de onderstellbg, dat het in AF was uitgevallen door de
herinnering aan 2747, 2821, 2941, en dat over see werd opgevat als een geheel = lant van oversee (fr. pays d'outre-mer,
het Heilige Land). Maar van kan toch eigenlijk best gemist
worden, t.w. bij een eigenlij ke opvatting der uitdrukking:
terugkeer over zee; verg. b.v. over die berghe 2878. - Zie
ook boven, blz. 170, 5°.
3220-1 Zie over deze regels Cc. 339-43; doch verg,
wellicht ook, ter aanbeveling van bliven (A), als betere tegenstelling met varen dan seulen, Flor. 2131, 2139?
3225-6 Het Cc. 343-4 geschrevene vereischt aanvulling
en nadere overweging. Beide lezingen, die van A: na mijn
oom en die van F: om mi comen, zijn verdedigbaar. Voor de
eerste schijnt, wat den zin betreft, te pleiten dat R. Brune
inderdaad soms (b.v. 627, 667, 702) _ oom heeft genoemd;
doch dit is daar allicht niet meer dan de bekende vleiende
aanspreekvorm tot grootel'e, sterkere of oudere personages;
zie over deze al dan niet werkelijke bloedverwantschap (X ge-
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vaderschap in 't Ofr.: compère) o.a. Td. 216, Cc. 228-30,
247, Inl. 33, en verg. ook voor R. 's betrekking tot Isingrijn
1485-6, 3042, (2890, 2929) e.e. I ). Wat na (vóór verwantschapsbenamingen, ter aanduiding der nadere, nauwere betrekking) aangaat zie V. IV 2046, 2049: na (ghe)neve, -nichte,
-maech, -ghebuur -vrient (in 't Mnl. nog niet als samengestelde znw. opgevat), en verg. ofr. pres vostre cosins (Ren. I
1986: Grinbert tot Renart). - De lezing van F is daarentegen te verdedigen met -een beroep op V. V 96: comen,
varen, senden, ontbieden om enen, om sinen !!erholen raet, komen
om iemand enz. te h a I e n. - LW. heeft, in VMV A. 1920,
183, omzetting dezer beide verzen voorgesteld, omdat de volzin
zóó "grammatisch correcter" zou zÜn (P) en wÜ zoo ook de
chronologisch juiste volgorde der drie indagingen, door Brune,
Tibeert en Grimbeert, krijgen. Ofschoon nu inderdaad L
1627 -8: Brunus, catus aut mihi cal'US Grimbertus non me
amplius allicient etc. dezen laatsten grond van W.'s betoog
schijnt te schragen, dunkt mij het betoog toch niet sterk
genoeg om, bij de eenstemmigheid in de volgorde, van AF te
wijken. Doch wel lees ik, om dit mihi cal'US - ofschoon niet
op R.'s oom Brune, maar op den "oomzegger" Grimbeert
slaande, toch wellicht een herinnering aan het n a mijn oom
van 't oorspronkelijke - , ten slotte nu, naar A, aldus> F :
om mi co men).
3252 Dor, naar F (AB: Om), als ouder: een der niet zeldzame gevallen dat in dit (jongere) slot (niet alleen de ± 100
laatste verzen) eigenaardige uitdrukkingen van A. in B voorkomen (zie Tschr. LIlI 159-60).
3307 naar AF, zonder aanvulling; in de onderstelling dat
de regel misschien opzettelijk zoo kort is, ten einde, met
langzamen nadruk gelezen, het ontzettende dezer wandaad uit
1) Ook: W. O. Farnsworth, Uncle and Nephew (New York 1913),3 -l6, 20,
200; J. W. Determann, Epische Verwandtschaften (diss. Göttingen) U-3;
Renout v. Mont., ed. P. J. J. Diermanse, aant. 1408 (vriendelijke mededeeling
van den laatstgenoemde).
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te drukken (verg. Frings, in AfdA. XL 118, over 1859).
3330 naar FG; aldus nog iets nader blijvende bij L 1687:
Gum seierint quod sim re,gis amieus ego: Quod seio dietare
pulehre dieent leviterque, waarin de lezingen van A (weet) en
FG (sal seggen) verbonden zijn (verg. Cc. 341, noot 3, op
3204-5, en blz. 29-30).
3336 ding hen, naar A (F: saken) : zie Td. 187, 191.
3338 Over Leitzmann's voorstel (PBB. XLII 45) om, naar
F, te lezen: laet u lief, en in 3342: seade, zie a,w. 551.
3382-3407 Bij het herhaald gewag, in deze verzen, van den
gewaanden brief heerscht er (evenals in 354-7 e. e.) tusschen
A en F - B laat ik hier, als stellig jonger, liever buiten spel telkens verschil in 't gebruik van een paer lett(e)ren of brief,
-ve (zie over een paer l. vooral Franck op Alex., blz. 414-5).
Met verwijzing naar en vervollediging van Ojb. 90-1, Cc.
346 (en 178--9) vat ik samen: AF: lett(e)re(n)l) 3283,3293,
3297, 3311, 3314, 3377, 3385, 3388, 3397, 3407; A: lett(e)ren
X F: brief 3390 (en 357); AF: brief 3318(:), en 354(:), 3380
(mv. brieve); A: brieve, F: brief 3383; bovendien in andere
bett. lettere(n) 54 F, 454 AF; brieve 2463 F, 2479 A. Ik lees
nu overal, waar in beide of in een der beide hss. een paer
-, des eoninx - of die lett(e)re(n) staat: lettt'en, als de waarschijnlijk oudere, Vlaamsche uitdrukking en vorm; ook 3390,
naar A, wegens de waarschijnlijk eer gezochte dan vermeden
anaphorische gelijkluidendheid met 3388 (verg. boven, op 2617
en op 3193) en natuurlijk ook 54 en 454. Doch ik lees
brief, mv. brieve, waar AF beide aldus luiden: 3318 (:),3380 (:),
en ook 2461 en 2479, waar een der beide hss. eene gansch
andere lezing heeft.
3392-3 Hoewel geheel instemmende met L W.'s betoog,
in VMVA. 1934, 307-9, dat Bofsaert de naam is van den
aap -- zie trouwens reeds Cc. 106 en 350-1 (lees aId.:
Museum III (1895) 56), en zie ook Van Everdingen's prent
1) In

A

bijna overal lettren, als mv. van lettre; in

F

lettere, als mv. v. letter.
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bij deze plaats - , aarzel ik toch zijne, palaeographisch zoo
aantrekkelijke, verbetering: Boekaerde den simmen, sinen elerc
te aanvaarden; omdat - nog afgezien van den vorm Bockaerde,
waarboven ik in allen gevalle, naar A, den vorm Botsaer'de
verkies (zie Cc. 106; Tschr. LIV 113, noot; Inl., blz. 103-4) 10 weliswaar L 1730: simi u s heeft, maar mnl. simme overal
en altijd vrouw. is (overeenkomstig het gewone lat. simia),
wèshal ve stellig niet de n simme n (dat. p 1. masc. ?), maar de r
simme(n) gelezen zou moeten worden, waarop dan toch wel
zeer kwalijk sinen goede nelere zou volgen; 20 3392, naar
LW.'s voorstel gelezen: Doe hiet hem die eonine den brief
gheven, toch stellig overladen is. Ik lees dus nu geheel naar
A; wat eenvoudig, duidelijk en fraai is.
3405 voort, naar A (F: uut), verg. voortbringhen: voor den
dag brengen. Ook voort rae (van voort-reken) ware als 001'sponkelijke lezing mogelijk.
3444 Voor het gebruik, in F, van den soortnaam wulf naast
den eigennaam Brune zie Td. 217, noot 4, en verg. 1983.
3447-8 Over de door Leitzmann, in PBB. XLII 45 bepleite,
omgekeerde volgorde dezer regels, naar F, zie a. w. 551.
3449 beghiet (A: ghelyet, F ontbr.) behouden (zie Cc. 355-6);
hoewel dient erkend dat in dit jongere slot ook een rijm
als in A, ghelijet,' verriet wellicht niet onmogelijk ware.
3483 vriheden, naar B 3457 (A: vreden, F ontbreekt na
3454), omdat het overleveren van Belijn en R., met beider
maagschap, aan de ongenade van Brune en Isingrijn inderdaad
twee groote vrihede, d. i., naar de oudste, oorspronkelijke bet.
des woords: privilegiën, voo r rechten, geenvreden, zijn (zie
V. IX 1358-60). Een mv. -heden (zie Cc. 78; Franck, Mnl.
Gramm. 2 § 185 i. f.) - of, eventueel, een rijm -e: en - is
vooral in dit jongere slot, wel aannemelijk.
3486 hier binnen, naar A, hetzij in den zin yan: intusschen,
middelerwijl, of van: hiertegenover, onder (b i n n en) deze voorwaarden?
3490 der (A: de), met LW., in VMVA. 1934,296, noot 1;
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schoon niet zonder aarzeling, alweer omdat in dit jongere slot
ook een elders in R. I ongewoon de eonine lioen (A of Lioen)
niet onmogelijk schijnt (zie laatstelijk Tschr. LIII 160-1).
3492-3500 Zie over het door Mej. A. H. Kroon (later
Mevr. De Vreese, gab. Kroon) vóór aan deze regels ontdekte
acrostichon BI WILLEME: Tschr. XLVI 52-64; L. C. Michels,
in a. w. 286-91; LW., in VMVA. 1935, 169-72. Ik aanvaard nu gaarne dankbaar des laatsten stoute, doch zeer aannemelijke verbetering: "Ic laghe" , sprae Brune, in den riseren
Liever dan hier in den iseren" jplv. A: Brune sprae: ie hebbe
lieuer in de rijsere Dan hier te ligghene int ysere: een, reeds
blijkens zijne "overmatige" lengte, door de.n afschrijver van A
(die het acrostichon niet opmerkte noch begreep) stellig bedorven
lezing (L 1792-6 anders, breed er).
3498 dae;-, naar A, hiel' het éénige hs., waarvan zonder
dringende reden niet dient afgeweken.
3499 L W.'s verbetering (VMV A. 1935, 170): Firapeel e aanvaard ik niet, als zijnde in dit jongere slot allicht ongewettigd.
Zie trouwens ook Franck, a. w. § 194: de eigennamen vereischen, ook in R. I, geen zóó strenge verbuigingsvormen.
't Joppe, Jnli 1939.

J. W. MULLER.

Als aanhangsel bij het bovenstaande moge hier de diplomatische tekstafdruk volgen der, hierboven reeds een enkele
maal vermelde, schamele overblijfselen van een vierde handschrift van Reinaert 1. Niet zoozeer wegens hun groot belang
voor de critische herstelling van den tekst: dáárvoor zou eene
opgave der enkele eenigszins belangrijke varianten ruimschoots
voldoende zijn. Maar bij de beklagelijke schaarschte van aanvankelijk allicht niet zeldzame I) - handschriften van dit
1) Immers "Balduinus iuvenis" begint, omstreeks 1270, zijne Latijnsche vertaling met: ,,:f'abula Reinardi, sicut reor, agnita multis Teutonice scripta" ; het·
geen wel schijnt te wijzen op eene onmiddellijke populariteit onder het toenmalig
"lezend publiek" (der "clerke"). Zie ook: Reinaerts avonturen en rollen in en na
de ME., in VMVA. 1926, 312-3.
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meesterstuk onzer middeleeuwsche letteren krijgt elk brokje
perkament met dezen inhoud hooger waarde en beteekenis,
al ware 't slechts als bl!jk der vroege bekendheid van het gedicht in de verschillende gewesten van het Dietsche taalgebied.
En dit nog te meer, nu deze brokjes de eenige resten van
een Reinaert-hs. z!jn, die in eene boeker!j del' "Nederlanden "
een veilige rustplaats gevonden hebben. Immers het eenige
volledige, »Comburgsche" handschrift (A) berust te Stuttgart,
het andere, nagenoeg volledige (F) op het slot Dyck, de fragmenten (E) te Darmstadt; van R. II daarentegen wordt het
eenige volledige hs. (B) te Brussel, een groot fragment (c) te
's-Gravenhage, doch de fragmenten van den nog berijmden druk
(E) te Cam bridge bewaard.
De bedoelde brokstukjes - door mij, naast de bovengenoemde A, F en E, G gedoopt - zijn in 1933 "opgedoken" bij
den handelaar in handschriften Erik von Scherling (toen te
Leiden, thans te Oestgeest) I), die m!j welwillend toestond ze
te bezichtigen en, ter latere bekendmaking, af te schrijven.
Van hem kocht ze in hetzelfde jaar, voor de door hem
bestuurde Gemeente-Bibliotheek van Rotterdam, de gr<lotste
"liefhebber" (proprio sensu!) en beste kenner van Mnl. hss.,
wijlen prof. dr. W. L. de Vree se ; die ze "op 't eerste gezicht
uit de laatste jaren van de 13e eeuw" meende te mogen dagteekenen 2). Mocht deze schatting bevestigd worden, dan zou de
(voor Mnl. hss.) betrekkelijk hooge ouderdom, hooger dan die
der hss. A en F - beide door De V reese uit de eerste helft
der 14de eeuw afkomstig geacht :i) - de waarde dezer geringe
brokjes zeker nog doen stijgen.
1) Zie zijn Rotulus . .A quarterly Bulletin for Manuscript-collectors, III 2,
blz. 25, no. 1640; benevens Tschr. LIII (1933) 161, noot l.
2) Hand. Lett. 1932/3, 59. In V. Sch.'s Rotulus heet het: "Early 14th
century".
3) De fragmenten E - waarin inderdaad ook vele oude spellingvormen voorkomen: zie Cc. 48 - worden door De Vree se "omstreeks 1280, wellicht zelfs
in de allerlaatste jaren van de dertiende eenw" gesteld, dus nagenoeg even oud
geacht als G (Hand. Lett. 1932/33, blz. 32-3). Zie voorts de reproductiën van
proeven uit de hss. A, F, E en G op de platen I - IV achter in mijne uitgave.
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Het z!jn 2 - beide, overlangs (ten einde er strookjes voor
boekband ruggen van te maken) doorgesneden, doch thans weder
aaneengehechte - strookjes perkament, behoord hebbende tot
een handsohrift van klein formaat, waarvan, naar vrij onzekere

berekening, elke bladz!j de, oorspronkel!jk c. 10 cm. breed,
c. 23 verzen geteld zal hebben. Het schrift heeft het bekende
Gothische karakter I). De afkortingen (door mij met cursieve
letters aangevuld) z!jn: de gewone voor -n en -er- (-ar-, -ae/"-) ;
voorts: C. = Coninc, R. = Reinaert, beide meestal rood doorstreept, evenals de kapitale beginletters der verzen. Een, mij
van elders onbekende 2), eigenaardigheid is, dat de gel!jke slotletter van elk rijm p a a l' slechts éénmaal, op de IUn van den
eer st e n regel, met de voorlaatste letter door een golvend lij ntje
verbonden, en op eenigen afstand van den rechter rand der bladzijde met rood geschreven, door een dergelijk, schuin, golflijntje
ook verbonden is met de voorlaatste letter van den tweeden
rijmregel ; gelijk dit hierbeneden eveneens is aangewezen.
Omtrent het gewest, waar het hs. geschreven zal zijn, geven
enkele hier voorkomende woorden en taalvormen wel eenig
licht. Bloot spellingverschil - maar ook dit toch eigenaardig
voor de plaats en den tijd van herkomst van het hs. - is
o. a. het gebruik van "h" iplv. "ch" als slotmkl., van "g" iplv.
"gh" vóór palat. (e en i), van enkele "i" iplv. "ie" ter aanduiding van den ouden tweeklank (Uden: beriden 2207: 8, it 2601,
og. î (sien =
nine 3311), en daarnaast ook "ie" iplv. "ij"
siJn 2209); al hetgeen naar het Oosten, althans niet naar
(W est-)Vlaanderen, doch wel naar een vroeg tijdperk w!jst 3).

<

1) Zie pI. III mijner nitgave.
2) Dr. G. 1. Lieftinck, assistent aan de Univ.-Bibl. alhier, heeft mij verplicht
door de aanwijzing van dezelfde "schrijfwijze" in een hs. van genoemde Bibliotheek
(B.P.L. 191 e, fol. 165 rO), waar, als vnlling eener meerendeels ledig gebleven
bladzijde, een tienregelig Latijnsch gedicht is geschreven, bestaande nit 5 X 5
leonillische rijmen: de eerste 5 alle nitgaande op het éénmaal, aan den rand, geschreven en door 5 golilijntjes met de versregels verbonden icta, een tweede vijftal
op are enz Het schrift van dit hs. is nit de 14de , allicht nog uit de 13 de eeuw. Verg. ook Reusens, Elém. de paléographie 232 en pI. XXXII, n. 1.
3) Zie Franck, Mnl. Gramm. § 5,3; Kern, Limb. Serm. § 55; V. Veerdeghem,
vóór Sie Lutgart XLIII; Cc. 48-9.
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Naar het Westen wyzen, zeker of waarschünlük evenmin: cone =
coene 2228 1), J'open=roepen (I'oupen) 3155, god(en) 3159,
heit = hiet (praet. v. heeten) 2233, misse: wildernisse 2601 : 2,
gons te 3335. En stellig naar het Oosten (ook het Sassische
Noordoosten, incl. het oostelijk Sticht?) wijzen: solde = soude
2205, 2210, 3311, bet = hd. bis, tot 2230, wo = mnd. wó,ohd.
wuo, mnl. hoe 2206 2), wenih 3336. Dit alles is van belang, omdat
het, evenals de waarschijnlijk zuidoostelijke hss. F en E !l), opnieuw
getuigt van de verbreiding van den Vlaamschen Reinaert ook
in de meer zuid- (en ook noord-?) oostelüke Dietsche gewesten.
Of volseget 2231, hoft 3304, strecke 3308, scirpe 3310, littren 3311
nog eenige aanwüzing zouden kunnen geven schünt twÜfelachtig.

(ed. Muller 2)

Ia rO

Ia VO

.[e](ed. Muller I)

2202 In groter torment in groter pin. .....
.. e
Indien dat die Coninc mild
Een gestille maken wild.················· .....
2205 Ic solde hem tellen bigenaede .........;;n
Wo iamerlike was verrade. .......
.
Te mordene van sinen lide
..... .n
N ohtan di et allermeest b e r i d e ·
Sien some van minen liefsten mage n
2210 Die ic wel noede solde bedrage

(2194)
(2195)

2225 Bider coninginne(n?) rad ........................... e
Die sere ontsah des coninx schad .. / . /
Geboet die coninc openbar ....... ............ ..e
Dat dar neiman so cone en war..·
Dat hi een wordekijn iet sprak ........ e
2230 Bet dat Reinaert met gemak... .. .
Hadde vol seget sinen wilL ... .........e
Doe svegensi allegader s t i l L . · · ·
Die Coninc heit Reinaerde spreke ... n

(2217)

(2200)

(2220)

(2225)

1) Franck, Altfränk. Gramm. § 44-5.
2) Franck, Mul. Gramm. § 82; Dez., Altfränk. Gramm. § 54; Frings, Germania
romana. 13; V. IX 2733 -5, waar alleen aanhalingen uit noordoostelijke, Stichtsche
of Geldersche geschriften voorkomen.
3) Zie, behalve Cc. 15, 22, 47-9, vooral Frings, in ZfdA. LVII (1919),282;
AfdA. XL (1920) 114.
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Ib 1'0 2576

So grote ere
Dat nieman en
Dien ie also wa
Mines sehattes
2580 Alsie v doe ende
Reinaert nam een stro
Ende sprae her
Hier geue ie di
Die wilen erm

Ib

yO

2599
2600

3160
Ha

yO

(2570)

erre dane ............ n
(?)wane .. ··
it
miss .. · .....
e
ermss ...
k...e
kC?)· .................... .
f iae ............ 1'
dae·
......f

2605

Ha 1'0 3154
3155

(2566)

Dese pelg
Dat rope
Want R.

(2590)

(2595)

(3138)
(3140)

Desen god
Die welpe (?)

3177
3178

ke.

(3161 )
... n
........... e(?) (3162)
...... n

3183

Hb 1'0 3305

3310

e.... ···

..........................

Sin en yrient belyne ieghe ..
(n)
Dat hoft van eorade gedrege .... ·
Inde scerpe gesteke (?) ................... ..........n
Ende hine bi sinen quaden st1'eeke.
Die seirpe belyne anden haL.
..... s
......
Ende beual hem als ende al
Dat hi die littren nine sold ... . . .. (e)

(3167)
(3289)
(3290)

(3295)

lteinaert-studlën

IIb

VO

209

f
v merken (?) in dat ho ..
Sal secgen dat ic wel can dihten
Met sconen worden ende met lihte..
..............n
lsi dat ics nine can (s'ic)
Men secget het es menehgë ma.·'"
3335 Groet ere gesciet daer hem got gonst.e
an saken der hi wenih const... ...
t

3331

(3315)

(3320)

In 't geheel leveren deze fragmentjes ons 32 (zoogoed als)
geheele en 27 gedeeltelijke regels (sommige slechts enkele
bijna onleesbare letters) op. Voor de tekstcritiek is, als gezegd,
de winst zeer gering. Meestal staat dit hs. G, bij verschil
tusschen A en F, aan de laatste zijde: 2202 .groter, 2205 tellen
(doch met ghenadèn, als A), 3331 sal secgen dat ie wel can, 3334
secget (zonder dicke), 3336 saken; behalve in 3334 overal de
in mUne tweede editie verkozen lezing bevestigende; alleen
der . .. wenih 3336 (X AF die .•. lettel) is opmerkelUk (oosteIUk).
Op enkele plaatsen schUnen - voor zoover met zekerheid
leesbaar - de fragmenten eene onjuiste lezing te geven: 2600
(w)aer u'anen?, 3308 strecke?
Leiden, Oct. 1939.

J. W. MULLER.

NASCHRIFT
Het hierboven, blz. 164-5, op 198 besproken Mnl. bnw.bUw. ap(p )eert 1) is door Stallaert uit Van VaernewUck, Beroerl.
TUden III 252 opgeteekend in den ook in R. I bedoelden
zin: onbeschaamd (fr. effronté). Ook bU Corn. Everaert komt
het woord eenige malen, in zeer verschillende beteekenissen,
voor. XXIV 95 ("Maria, Gods moeder appeert") is toch zeker
1) Martin, Anm. op R. I 350, haalt uit Adenes, Cleomades 26 nog aan:
en apert dil'e en herinnert aan het nog heden in de Fransche rechtstaal (alleen
in den in fin. en den 3den pers. praes. indo il appel't) gebruikelijke apparoir,
waar blij ken.
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX

14
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bedoeld: kennelijk, klaarblijkelijk, ontwijfelbaar. Dezelfde beteekenis, eveneens in adverbiale opvatting, is mogelijk XIV
57 (zie de aant., blz. 599: = ongheveynst); doch eene geheel
andere, die van: handig, behendig zou beter strooken met
den, min of meer parallellen, regel 133, waar a., tegenover
loerdelic, lomp, onhandig, staande, stellig die bet. heeft. VI 79
("Zyt my jnt volghen appeert") kan kwalijk iets anders bedoeld zijn dan: bereid, vaardig. Ten slotte levert XX 297
("Doende tgoet vut ende jn (de lading in een schip), met
netten appeerte") een znw., met de waarschijnlijke bet.:
handigheid! Hoe deze sterk uiteenloopende beteekenissen
historisch te verklaren zijn - wellicht uit eene verwarring
en vermenging, in 't Ofr. of in 't Mnl., van ofr. apert, open,
openbaar, onmiskenbaar, onbeschaamd, maar ook: handig,
bekwaam enz., en ofr. apprêt, voorbereiding, toebereidselen,
handigheid? - z[j aan anderen, Romanisten, ten onderzoek
overgelaten.
J. W. M.
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Dr. H. Smiloe, Jacob Cats in Dordrecht. Leven en
werken gedurende de jaren 1623-1636, J. B.
Wolters, Groningen, Batavia 1939. (Di ss. Vrije Univ.)
Het komt mij voor dat de tijd en moeite die Dr. Smilde
aan dit omvangrijke proefschrift ongetwijfeld in ruime mate
heeft ten koste gelegd, in de uitkomsten geen evenredige
belooning vinden. Ten deele is dit te wijten aan den opzet.
Door zich tot Cats' Dordtschen tijd te beperken, moest de
schrij ver diens weliswaar niet genietbaarste, maar ongetwijfeld
belangrijkste werk, Houwelijek, den sleutel tot schier alle
volgende, buiten beschouwing laten. Daarmede zag hij af van
een samenvattend beeld, een historische verklaring van de
letterkundige figuur. Nu is het ongetwijfeld het goed recht
van ieder schrijver de stof van zijn onderzoek naar eigen
goedvinden te beperken, maar door het behandelen niet van
een bepaald incident uit Cats' leven, van een bepaalde zijde
van dezen dichter, doch van een middelmoot zonder kop of
staart, van wat voorafging en volgde alleen gescheiden door de
in letterkundig opzicht volmaakt onbelangrijke veranderingen
van woonplaats - van invloed van Dordrecht blijkt niets - ,
moest wel een onbevredigend geheel ontstaan.
Zie ik goed, dan heeft ook Dr. Smilde zelf dit wel eenigszins
gevoeld en heeft bij daarom zijn studie over een willekeurig
stuk Cats in het laatste hoofdstuk aangevuld met een overzicht
van wat er in den loop der jaren alzoo over de geheele figuur
Cats is gezegd. Hij doet dit, zooals voor de hand ligt, niet
zonder dat eenige vooringenomenheid hier en daar voor den
dag komt, maar in het algemeen eer te neutraal dan te critisch.
Met eenigen wrevel vraagt men zich aan het einde van de
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opsomming af: waar blijft nu het samenvattend, boven enkele
gemeenplaatsen uitgaande oordeel van den schrijver zelf?
Het is niet alleen hier dat Dr. Smilde minder geeft dan
ook binnen het raam van zijn opzet wel mogelijk was. Bij
zijn bespreking van de in Dordrecht geschreven werken bepaalt hij zich in hoofdzaak tot het weergeven van den inhoud,
het opsporen van en het vergelijken met de bronnen. Daar
tusschendoor ontmoeten wij wel enkele terloopsche opmerkingen
over de meerdere of mindere geslaagdheid van een verhaal,
maar nergens een ingaande critische beschouwing. Tot het
begrijpen van Cats als historisch verschijnsel, tot het kennen
van factoren die vorm en inhoud van althans dit deel van
zijn werk bepalen, brengt Dr. Smilde ons niet nader. 0 ja,
telkens weer stelt hij op den voorgrond, dat Cats' standpunt
bepaald werd door zijn christelijke levensbeschouwing, dat hij
deze propageerde, maar daarmee komen wij niet verder. Niemand
heeft ooit aan die levensbeschouwing getwijfeld, maar zij was
zeker niet iets dat Cats onderscheidde van de meesten zijner
tijdgenooten. Wel echter waren er reeds in dien tijd zeer
uiteenloopende christelijke levensbeschouwingen en toetst Cats
zeer speciaal de vragen van vrijage en huwelijk aan de zijne.
Welke historische taak vervulde hij zoodoende, die een verklaring vormt van de groote populariteit van dezen zeer
middelmatigen dichter (feitelijk meer een rijmer), een populariteit die hij met geen enkelen anderen moralist deelt?
In de inleiding van zijn beschouwing van den Trou-ringh ')
makt de schrijver even aan de dingen waarom het hier gaat,
maar hij stapt er direct weer van af, legt geen duidelijk
verband.
Zeer onbeduidend zijn de samenvattingen over Spieghel
en Trou-ringh, meer dan tamelijk afgezaagde algemeenheden
bevatten zij niet.
In het wel interessant verhaal van Cats' grondspeculaties
1) blz. 199.
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bl!jft de vraag of deze nu volkomen correct handelde, voor
m!j althans, onopgelost. WaarschUnlijk betracht de schrUver
een prUzenswaardige voorzichtigheid, maar dat kan niet beletten
dat de uitkomst even teleurstp,lt. Het materiaal dat h!j hier bUeen brengt lijkt mU wel het belangrUkste uit zUn boek.
Te veel uitgesponnen zUn de beschouwingen en mededeelingen over andere Dordtsche dichters en geleerden, wier
betrekkingen tot Cats nooit van groot belang zUn geweest,
in den regel zelfs volkomen problematisch bl!jven.
De st!jl van Dr. Smilde heeft iets stroefs, herhaaldelUk iets
onbeholpens. Enkele voorbeelden:
»Dat hU, om dit doel te bereiken, medewerking moest ondervinden van anderen, voorzag h!j dadelijk" (blz. 90).
"Om daarna terecht in het vergeetboek opgenomen te worden" (95).
»De enkele Hollandsche spreekwoorden die Megiserus aanhaalt, worden door Cats btina nooit overgenomen. Zelf beschikte
h!j er over zoo vele, dat h!j ze daal' uit niet noodig had" (146).
»Z!jn beteekenis tot behoud en de verbreiding ervan» (146).
»Z!jn gansche, groote geleerdheid ... heeft hU in dienst van
z!jn volk gesteld. Bovenal heeft hU hen het hu wel!jk weer
doen ûen onder het licht der eeuwigheid ~ (258).
Over details met Dr. Smilde te discussieeren l!jkt mU in
het algemeen overbodig. Slechts wil ik een vraagteeken zetten,
waar hU Van BeverwUck (voor zijn tijd!) niet echt wetenschappelUk noemt I) en protesteeren tegen den term »brabbeltaal" ten aanzien van Quintiin 2). Als moralist moge deze niet
geheel zuiver op de graat zijn, zUn taal zondigt meer door
precieusheid dan door onbeholpenheid en van geest en dichterIUke aspiratie is hU niet ontbloot.
Een boek met veel en conscientieus behandeld materiaal,
maar arm aan ideeën.
J. A. N. KNUTTEL

1) blz. 100

2) blz. 290
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Westfälische Forschungen. Mitteilungen des Provinzialinstituts für wfäl. Landes- und Volkskunde, hrsg.
von E. RIEGER. Band I, Heft I (1938), 114 blzz. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster.
Er heerst in de laatste jaren van hernieuwde waardering
voor het inheemse en eigenaardige ook op het terrein van het
nederduitse taalonderzoek meer bedrijvigheid dan vroeger.
Terwijl te hooi en te gras nog beschrijvingen van afzonderlijke
tongvallen het licht zien, die helaas geen van allen een gebied
aan de Nederlandse grens betreffen en te gering in tal, soms
ook te schraal van lijf en leden zijn om den vergelijker veel
klaarheid te verschaffen bU de beschouwing van grammaticale
- en overigens wellicht slechts ten dele door vergelüking
oplosbare - moeilijkheden als het nog altijd netelige vraagstuk der Westfaalse breking, verschünen regelmatig nieuwe
uitgaven van de Verein für niederdeutsche Sprachforschung
en is de, lang aan eenzame liefhebbers overgelaten, lexicographische arbeid door verschillende geleerden weer op het
getou w gezet.
Uit de voorbereiding van het Westfaalse woordenboek is
Prof. Schulte-Kemminghausen's verhandeling: WestfälischNiederländische Dialektgeographie voortgekomen, waarmee de
hier aan te kondigen Forschungen geopend worden en waarin
de schrü ver met klem de nadruk legt op de lange-eeuwen
voortbestaande en derhalve wel uitwisseling van taal, i.c.
wóórden, waarborgende relaties ; Oost-Nederland en Westfalen :
bilden am Ende des Mittelalters in verschiedener Hinsicht eine
Einheit. Daarb!j wordt dunkt mÜ te zeer vergeten, dat deze
betrekkingen vnL tussengelooroen - H. von Ahaus, Tappe,
Hegins, de broeders van het Gemene Leven - bestonden en
de volkstaal van de conservatieve markegemeenschappen weinig
of niet veranderd hebben; dat er geen uit- en invloed van
bevolking plaats vond en de wederzüdse connecties (evenmin
als die tussen Oost-Nederland, waarvan de bewoners eerst in
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de vorige eeuw recht tot Nederlanders geworden zijn, en de
Westelijke provincies) geenszins zo veelvuldig en intensief
waren als die tussen Brabant-Vlaanderen en het beschavingzoekende Holland of Groningen en Oost-Friesland, die beide
met nauwe banden, economisch en politiek, verknocht waren.
De uit 'Nederland' herkomstige woorden, die ten Oosten van
Overijsel en Gelderland, in een smalle strook over de rijksgrens (zodat Woeste, de Iserlohner, ze niet noemt) gebruikt
worden zijn dan ook niet talrijk: mooi, sloof, bèèze (bes),
dominee, nooit, tien, uur, duren, schoondochter, schoonzoon,
secuur, ledikant. Veel verder in Westfalen verbreid zijn de uit
Woeste aangehaalde woorden vent (knaap), omtrent, stuiten,
duit, bollebuis, fluiten gaan en een aantal Franse leenwoorden
als beschuit, fornuis, spijt, klant, cichorei, fatsoen, komfoor e.a.,
die echter wel niet rechtstreeks uit het Westen, maar via het
N oorden uit Nederland 'eingewandert' zullen zijn . Woorden
als kortegaard, tabberd, falie (omslagdoek), partuur, huik zijn
een Overijselaar vreemd, bollebuis (soort gebak) hoort blijkens
het Ned. Wdb. van Vlaanderen tot Groningen aan de Noordzeekust thuis, en tenslotte vindt men zo goed als alle door
Prof. Sch.-K. genoemde woorden ook in Oost-Friesland (W.
Foerste, Der Einflusz des Ndl. auf den W ortschatz der jüngeren
ndd. Mdaa. Ostfrieslands, Hamb. 1938), dat vanouds met
Westfalen connecties onderhield blijkens Borchling' s opstel in
Ndd. Jb. 54. Waardoor Prof. Sch.-K.'s pleit voor: eine systematische westfälisch-niederländisch dialektgeographische Forschung wel niet zijn zin verliest (al zou men gaarn eerst enige
beschrijvingen zien van tongvallen in het Westelijkste deel
van Westfalen), maar wàaraan toegevoegd moge worden, dat
van Nederlandse zijde weinig te zien is op Münsterse kaarten,
waarop Emsland, Osnabrück, de graafschap Bentheim blanco
blijven zoals dat het geval is op de vier, van een voortreffelijke,
geleerde en bondige, commentaar voorziene en zowel OostNederland als Westfalen bestrijkende woordenkaarten, die het
opstel besluiten. Zij brengen de benamingen van de uier (aan-
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sluitend bÜ de gegevens van Dr. Heeroma), van de geit, de
spreeuwen van den doffer in beeld, waarbü slechts - om
een al te langademige beschrüving dier kaartf'n en bespreking
der 'Deutung' te vermijden - zij opgemerkt, dat ook zij mij
evenzeer van een oude, reens vóór-middeleeuwse woordengemeenschap als van jongere ontlening uit West of Oost dunken
te getuigen. Een van huis uit hgd. vorm als Westfaals ziëge
(geit) reikt juist tot de rüksgrens (al wordt zege nog wel in
de buurt van Winterswük gehoord), maar sik (geit), dat gewoonlük en terecht als een rest van ohd. zikkîn wordt beschouwd (dat echter in Westfalen niet meer in gebruik is;
zodat ik aarzelènd zou willen vragen of het niet een vernederduitsing of vet'llederlandsing van ziege zou kunnen zijn), is de
gewone naam in büna heel Overüsel en de Achterhoek, blükens
de kaarten, die voor dit gebied van Prof. Kloeke stammen. Niet minder boeiend en rük aan wetenschap dan Prof. SchulteKemminghausen's verhandeling zijn de volgende, kleinere van
Prof. J. de Vries over Das niederländische Volkstum, al
was de voornaamste inhoud ervan reeds uit het " Volk van
Nederland" bekend, en van Prof. J. Trier over Das Gefüge
des bäuerlichen Hauses. Enige Forschungsberichte ('}Iethoden
der waldgeographischen Forschung', 'Darstellungen und ProbIe me der Gesamtgeschichte Westfalens') besluiten de eerste
aflevering van dit veelbelovende en royaal uitgegeven tÜdschrift.
Buitenzorg
H. L. BEZOEN
T. H. LE Roux en J. J. LE Roux, Middelnederlandse
Grammatika. Pretoria, J. L. van Schaik, 1935.
XII, 209 blz. Prijs 12 sh. 6 d.
Eene Middelnederlandsche grammatica, in 't " Afrikaansch "
geschreven door twee hoogleeraren, onderscheidenlük te Pretoria
en te Pieter-Maritzburg - leden van een in Zuid-Afrika (en
ook op Ceilon) vanouds gevestigd Hugenotengeslacht, en
persoonlijk bekend door hunne werken over Afrikaansche

Boekbeoordeeling

217

phonetiek en syntaxis - : dat is wel een voorheen ondenkbare,
en ook thans nog aanvankelijk eenige verwondering, maar
weldra bewondering, en bl!jdschap, ... maar tevens schaamte
wekkend versch!jnsel! Verbl!jdend; niet alleen als een heuglijk
bl!jk van den vooruitgang en de verbreiding der (Neder.
landsche) wetenschap en hoogere cultuur in Zuid-Afrika; maar
ook als voorziende in eene ook hier, in het oude moederland,
reeds lang gevoelde (althans bestaande) "leemte". Doch juist
hierom ook wel beschamend voor ons Noord- en Zuidnederlanders ! Immers de tegenwoordige, bedroevende staat van
zaken is: dat Franck's, in 1882 verschenen, in 1910, maar
sindsdien niet meer, herziene en herdrukte, Mnl. Grammatik
en Van Helten's, in 1887 verschenen, nooit herdrukte, Mnl.
Spraakkunst beide sinds geruimen t!jd uitverkocht, en door
geen jonger, in vorm beknopter, maar in inhoud r!jker werk
gevolgd of vervangen zijn. Zoodat een student in de N ederlandsche philologie, die niet antiquarisch een exemplaar van
een dezer beide boeken weet te bemachtigen, zich moet en, tot op zekere hoogte of liever diepte, inderdaad ook wel
kan - generen met op zich zelf zeer verdienstel!jke, maar
voor diepergaande studie toch wel al te beknopte boeken als
Barnouw's (in 't Engelsch en met het oog op de behoeften van
Engelschen geschreven) overzicht vóór z!jne uitgave van Beatrijs,
of Bouman's Mnl. Bloemlezing met grammatica. Derhalve:
geen enkel, ietwat uitgebreider, dieper gaand handboek! En
toch, zou men meenen, moet er, ook naast Schönfeld's Historiese Grammatika van het Nederlands - bl!jkens den 3den druk,
gelukkig, een veel geraadpleegde vraagbaak - , waarin onze
historische grammatica voorshands wel min of meer gecodi.
ficeerd schijnt, nog wel. plaats z!jn voor, ja behoefte bestaan,
en ook gevoeld worden, aan eene afzonderl!jkp, uitvoeriger
Middelnederlandsche spraakleer!
Of . .. zou deze "lang ge v 0 e 1de behoefte" aan twijfel
onderhevig geworden z!jn? Inderdaad gaan er ook in de geschiedenis der N ederlandsche philologie, althans de t a a 1-
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wetenschap, getijden; of liever er zijn veranderingen in het
beloop, vooral "stroomversnellingen" waarneembaar. Ruim een
halve eeuw geleden vormden, althans te Leiden, bij De Vries
en zgne oudste leerlingen, woordverklaring, tekstcritiek en
lexicographie, in verband vooral met Mnl. (of ook wel zeventiendeeuwsche) tekstuitgaven, het leeuwendeel, ja welhaast het
één en al der academische, wetenschappelijke studie van het
N ederlandsch. Het Middelnederlandsch werd (naar het voorbeeld der classieke philologie) volijverig en degelijk, met het
oog op woordbeteekenis en tekstverklaring beoefend. Maar het
werd - trouwens ook bÜ nog nagenoeg volslagen ontstentenis
van rechtstreeksche oudere Westnederfrankisclle taal vormen zelden, weinig of niet, in verband gebracht en beschouwd met
het oudere Germaansch (dan alleen soms, waar mogelük, met
het Gotisch); van iets wat ook maar leek op eene Mnl. of
eene historische N ederlandsche grammatica was ternauwernood
eenige sprake. Zoo gaapte er voor De Vries' jongere leerlingen een kloof tusschen het Middelnederlandsch en het Oudgermaansch! En deze kloof werd, helaas, niet gedempt of
overbrugd door OosÜn, die daartoe geheel in staat, die daartoe
de aangewezen man ware geweest; maar wèl, 't eerst, door
Franck's Mnl. Grammatik - door de ouderen toen ter tüd
vriendelijk welkom geheeten, maar toch meer geprezen dan
gelezen, geraadpleegd en bestudeerd, ja door sommigen, zoo
al niet, als "Duitsche", "moeilük verstaanbare" of "onleesbare"
wetenschap geschuwd, dan toch veelal met een schuin oog
aangezien - ; weldra gevolgd door Van Helten's Mnl. Spraakkunst, een Nederlandschen tegenhanger, zeer verdienstelijk
door het heerleger van bewüsplaatsen, ook uit veertien- en
vijftiendeeuwsche en noordelijke (proza-)schrijvers, en door het
nauwer verband met het Nieuwnederlandsch, doch ietwat onoverzichtig, onhandzaam van stÜl en uitwendigen vorm. Zoo
werd de weg gebaand voor eene historische Nederlandsche
spraakleer: de i n terne geschiedenis van het N ederlandsch.
Terwijl allengs ook andere gezichtspunten geopend, andere
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onderwerpen aan de orde gesteld werden, aandacht werd gevestigd op en gevraagd voor phonetiek, taalpsychologie, zestiendeeuwsche taal, de ex terne geschiedenis onzer taal, in verband
met die van de literatuur, de cultuur, den staat, en ook de,
nog vooral lexicographische, dialectologie vele "liefhebbers" en
beoefenaars vond. En in lateren tijd hebben weer nieuwe
"vakken" met Idem een plaats geëischt in den steeds ruimeren
kring van gezichtspunten of "aspecten": hier de dialectgeographie, ginds de stilistiek, elders de phonologie enz. Ja er is
thans zelfs soms sprake van eene "verplaatsing der belangstelling bij de jongere generatie", eene "volkomen hergroepering
onzer Vaderlandse taal wetenschap" (die ook wel "ziek" heet),
van "heviger dan ooit op elkaar botsende theoriën" (Kloeke,
in Museum XLVI (1938) 28)! Dit alles kan blgdschap wekken,
als onmiskenbare blijken van een krachtig leven, rijken bloei,
snelle uitbreiding en vooruitgang der wetenschap; al is misschien
ook eenige bezorgdheid denkbaar en gewettigd, dat een voldoen
aan al deze eischen en wenschen, een "omvademen" van al
deze ver uiteenspreidende "takken" eener wetenschap bij het
academisch onderwijs wel zéér zware eischen aan hoogleeraren
en studenten gaat stellen (of het "wel omvatten" belemmeren), en ook de deur openzetten voor een niet onmogelijk,
maar zéér onwenschelijk door- en neerzijgen van eenig "kort
begrip" ook weer dezer nieuwere en nieuwste academische
geleerdheid naar het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, ten
koste van het eenvoudiger, gelijkvloerscher, maar practischer,
nuttiger, ja onmisbare onderwUs in het wel schrijven, spreken
en lezen onzer moedertaal! Maar ook, vooral, kan die blijdschap slechts dan onvermengd en duurzaam zgn, wanneer de
belangstellende aandacht zich niet al te zeer uitsluitend en
éénzijdig verplaatst naar een of meer dezer nieuwe "takken",
bloeiende ten koste van de oudere, door verwaarloozing 1)
1) Als soms blijkt uit flaters op dit gebied iu gevallen, waar men ze onmogelijk
of ongeoorloofd zou moeten achten!
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verdorrende, zooals de historisch-grammatische studie, waarvan
toch nog vele rijpe vruchten te verwachten zÜn. Voor eenè
veelzüdige taalgeschiedenis blüven immers - naast de,
(ook in verband met de politieke, economische en sociale geschiedenis te bestudeeren en te verklaren !) gegevens der
huidige, gewestelijke en gemeenlandsche, gesproken taal - de
getuigenissen der oudere, middeleeuwsche en latere, literaire
en ambtelijke geschreven taal altoos van het hoogste historische
belang! En het ware stellig zeer te betreuren, wanneer de
meening post ging vatten, alsof nu in de boeken van Franck,
Van Helten en Schönfeld het laatste woord in zake historische
Nederlandsc11e grammatica gesproken ware, alsof ruimer ontginning en dieper beploeging dezer velden, door het grammatisch en lexicographisch onderzoek van de taal der oudere
schrijvers (en oorkonden), nu vrijwel overbodig geworden
ware! 1)
Dit alles is misschien wel eene te lange en breede inleiding
tot de eenvoudige erkentenis, dat - vooral bij het betreurenswaardig gebrek van eenig Noord- of Zuidnederlandsch boek,
waarin de uitkomsten van Franck en Van Helten samengevat,
en verrijkt met hetgeen sindsdien door anderen in dissertaties
of in dit en andere tüdschriften op deze velden geoogst is deze Zuidafrikaansche schrüvers ons inderdaad een ook voor
Nederlandsche studenten en oudere beoefenaars der Nederlandsche philologie zeer bruikbaar en aanbevelenswaardig, ja
eigenlük onmisbaar handboek geschonken hebben, dat veel
meer bekendheid en verspreiding verdient dan het tot nu toe,
4 jaar na de uitgave, schünt te genieten. Men vindt hie,·, na
een inleidend hoofdstuk over de tüd- en de plaatsruimte van
het Mnl., ook in het kader der Germaansche talen enz., de
hoofdzaken niet alleen der Mnl. klank- en vormleer (dikwÜls
vergeleken met de voor het " Afrikaansch " belangrijkste, Hol1) Zie ook Le Roux, blz. 87, noot:
minder beoefen word as vroeër" I
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landsche dialecten), maar ook der Mnl. woord voeging of syntaxis, met een uitvoerig woord- en zaakregister, in beknopten
vorm (ruim 200 blz.), bijeen; natuurlijk vooral op grond der
(met dank vermelde) werken van Franck, Van Helten, Stoett
en Schönfeld, doch met zelfstandig. oordeel verwerkt, en geschikt. Terwijl men meteen, op den koop toe, kennis maakt
zoowel met de, natuurlijk allereerst voor. gindsche, Zuidafrikaansche gebruikers van het boek bestemde, maar toch ook
voor N edel'landsche philologen lezenswaarde vergelijkingen met
den zoo veel verder dan ons NnI. van het Mnl. verwijderden,
jongsten, Afrikaanschen spruit onzer taal l ), als met het gebruik
van dit Afrikaansche taaleigen voor wetenschappelijke doeleinden. Deze vermenging, dit naast en door elkaar, der sterk
verweerde Afrikaansche volkstaal vormen met soms fonkelnieu we,
weinig of niet gewijzigde of verkorte Europeesche wetenschappelijke termen en "cultuurwoorden" maakt op ons aanvankelijk
een weinig eenparigen, soms bizarren, verbijsterenden indruk,
niet ongelijk wellicht aan den indruk, dien een classiek Romein
uit den keizertijd, de eeuw der "argentea Latinitas", zal hebben
gekregen van een mengsel van vulgair-Latijn met onveranderd
overgenomen en ingelaschte classiek-literaire woorden en vormen (als toen wel soms geschreven werd) ... , maal' waaruit
ten slotte de Romaansche schrijftalen ontstaan zijn!
Alles bijeen derhalve een boek, waaruit de N ederlandsche
phil. neerl. stud. een veelzijdig onderricht kan putten.
Enkele bijzondere opmerkingen en vragen, terloops bij 't
doorlezen opgeteekend, mogen hier eene ondergeschikte plaats
vinden.
Blz. III Al is eene ons aanvankelijk bevreemdende benaming
van het Mnl. als een 0 u d germaansche taal voor den Afrikaander,
voor wien ons Nnl., wat de v 0 l' men aangaat, allicht onge1) Zie b. v. § 33 of 126,2 (waar nog gewezen had kunnen worden op den
waarschijnlijk Franschen oorsprong der laat-mnl. spelling "z" van de stemhebbende
fricatief, evenals van de "ou" iplv. "oe" vóór lab. en gutt., van "eu" iplv.
"ue", "u" enz.).
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veer een soort van "Middelafrikaansch" is of schijnt, niet
onnatuurlijk - verschil van tijdsafstand, en dus van standpunt - , deze opvatting strookt toch kwalijk met de, ook hier
te vinden, gewone en juiste kenschetsing van het Mi d d e 1germaansche tüdperk o.a. door de verzwakking van de volle
klinkers der middel- en eindlettergrepen tot 'iJ (blz. 5). Zie
trouwens ook blz. 3.
3 De eerste schriftelijke bronnen eerst van ongeveer 1170?
Waarbü dan toch, behalve de Oonfrk. psalmen (en de glossen
der Lex Salica), de talrüke, in vroegere Latünsche oorkonden enz. nagenoeg ongewijzigd ingelaschte OnL woorden,
persoons- en plaatsnamen (zie vooral Mansion, Oudgentsche
Naamkunde, op blz. IX en 6 naar behooren vermeld) vergeten
of verwaarloosd zÜn.
5, 8 e. e.: "Saksers"; m. i. een leelijke, hybridische naamsvorm ; nog "onnederlandscher" dan "Merowingers" (blz. 8);
de oude, goed Nederlandsche vormen zijn immers Sassen (of,
strikt genomen, Zassen) - verg. holL-nnl. Tessel X fri.
Texel - en Merowing e n.
8: "saamhorigheidsgevoel", ontstaan uit gemeenschappelüke
belangen en een gem een s c hap pel Üket a a I, tusschen de
bewoners der "Nederlanden" in de 12de eeuw? Nu ja; in
zoo verre b. v. een Westvlaming een Limburger toeu nog wel,
schoon niet zonder eenige moeite, een Drentschen of Groningschen Sas niet dan met véél moeite, maar een Fries niet of
kwalük verstaan zal hebben I Maar dat gedeeltelijk "verstaan"
zal toen toch zeker nog nauwelüks eenig "saamhorigheidsgevoel",
geen "taal- of volksbesef" I) gewekt hebben I
9 Sporen van Oereuropeesche bevolking in de N ederlandsche
dil;wentalen: quo auctore? Toch veeleer, of althans meer, van
Hebreeuwsch of Jiddisch, Zigeunertaal enz.? Zie de boeken
van Rluge, Moormann enz.
9 De persoonsnaam Abbo een blÜk van Keltischen invloed?
1) Zie mijn "De uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied", 5-7, 12-22,
en het op blz. 107, noot 1 aangehaalde.
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Toch veeleer (althans even waarschUnlUk) een "kurzform" van
een of meer Og. namen als Adal-b ., .
10 De drie middeleeuwsche standen (of "staten"): 1. adel,
2. geestelUkheid (en 3. burgerU). Toch veeleer in omgekeerde
volgorde; zie althans de rangorde b. v. der "Staten" van het
Sticht Utrecht, maar ook van het graafschap Zeeland; en ook,
nog steeds, als vanouds, in het Engelsche Hoogerhuis, waar
immers de (aarts)bisschoppen den voorrang hebben boven de
wereldlUke "Lords", evenals in FrankrUk, onder het "ancien
régime", en in het oude Duitsche RUk (de "lehrstand", "webrstand" , en "nährstand"): overal clerus, adel (en burgerU). Voor
't overige: tl;uxA 1I1"~ (zie Van Ginneken's Handboek); althans
toen, in de ME. (ook nu, in de 20ste eeuw, nog ?).
11 Hollandsche schrijvers sedert het ei n d eder 14de eeuw?
Melis Stoke (trouwens misschien een Zeeuw?) draagt zUn werk
op aan graaf Willem III (t 1323)!
13 "Boeschoute", l.: Boechoute. - Een invloed van het
Fransch op het Dietsch, o.a. versterkt door de gezamenlijke
kruistochten van "Nederlanders" en Franschen, schUnt inderdaad niet onmogelUk. Maar de term "Nederlander" dunkt mU,
vóór c. 1450, alweer onhistoriscb, onjuist, misleidend, en dus
liefst te vermUden (zie hierboven, bU blz. 8).
15, voorlaatste regel: stok heeft in heel het eigenlijke Holland
een "scherpkorte" à (Le Roux: 0), niet een zachtkorte 0
(Le R.: à): zie Ned. Wdb. 'X 4.
18, § 23: de spelling "cg" der lange of dubbele stemhebb.
velaire explosief (secgen), naar ik meen, nog gewoner (en ouder)
dan "cgh", had wel de eer s t e plaats verdiend.
21 ghure, met "gh" vóór u is toch wel zéér ongewoon: "gh"
wordt immers vanouds alleen, en ook later vooral (wederom
naar Fransch voorbeeld) vóór de (palatale) e en i geschreven;
zie b. v. Tschr. XLV 94 vlgg.
62, § 110: umlaut van á
ê ook in Stichtsche (Utrechtsche)
en Geldersche tongvallen: greve enz.; zie b. v. Tschr. XLVIII
205, 217.

>
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108 Niets over een mogelijk, ja waarschijnlijk (ook niet·
enclitisch), "verholen" mnl. *ji en een feitelijk, - voor 't
Afrikaansch (zie blz. 181) toch juist belangrijk - Mnl. jou?
Zie Tschr. XLV 81-110, L 29-32.
Ten slotte sta hier nog een woord van warme aanbeveling
van dit zeer verdienstelijke werk: een plant van Zuidafrikaansch
gewas, dat ook in het oude moederland een vruchtbaren grond,
een ruimen afzet moge vinden!
't J oppe, Juni 1939.

J. W. MULLER

G. A. van Es, De attributieve genitief in het Middelnederlandsch (= Teksten en Studiën op het gebied
van taal, stijl en letterkunde, onder redactie van
Dr. G. S. 0 ver diep, Deel I). 456 bldz. - Ass<m, z.j.
In dit uitvoerige en degelijke werk is het gebruik van de
attributieve genitief, alsmede van de parallelle van-verbinding,
nagegaan in mnl. teksten van allerlei genre. De bronnenlijst
van bldz. 452 vlgg. groepeert de teksten als volgt:
1. Po ë zie: a. wereldlijke epiek; b. geestelijke epiek;
c. leerdichten; d. lyriek; e. drama.
H. Pro za: a. geestelijk proza; b. volksboeken; c. wetenschap, kronieken, rechtstaal.
Deze teksten zijn of geheel of gedeeltelijk - in dit geval
grote samenhangende stukken ervan - geëxcerpeerd, zodat
de auteur te beschikken had over een materiaal van ruim
93000 verzen en ruim 33000 regels proza, waarin 9000 genitieven en 3000 van-verbindingen voorkomen. Van deze 12000
wordt het merendeel in Deel I ("De attrib. gen. van en bij
pronomina") en Deel II ("De nominale genitief als attribuut
bij een substantief") den lezer voorgezet, en in behoorlük verband, zodat hij functie en stilistische waarde kan beoordelen.
Op deze manier krijgt de lezer bijna vierhonderd grote en
dicht bedrukte bladzijden met voorbeelden en korte toelichting
te verwerken. Dat is geen lichte taak; men moet moeite doen

Boek beoordeeling

225

om de draden vast te houden. Maar de opzet van het werk
brengt zulk een uitvoerigheid mee, en telkens aan het eind
van het hoofdstuk komt de auteur met een heldere samenvatting den lezer te hulp bij het weer opvatten van verloren
draden.
Gemakkelüker leest Deel lIL "De bouw der nominale groep" :
het eerste hoofdstuk hiervan bespreekt beknopt "de geleding
der 8amenstellende deelen", terwül het tweede hoofdstuk meer
dan Dl. II en lIL de betoog vorm heeft. In dit laatste hoofdstuk over "de plaats van den attributieven genitief" bepaalt
de auteur zijn standpunt tegenover de theorie van Behaghel.
Deze geleerde heeft nl. de geleidelijke verplaatsing van de
genitief, die in het oudere Germaans meestal vóór het bepaalde
woord stond, in hoofdzaak verklaard met zÜn "Gesetz der
wachsenden Glieder", d. w. z. uit de neiging om de in omvang
toenemende bepalingen naar achteren te verplaatsen. Dr. v. Es
ontkent voor het Mnl. de werking van deze neiging niet, maar
erkent allerminst de "wetmatigheid" daarvan, en laat verschillende andere factoren daarnaast gelden.
Waardig vertegenwoordiger van de "groninger richting" in
de nederlandse taalstudie, heeft v. E. zijn werk "stilistisch"
aangevat, d. w. z. aan het zuiver formele minder waarde toegekend dan aan het functionele. Het is de verdienste van de
groninger school, dus vooral van den actieven leider daarvan,
er de nadruk op te hebben gelegd dat de vorm eerst door
zÜn functie in het zinsverhand het ware leven krijgt. Bij de
antithetische houding tegenover het te formalistische en abstracte van andere grammaticale studies valt er dan wel eens
wat te weinig nadruk op, dat alle stilistische mogelijkheden
gebonden zijn aan de morfologische structuur van een taal:
morfologisch in wat ruime zin genomen. En bij het zoeken
naar het individuele in een auteur, of een taalgenre, of in het
afzonderlijke geval, wordt minder aandacht geschonken aan
de hoge mate van eenvormigheid die de taal als geestelijk
verkeersmiddel noodwendig moet hebben, en aan de sterke
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
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invloed van navolging, nivellering en automatisme in de taalontwikkeling. Met deze constatering is geenszins een afwijzend
oordeel bedoeld: wie een nieuwe weg zoekt, kijkt bij voorkeur
in de éne richting die hij inslaan wil. En als iemand meent
dat de "stilistische" richting voor het structurele, het sociale
en het automatische aan de taal wat meer oog kon hebben,
dan behoeft dat niets af te doen aan zijn waardering voor de
verrijking en verdieping die wij in velerlei opzicht aan deze
richting danken.
Waardering verdient ook het werk van Dr. v. Es om de
verdieping die het gebracht heeft in een kwestie die totnogtoe
slechts oppervlakkig en vluchtig was behandeld. De juist aangeduide eigenschappen van de "groninger school" komen
daarbij het duidelijkst uit in Deel I en H. Werking van
formele oorzaken wordt in die 350 bladzijden hier en daar
schoorvoetend en als met tegenzin toegegeven, zoals bij van
Marse (187), waar een achtergeplaatste genitief "om den
vorm op -s niet goed mogelijk zou zijn", maar toch ook als
tweede oorzaak gewezen wordt op een mogelijke vermijding
van de genitief bij vreemde namen (om f 0 r meI e moeilijkheden?]: vgl. bldz. 119 en 186 n.a.v. Israel. Wat vlotter,
maar nog niet van heler harte, laat v. E. een formele oorzaak
bij de van-keuze overwegen, bv. bldz. 241: "het feit dat
abstracta dikwijls zonder lidwoord worden gebruikt"; vgl. ook
312, waar posities met en zonder lidwoord tegenover elkaar
worden gesteld. En royaal geeft hij toe (75), dat bij het opkomen van de onverbogen vorm na vele (mèt functionele factoren) heeft meegewerkt de onherkenbaarheid in veel gevallen
van de genitief die na vele vroeger volgde.
Het is wellicht vanwege de geringe appreciatie van het
automatisme in de taalontwikkeling, als wij in de interessante
uiteenzetting (31 vlgg.) over alre bij superlatieven (een constructie die via Suster Bertken een opmerkelijke carrière
maakt in de geestelijke literatuur) geen opmerking vinden
over de langzame verschuiving van aller- tot versterkend
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praefix. Te vreemder is dit, omdat Dr. v. E. bij elc ander
(39 vlg.) zorgvuldig de mate van zelfstandigheid der delen
nagaat, en 41 vlgg. bij de verbinding anders (n)iet de "verstarring" constateert en erkent dat dit anders soms niet meer
van het adverbium anders te onderscheiden is. Vèrgaande
afkeer van automatisme vermoed ik ook, bldz. 47 vlgg. in
de leerzame beschrijving van het verloop met des gelike, waar
het opkomen van een -s aan het einde nogal gezocht wordt
verklaard. En als v. Es op bldz. 50 het "merkwaardig" vindt
dat desgelijcs terugslaat op meervoudige substantiva, dan wil
hij blijkbaar niet aan de voor de hand liggende conclusie, dat
desgelijcs niet meer "terugslaat", maar adverbiaal is geworden.
Het is een andere kant van de tegenzin tegen het formalistische, dat v. E. zeer weinig rekent met de invloed van het
rijm. Al wil men niet zover gaan als Behaghel, die rijmwerken
geheel van zijn onderzoek uitsloot, toch moet men ernstig
rekenen met het krampachtige "corten ende lingen", dat de
mnl. "dichters" vaak moesten toepassen om de onwillige "taie"
tot een rijmend einde te brengen. Iemand die voortdurend in
zulk een rijmnood zit, maakt wel eens benauwde syntactische
sprongen, waaruit de stilistische analyse niet te veel mag
halen. Zo moet de analyticus, eer hij van-verbindingen als
van den trone, van hemelrike, van paradise stilistisch interessant
maakt (136), er zich degelijk rekenschap van geven, wat een
prachtige rijmstoffen de van-constructie levert, terwijl de eindsyllaben bij gebruik van de genitief hoogst bezwaarlijk zouden
worden. Slechts een enkele maal, als op bldz. 141, wordt het
rijm erkend als meewerkende, éénmaal zelfs (118) als "beslissende" factor. Dit is te opmerkelijker, daar het rythme
van de Lutgard meermalen nadrukkelijk in de verklaring
wordt betrokken (237 e. e., ook in de samenvatting 351).
Mede doordat hij de rijmwerken stilistisch voor vol neemt,
heeft Dl'. v. Es minder aandacht dan mij gewenst voorkomt,
voor het traditionele, het formule-achtige. Hij ziet deze kant van
zyn materiaal ook wel, maar toch zou ik voor de berijmde taal
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verder willen gaan dan hij. Wanneer de van-constructie zich
vooral in "geschiedkundige en ambtelijke" teksten ontwikkelt
(159), m. a. w. wanneer deze constructie vooral in het proza
opkomt - met uitzondering van het ge est e I ij k proza - ,
dan meen ik daarin een bevestiging te zien van' mijn indruk
dat Dr. v. Es het tradItionele in zijn beschrijving te weinig
plaats geeft. Taalgebruikers, die streven naar zakelijkheid van
betoog of verhaal, die nieuwe begrippen scherp moeten formuleren, maken meer gebruik van de van-verbinding; de
genitief handhaaft zich in het rijmwerk, dat van nature, mede
door rijmdwang en rythmische vorm, traditioneel is. Dr. v. Es
zelf heeft in Deel III uit zijn waarnemingen aan de taal der
kluchten geconcludeerd (365), dat de genitief in het g es pro ken Middelnederlands maar weinig voorkwam: "de
andere verbindingen zijn dan grootendeels gestileerde vormen",
en de genitief "behoort reeds tot den hoogeren stijl" (367).
"Stilering" en "hogere stijl" nu is geneigd tot traditionele
wendingen. En wanneer, behalve de poëzie, ook het geestelijk
proza vrij veel van de genitief gebruik maakt, dan zal daarin
een "stilering" zijn op te merken naar de "hogere stijl" van
de bijbel of naar latijnse of wel middelhoogduitse religieuze
literatuur.
Dit brengt mij op een andere eigenaardigheid in het werk
van v. Es. Hij let weinig op mogelijke invloed van buiten
(over invloed van het Latijn zie beneden). Wij billijken het,
als hij aankondigt (3), dat hij afziet van historische afleiding
van de mnl. toestand uit een ouder type. In aangelegenheden
als in zijn boek besproken "gaat iedere taal zijn eigen gang",
zegt de auteur, al erkent hij "volmondig, vooral met het oog
op de universeele beschaving in de Middeleeuwen, de mogelijkheid van een gedeeltelijk parallelle ontwikkeling." Rechtstreekse navolging is echter wat anders als parallelle ontwikkeling, en wanneer Dr. v. Es in het geheel niet rept van
mhd. invloed, dan verengt dit zonder twijfel onze blik. Zie
over die invloed De Vooys, Gesch. v. d. Ned. Taal 2 31 vlg.,

Boekbeoordeeling

229

met literatuur. Juist op het punt van de genitiefverbindingen
lag duitse invloed zeer voor de hand: in het bijzonder denk
ik hier aan de zo markante "symbolische genitief". Ook de
bijbelse invloed kan in mystieke geschriften zelfs via het Mhd.
hebben gewerkt.
Invloed van het bij bel s taalgebruik wordt herhaaldelijk
geconstateerd. Maar lang niet altijd. Misschien was het van
v. Es' standpunt consequenter geweest, als hij ook de invloed
van het bijbelse taaleigen buiten beschouwing hali gelaten en
zo de stilistische autonomie van zijn materiaal ook naar deze
zijde gehandhaafd. Het is begrijpelijk, dat hij zulk een consequentie niet begeert en het niet laten kan, nu en dan op
de in het oog springende bijbelse invloed opmerkzaam te
maken. Dool' de onregelmatigheid echter in dezen mist men soms
de constatering van die invloed te meer in gevallen als op
bldz. 303, waal' als een "bijzondE're toepassing" van de beeldvorm met licht genoemd wordt: Dat licht dijns lichamen dats
dine oghe. Het is haast ondenkbaar dat Dl'. v. Es deze letterlijke vertaling (Matth. VI, 22 = Luc. XI, 34: Lucerna corporis
tui est oculus tuus) niet heeft herkend. Maar zijn stilzwijgen
daarover kan een minder bijbelvasten lezer in de waan brengen
dat deze "bijzondere toepassing" een stilistische vondst is van
den mnl. auteur! Juist de stilistische methode, die er op uit
is de stijl ,an een bepaald taalgenre, zo mogelijk van een
bepaald auteur, te typeren, mag niet laten zulke meer dan
kennelijke invloeden van buiten te signaleren.
Niet alleen voor een billijke appreciatie van het stijlvermogen van een auteur, maar zelfs voor de juiste interpretatie
van de tekst kan de herkenning van deze invloed van belang
zijn. Op bldz. 301 heet de schrijver van het Tafelspel van
drie Pet'sonen "tot verrassende nieuwe combinaties in staat" te
zijn, omdat hij zegt: Want dlijden der werelt en heeft geen

comparatiej By de onsienlijcke vruecht ende consolatie j Die God
den geloovigen sal bereyden. Dl'. v. Es vat dlijden der u"erelt op als
"het lijden, dat de werelt [sic] den geloovige aandoet". Men
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kan anders oordelen, wanneer men van die" verrassende nieuwe
combinatie" het voorbeeld herkent in Rom. VIII, 18: (Existimo enim quod) non sunt condignae pas s ion e s h u i u s
.t e 111 iJ 0 1" i s ad f'uturam gloriam quae revelabitur in nobis. In
dit licht valt er meer voor te zeggen, dat dlijden der werelt
betekent 'het lijden van deze wereld', d. w. z. 'van'. of 'gedurende het aardse leven'.
Zoals gezegd gaat de auteur na iedere onderafdeling van
Dl. r en II zorgvuldig na, in hoeverre en in welke taalsoort
de verbinding met van concurreert met de genitief. Deze gedeelten, waarin zowel de fijne aanvoeling als de heldere formulering zijn te waarderen, behoren tot de beste stukken van
het boek. De auteur beperkt zich vrijwel tot van als vervanger
van de genitief. Slechts een heel enkele maal komt een andere
concurrerende praepositie ter sprake, zo in op bldz. 277 (Ook
in Dl. lIl, bldz.425, spreekt Dr. v. E. terloops over bepaalde
verbindingen, die "den overgang (vormen) naar praepositiebepalingen, niet alleen met van, maar ook met in, op en
dergelijke "). Men zou aan aen kunnen denken, of aan voor,
in gevallen waar de genitief objectief is. Zie b. v. de aardige
parallelie op bldz. 104 tussen genitief en voor-constructie:
.... een harder der sielen, een paep des offers, ende een soeninghe
voer die sonden, veel voorbeelden waarin de genitief als "datiefobject" kan worden opgevat (bldz. 262), en de toelichting van
de titel Des Conincs Summe (bldz. 275): ende heet des Conincs
Summe wantse den coninc van Vrancrike ghemaect was. Het
zou mij zeer verwonderen, als van de verdringing van de
z. g. genitivus objectivus door deze praeposities in de middeleeuwen nog niets was te merken.
Het spreekt wel vanzelf, dat de aandachtige lezer van Dl.
I en II het niet altijd volkomen eens is met de groepering
en stilistische interpretatie van de honderden, ja duizenden
genitief- of praepositieverbindingen, al zal hij vaak door de
kundige toelichtingen van den auteur overtuigd zijn. Daarom
heeft het weinig zin hier al de opmerkingen en aantekeningen
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te herhalen waartoe v. Es' ontleding mij aanleiding gaf. Enkele
laat ik hier volgen, omdat zij m. i. samenhangen met de boven
al besproken "instelling" van den auteur. Bij de door-alles~
heen stilistische en individualistische appreciatie van de tekstgegevens loopt men de kans hyper-stilistisch te worden en uit
de vormen meer te halen dan er in zit. Om met Dr. v. Es
zelf te spreken (402): "er bestaat gevaar, dat wij in deze
vormen te véél gaan leggen". Aan dit gevaar voor" inlegkunde "
is de scherpzinnige auteur in Dl. I en II niet altijd ontsnapt.
Zo zal niet ieder lezer de "gevoelsnuance voelen gloren",
die v. Es op bldz. 15 ziet in de met selfs.verzwaarde genitieven
sijns selves hof, sijns selfs paerde. Ook de beschouwingen over
beider en tweer (20/21) zijn wel heel subjectief. Voor het
" vermijden" van vrouwennamen in epische poëzie (88) zouden
verschillende oorzaken te vermoeden zijn: dat hiermee affect
gepaard gaat, betwijfel ik. Even weinig voel ik de "schrijnend
dramatische uitwerking" in de omschrijving Lan('eloets moeder
door Sanderijn. Bij het zeer subtiele stilistische effect dat v. Es
91 vlgg. voelt in 'verwantschapsaanduidingen, krijgt men de
indruk alsof moderne gevoelens gelegd worden in middeleeuwse
wendingen, die ongetwijfeld wortelen in een stambesef levendiger
en intenser dan onze huidige familiezin, maar juist om de heel
andere geaardheid een andere interpretatie verlangen. Hoezeer
traditie ook hier van invloed is, zien wij uit de mooie beschouwing
even verder (94) over de ontwikkeling van zulke genitiefverbindingen tot koppelingen. - Op bldz. 109 moet de aankondiging van Bruun: ie ben Bl'uun, des eoninx bode "pathetisch" klinken. Op p. 113 is here der heren voor "verheven"
verklaard, en moet dan, als Boendale en A. Bijns het voor
wereldlijke heersers gebruiken, plotseling "geprofaneerd" heten.
Een gemis aan gevoel voor de juiste kleur van woorden in
bepaalde sfeer, een zonderling gemak in het overspringen van
het verhevene tot het gemeenzame, doet zich zo vaak voor
ook in literair betrekkelijk hoogstaande teksten, dat wij voorzichtig moeten zijn om het stijlgevoel van mnl. auteurs niet
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te hoog aan te slaan. Zo blijf ik sceptisch tegen het "affectieve" van twee wat afwijkende van-verbindingen bij persoonsnamen in Mariken (124). - Op bldz. 188 wordt de genitiefconstructie als "synthetisch samenvattend en meer betoogend "
gesteld tegenover de brede analytische van-verbinding; op
bldz. 195 moeten genitiefvormen uit de Brandaen als des
zeewes ba/'en, der wilde see baren "de onstuimige beweging ..•
suggereeren" en die wilde zeewes vlake, der zee vloede "in het
bijzonder de voorstelling van de onmetelijke ruimte (wekken)".
V rage: 10. zou de "brede" van-constructie dit niet even goed
of beter doen? en 2°. zou de voorkeur voor de korte genitiefconstructie niet ten nauwste samenhangen met het gedrongen
drieheffingsvers van de Brandaen? - Met evenveel recht als
v. Es in svleeschs verrysenesse een "triomfantelijke" uitspraak
hoort (294), zou een ander in deze woordelijke vertaling een
geijkte en stilistisch volkomen dode formule kunnen zien. En zo is er meer, dat ik niet opsom, om niet de indruk te
wekken, alsof de lezer voortdurend met den auteur in een
schommelend bootje dobberde over de bewogen wateren van
de subjectieve stijlkritiek. Want zo is het geenszins: Dr. v. Es
heeft zelfs geen bezwaar tegen de uiterste zakelijkheid van
het getal. Meermalen stelt hij ons in zorgvuldig bewerkte en
even zorgvuldig geïnterpreteerde cijfers en statistieken voor
ogen, hoe de verschillende taalsoorten zich tegenover de besproken constructies gedragen. En ook buiten die numerieke
onweersprekelijkheden is v. Es' betoog over het algemeen
voldoende objectief om te overtuigen en tot vaste resultaten
te leiden. Enkele gedeelten van Deel I en U zijn hierboven
reeds met bijzondere waardering genoemd; hier vermeld ik
nog als interessant en concreet van resultaat Hoofdstuk UI
van Dl. U over de verbindingen, waarin het bepaalde substantief abstract is. Ook de uiteenzetting van de van-concurrentie
in deze gevallen (336 vlgg.) is, hoezeer subtiel, boeiend en
veelszins overtuigend.
Meer "gewoon" syntactisch is Deel lIl: "de bouw der
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groep". Hoofdstuk lover "de geleding der samenstellende
delen" is een mooi stuk grammatische beschrijving, waarin
men weer duidelijk zich tegen elkaar ziet aftekenen de verschillende taalgenres ten aanzien van de eenvoudige verbindingen, al dan niet met bepalend of onbepaald lidwoord, en
de meer gecompliceerde, waarin één of beide delen der verbindingen worden "uitgebreid". Met deze dorre samenvatting
is aan de heldere en zakelijke uiteenzetting geen recht gedaan.
Syntactische beschrijving, die voortdurend allerlei bijzonderheden met voorbeelden illustreren moet, is moeilük in enkele
regels weer te geven.
Het 2e hoofdstuk van Dl. UI over "de plaats van den
attributieven genitief" rekent veel meer dan Dl. I en U met
formele factoren, De hoofdstrekking van dit hoofdstuk is aan
het begin van deze bespreking samengevat. Van de bijkomende
resultaten verdient nog vermelding, dat in de plaatsing van
de ath'ibutieve genitief gedurende de middeleeuwen geen bepaalde lijn in de ontwikkeling is aan te wijzen; in het bijzonder is opmerkelük dat de rederijkers in dit opzicht een
archaïserende neiging vertonen: de vooropplaatsing van de
genitief neemt bij deze auteurs weer toe.
Een afzonderlük onderdeel van dit hoofdstuk is gewijd aan
de i n vloed van het Latij n, wel te verstaan inzake de p I a a t s
van de genitief. Deze invloed wordt getoetst aan vertalingen
uit en in het Latijn. Het doet wat vreemd aan, in dit boek
dat aan algemeen stilistische inwerking van het Latün weinig
aandacht schenkt, de latijnse invloed zeer conscientieus te zien
afwegen in een zo zeer formele aangelegenheid als de woordschikking, wal1rbü de eigenaardige grammatische trekken van
het Latijn en van het Nederlands in geding komen. Wie de
mogelijkheid van een zo intense, ja tyrannieke invloed van
het Latijn laat gelden, moet a fortiori verdacht zijn op die
invloed in woordkeus, beeldspraak, wendingen en combinaties
zoals in Deel I en II zijn behandeld. Juist wie de dingen
stilistisch wil bezien, moet een open oog hebben voor de vele
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bewuste of half-bewuste vertalingen, voor reminiscenties uit
een· taaleigen waarmee de geest van den auteur vervuld is,
dat hij als het ware in het bloed heeft. Als Dr. van Es hiertegen aanvoert, dat aan de studie van het middeleeuwse Latün
nog weinig is gedaan, dan kunnen wij hem toegeven dat het
niet zÜn taak was dit zo goed als braak liggende terrein te
ontginnen. Maar eerder dan de thans ondernomen "proefboring"
naar een a priori weinig waarschijnlijke inwerking van hyperformelen aard, had het dan op zÜn weg gelegen h.v. op de
tastbare "stilistische" invloed van het bijbelse Latijn systematischer te letten dan hÜ deed voor die geschriften waal' zulk
een invloed te wachten en te constateren is.
Belangrijker komt mij voor v. Es' slotbeschouwing over de
invloed van rythme en versvorm, al mis ik hier weer node
het rijm. Wel negeert v. Es het rijm niet geheel, maar wanneer ik zijn beschouwingen lees over het rythmisch vrije, lang
niet altijd ondubbelzinnig naar heffingen "scandeerbare" middelnederlandse vers, dan verwonder ik mij er over, dat een zo
dwingende en objectieve regelmaat als het rijm op het tweede
of derde plan staat. Men kan in de rythmische beoordeling
der verzen soms met Dr. v. Es verschillen, en toch alle waardering hebben voor de voorzichtige wijze, waarop hij de werking
van rythme en versvorm - door hemzelf de minst belangrÜke
factor genoemd - tracht na te gaan.
Het werk van Dr. v. Es heeft eigenaardigheden, die ik niet
alle bewonder, maar waar een eigen aard uit spreekt. En ook
wie wat anders van "aard" en opvattingen is, zal erkennen
dat het een ernstige en grondige studie is, die positieve resultaten héèft opgeleverd.
Het is jammer dat v. Es zich geen meester heeft betoond
in het bezweren van den drukfoutenduivel : in het biezonder
de middelnederlandse citaten hadden. een nauwkeuriger controle
verdiend.
Een engelse "Summary" van 10 bladzijden komt tegemoet
aan lezers die met het Nederlands moeite hebben, en kan ook
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nuttige diensten bewüzen aan degenen, die zonder gezette
studie van het lijvige boek te maken, gaarne van de strekking
ernstig kennis willen nemen.
Den Haag, September 1939.

c.

B.

VAN HAERINGEN.

H. L. BEZOEN, Klank- en Vormleer van het Dialect
der Gemeente Enschede. Diss. Amsterdam 1938
(E. J. Brill, Leiden).
In een verzorgde, steeds weet· boeiende stijl heeft de te
Enschede geboren schrüver, steunende op een diepgaande
beheersing van zÜn dialect ons hier een meer uitgebreide
klan kleer (blz. 1-57) en een meer beknopt gehouden vormleer
(blz. 58-86) aangeboden. Juist omdat ikzelf mü de laatste
tien jaar herhaaldelük langere tüd met de directe enquête
van de Twentse dialecten heb beziggehouden 1), heb ik met
grote belangstelling met deze monographie over de taal van
Enschede kennis gemaakt. Bezoen heeft getracht de methode
van de oudere dialectgrammatica's, die haar beschouwing van
de vocalen en consonanten baseert op de zog. " Westgermaanse"
gt'ondslag, tot een betere systematiek op te voeren, door de
klankleer onder te verdelen naar de oorzaken, welke tot
klankveranderingen geleid hebben. Aan het slot zou, naast de
"Uitweiding" § 16, een kort samenvattend paradigmatisch
overzicht over het typische in het klanksysteem van de stad
Enschede in onmiddellüke tegenstelling met het omringende
land de bruikbaarheid van deze nau wkeurige beschrüving nog
verhoogd hebben. Immerd in vele paragrafen wordt op zul ke
tegenstellingen tussen stad en land gewezen. Ook ontbreken
1) Getuige de drie, in samenwerking met den Twentenaar Dr P. Th. ltibbert
ontstane delen over de Phonologie van het Dialect van Tilligte in Twente:
vgl. I: "Die Wortformvorstellungen" von Dr P. Th. Ribbert mit einer Soziographie
\'on Tilligte von Dr Th. Baader, Nijmegen 193a. II: "Morphonologie, Phonetik
und Phonemenlehre" von Th. Baader und P. Th. Ribbert, Xijmegen 1938.
lIl: "Historisch-dialektgeographische Einordnung" von Th. Baader, Xijmegen 1939.
(Disquisitiones Carolinae hgb. von Th. Baader, Bd. IV, V, XII).
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niet de aanwüzingen: "verouderd", "oud", "jong". Een telkens
en telkens weer aan te wüzen tegenstelling tussen stad en
naaste omgeving betreft de klankstaat van de oude korte vocalen
in open lettergreep: en wel voor de oude spiranten U', r (en
rn f!l1), z en bÜ d-uitval. Hier heeft de stad een monoftong
(kort of lang, meer gesloten of meer open, men vgl. de voorbeelden § 9-15), daarentegen heeft het onmiddellük nabije
land een lange of korte diftong. Maar dit is geen tegenstelling,
die tussen stad en platteland (of dorpsgemeente) in Twente
constant is. In de kleine boeren gemeente Tilligte bijv. vindt
men (bij de jongere generatie) deze diftongen in het geheel
niet (zie Phonologie des Dialektes von Tilligte I, II, Hl passim,
vooral III § 15-16; 158; 162 vv.). Men mag deze klanktegenstelling dus niet als een typisch constant kenmerk voor
de tegenstelling: sta d - I a n dopvatten.
Wat Bezoen § 16, Il over de mogelijke verklaring van de
wijde kwaliteiten van de oude korte vocalen in open lettergrepen bijeenbrengt - waarmede ook reeds Ohr. Sarauwen
anderen (vgl. Niederdeutsche Forschungen I (Kl'Sbenhavn 1921)
blz. 16 -87) geworsteld en waarvoor zij verklaringen ad hoc
geformuleerd hebben - leidt tot geen oplossing van de
moeilijkheden, zoolang het karakter van het oud-germaans
accentueringsverloop niet in aanmerking genomen wordt.
Anders blijven we voortdurend voor raadsels en "romantische"
verklaringen staan. Maar het accent is iets, dat aan de psychische
emotie van den spreker en zijn taalkundige uitingen inhaerent
is en daarom bÜ een dergelijk onderzoek eenvoudig niet mag
verwaarloosd worden, reden waarom ik zeer vele germaanse
klankverschünselen - waaronder ook de in het Oud-saksisch,
het Westfaals, het oost-Nederlands en andere dialecten aanwezige, door mij "crescendo-diftongen" genoemde verschijnselen - door dezelfde oorzaak, nl. het accent, verklaard heb
(zie "Der Intensivierungsverlauf des germanischen Akzentes.
Ein Beitrag ZUl' Erkenntnis der germanischen Silbenbildung",
Mélanges J. van Ginneken, Paris 1937, blz. 231-256).
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Op vergIssmg berust de uitspraak, dat de v, z, 5 en de
d-uitval in het Osnabrückse dialect niet van invloed op de
klankvorm van de oude korte vocalen in open lettergreep
zouden geweest zijn (zie mijn "Historische Übersicht des
osnabrückisch-tecklenburgischen V okalismus " No. 191, 224,
226, 233-235, 239-243, 249 v., 252 v., 255, 266, 276,
293 v., 306 vv., 314).
Bezoens vraag (§ 16, Il blz. 14), "of nu boerse tweeklanken
als iiJ, ûiJ vroeger ook in de stad ontstonden en in gebruik
waren" moet bevestigd worden.
Als men naar bepaalde typisch Enschedese eigenaardigheden
gaat zoeken, dan valt dat niet makkelijk. Immers de meeste
Enschedese verschijnsclen zijn ook hier en daar in andere
Twentse dialecten aan te wijzen, slechts de graad, waarin
Enschede aan algemeen-Twentse klankverschijnselen deelneemt,
verschilt soms van andere plaatsen. Met invloed van de Alg.
NI. omgangstaal kan men in het algemeen weinig rekening
houden; bij sommige overeenkomsten met de cultuurtaal moet
men m. i. met zelfstandige ontwikkeling in dit dialect-landschap
rekening houden. Verder zou men hier kunnen geraken, als
men de overeenkomstige resultaten in de ontwikkelingen der
oude lange vocalen der oud-germaanse diftongen (zie Bezoen
§ 58), en der oude korte vocalen in open lettergreep vergelijkend
ging beschouwen. Dan zou men begrijpen, dat naast de factor
ac c ent de inlauten de consonantische bouw van het woord
een factor is, die het accentueringsverloop modificeert (zoals
ik reeds in "Der Intensivierungaverlauf enz." loc. cito 257,
7 en a. heb aangetoond).
Zelfs een zo sterk in het oor vallend verschijnsel als de
nasalering hier in Twente is niet tot dit landschap beperkt,
maar staat in grote dialectgeographische samenhang met het
Bentheimse en Lingense enz. (zie Phonologie des Dial. von
Tilligte III § 38-42).
Bij niet weinige gegevens en verklaringen heb ik een
vraagteken of een aantekening geplaatst, omdat ik een andere
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en betere verklaring van moeilijke gevallen meen te kunnen
geven. Maar het is in dit bestek niet mogelijk, deze vragen
naar voren te brengen. Ik hoop dat in een aparte samenvatting
in dit Tijdschrift te kunnen doen. Ik zal mij tot een paar
kritische opmerkingen beperken en wil dus slechts op enkel a
punten hier nader ingaan: bijv. § 57, 4 zegt schrijver onder
"Ronding van klinkers": Stad: leuch "leeg" is uit ludi,q
ontstaan blijkens land: Zaach. Maar deze conclusie is onjuist.
Wel degelijk speelt hier "ronding" van i in *lidi,q een rol;
de velare (holle) 1: van het Twents in samenwerking met de
tot labialisering neigende articulatie van de velare spirans x
(bij Bezoen eh) (vgl. ook Bezoen § 68: ?" w: rJw "rogge")
Y in ~'lidi.q (vgl. on. lütugr "vrij
heeft de ronding van
enz.") veroorzaakt. § 9 scheln "mankeren, schelen" heeft wel
oude e, behoort dus naar § 10. § 11 wîJk " woerd" heeft umlauts-e
«*wadik), dus naar §9. ~13: mnd. roden en lade gaan reeds
op de oud-germaanse nultrap u terug, dus is de conclusie van
Bezoen ni.et mogelijk; de klankvorm land: rÛJn "rooien" is
belangrijk voor andere, o.a. accenthistorische conclusies, waarover uit te weiden hier voor mij te ver zou voeren. § 15: ook
de conclusie tot open lettergreep in zöndach "zondag" is
overbodig (zie mUn "Der Intensivierungsverlauf" loc. cito
blz. 251, 7 en "Anm. 2"). § 17: maot "metgezel" zal waarschijnlijk wel uit de zeemanstaal (dus uit een dialect langs
de Noordzeekust) stammen, waar oude a in open lettergreep
samengevallen is met de ontwikkeling van oude a. De verklaring van maot uit contaminatie met kamaraot lUkt minder
waarschijnlijk!
§ 62 r> d : bàdal "borrel" gaat wel op romaans m.lat. buticula
terug, vgl. bottiglia, fr. bouteille, Bezoens vermoeden is dus
m.i. juist.
§ 72: over de b-vorm in boo "hoe" enz. zie nu "Phonologie
des Dial. von Tilligte" III § 113.
Bezoen heeft op zijn 86 blz. een rijk materiaal verwerkt
en overzichtelijk beschreven, soms zo belmopt van uitdrukking,
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dat mij hier en daar een opmerking tussen haakjes en dergel.
niet geheel begrijpelijk lijkt.
Over het gebrek aan een phonetisch transcriptie-systeem zal
ik het hier maar niet hebben. Maar billijkheidshalve moet ik
hier toch opmerken, dat er ten onzent wel drukkerUen 1) zijn,
die volledig op het gebied van het fonetisch lettersysteem,
zelfs voor machine-zetsel, geoutilleerd zUn (zie mijn "Ein~
führung in die Lautschrift und instrumentale Sprachregistrierung" , Centrale Drukkerij, N. V., Nijmegen 1933).
Dit boek is een waardevolle aanwinst voor de Twentse· en
voor de algemene Nederlandse dialectologie. Wij hopen, dat
Bezoen nog menige bijdrage tot de beschrijving van zijn moedertaal zal leveren, ook al bindt hem zgn leraarsbetrekking sedert
enkele jaren aan Nederlands-Indië.
Nijmegen

TH. BAADER

1) De uitgeversfirma, E. J. Brill te Leiden, deelt mij bij schrijven van 2·XI·19~9
mede, dat ook haar drukkerij volledig in dit opzicht geoutilleerd is, dat echter
"de auteur" het "phonetisch transcriptiesysteem niet heeft willen doorvoeren." Voor deze recensie heb ik mij zo uodig bij de schrijfwijze van Bezoen aangesloten.
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HET GRUUTHUSE-HANDSCHRIFT I)
Met 5 facsimiles

"Den een zijn dood is den ander zijn brood."
Ik zou gaarne een en ander mededeelen over en naar aanlei·
ding van een handschrift waar ik 40 jaar lang en meer naar
gehengeld heb en dat ik nu eindelük heb mogen aanschouwen:
ik acht mij gelukkig dat ik niet sterven zal, zonder ook dàt
boek voor de BibUotheca Neerlandica Manuscripta onderzocht
en beschreven te hebben.
Het gaat om het handschrift van de Oudvlaemsche Liederen en
andere Gedichten der XIVe en XVe eeuwen, in 1848 2 ) uitgegeven dOOl' Kanunnik Carton, een beruchte tekstuitgave,
sedert Ver dam zonder moeite vele bladzijden van ons Tijd.
SCh1'ift wist te vullen met een lange reeks tekstverbeteringen.
Dat was in 1889. Sedert kwam men er ook geregeld tegen in
zijn Middelnederlandsch Woordenboek: meer dan 385 welgeteld. Twintig jaar later heeft Mej. Nelly Geerts dat getal
1) [Het hier volgende opstel is door Prof, Dr. W. L. de V ree s e voorgedragen in
de vergadering der Commissie voor Taal- en Letterkunde van 18 Dec. 1936. Het
was zijn bedoeling het in dit tijdschrift te doen verscbijnen, doch de dood heeft
hem verhinderd het voor den druk in gereedheid te brengen. In overleg met de
Commissie heb ik die taak op mij genomen. Hetgeen aan den tekst is toegevoegd heh ik tusschen [] geplaatst, doch kleine onnauwkenrigheden bij het
citeeren stilzwijgend verbeterd. De tekst is onverkort, doch alleen wat anders
gearrangeerd en ik hoop dien dan ook zoo veel mogelijk in overeenstemming met
de bedoelingen van den schrijver te hebben weergegeven. G. I. Lieftinck.].
2) Het boek is verschenen zonder jaartal als nr. 9 van de 2de serie der uitgaven
van de Mij. der Vlaemsche Bibliophilen te Gent. Ook nr. 10 dezer serie is verschenen zonder jaartal; daarvan is het" Voorwoord" gedateerd ,,30 October 1849".
De Oudvlaemsche Liederen en Gedichten van Ca r ton zijn daaraan voorafgegaan.
Ze zijn daarenboven reeds opgenomen in de "Naemlijst van gedrukte Liederenverzamelingen" door F. Sn elia e r t, opgenomen in zijn Inleiding tot de Oude
Flaemsche liederen van J. F. Wi llems, verschenen te Gent in 1848, blz. xlv,
waar Sn e 11 a er t zegt: "Uitgegeven in 1848 voor de rlaemscne Bibliophilen, door
Ph. B lommaert."
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX
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met nog een kleine honderd vermeerderd 1). Een beruchte, maar
desalniettemin een belangrijke, ja zeer belangrijke uitgave. De
kern van het hs. bestaat immers uit een verzameling van 146
Middelnederlandsche liederen, op enkele na alle van hun. melodie
voorzien, waaronder de mooiste lyrische gedichten die in 't
Mnl. bestaan, Egidius, Alouëtte, Kerelslied enz.
Merkwaardigerwijze bevatten ze een vrij groot getal opperduitsche taalvormen, in het rijm zoowel als in het corps der verzen, een troublant twijfelstuk !
Geen wonder dus, dat meer dan één pogingen heeft gedaan
om het handschrift zelf te zien te krijgen, pogingen die echter
altijd afstuitten op het antwoord van den eigenaar, dat Prof.
L. Sc har p é het handschrift onderzoekende en bestudeerende
was, en men zich maar liefst tot dezen wenden moest. Sc har p é
heeft het handschrift werkelijk jaren lang tot zijn beschikking
gehad; hij heeft de uitgave van Ca r ton gecollationneerd en
Bchijnt wel plan gehad te hebben, een nieuwe uitgave te bezorgen,
waartoe hij echter niet gekomen is. Wel verstrekte hij mededeelingen uit zijn collatie aan wie daarom verzocht (zie het
1) Zeker, een aanmerkelijk getal verkeerde lezingen. Maar ook tekstedities
moet men "juger d'après leur date". Vele malen nu >mi, s>z, I>s, en > ende
enz. Toch ook ettelijke moeilijke plaatsen nauwkeurig gelezen I Cart 0 n 's uitgave is niet slechter dan die van zijn tijdgenooten in Vlaanderen, dat geen universiteit
had met een Mat t h ij s de V ri e s om hun het Middelnederlandsch te leeren,
noch om hun handschriften te leeren ontcijferen. Daarenboven, het is een respectabele hoeveelheid verzen, 540 octavobladzijden vol; last not least een op vele
plaatsen werkelijk moeilijk te lezen handschrift - ook te merken aan de collatie van
Sc h ar p é bij Ge erts en Ver dam - dat hier en daar onder de handen der
menschen en de tanden des tijds zwaar geleden had. Tot overmaat van ramp
heeft men (C art 0 n ?) gebruik gemaakt van een ongeschikt reagens, nl. van een
oplossing van looizuur, die op het oogenblik van het gebruik den inkt wel
ophaalt, maar na het opdrogen hoe langer hoe donkerder wordt, en den inkt zelfs
oplost en opslorpt. Zoo zijn er nog een zeker getal plaatsen overgebleven, waar
het handschrift niet meer te lezen is; door voorzichtig de laag looizuur weg te
wasschen, waardoor niet het schrift zelf, maar de contouren der letters wit te
voorschijn komen, is het nog mogen gelukken de onleesbare woorden en passages
tot een minimum te beperken. De collatie heeft heel wat lezingen aan 't licht
gebracht die voor 't juiste begrip van den tekst, voor grammatica, lexicographie
en handschriften kunde van belang zijn. C arto n heeft ook drie stukjes niet opgenomen.
[Een met de niterste zorg gecollationneerd exemplaar van Ca r ton' s editie bevindt
zich in De V ree se' s nalatenscha p en wacht op een uitgever. Tevens is een
zeventig-tal foto's aanwezig].
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Mnl. Wdb. op quantelaer en quantelicge en het proefschrift
van Mej. Ge e r t s). Nu hij, jammer genoeg, gestorven is, heeft
de tegenwoordige eigenaar van het handschrift, Baron Ernest
van C a I 0 e n I) te Cool kerke bij Brugge, de uitnemende goedheid gehad, mij het voor de wetenschap zoo kostelijk boek
toe te vertrouwen, "Hens memen dies hem oit voldancken
noch volprisen mach".

***

Het is een handschrift op tamelijk zwaar perkament, gewo nB kwaliteit, maar toch met zorg uitgezochte vellen: er
zijn slechts twee bladen met een "weer" erin, twee kleine,
13 mmo diameter en een grootere, t.w. bl. 47 en84. Het bestaat
uit één los, thans ingeplakt blad; één sextern, waarvan bI.
9, 10 en 11 weggesneden zijn, waarvan kimmetjes zijn overgebleven, 3-8 mmo breed; één quatern; één half sextern; één
quatern; één half sextern; één half quatern; drie quaternen;
één half quatern; één quatern j één laatste quatern waaruit
het 3e blad weggesneden is met een kim 5/ 6 mmo breed;
alles samen 13 katernen 2), 85 bIl., gebonden in een geheel
kalfsleeren band, die waarschijnlijk niet ouder is dan om en bij
de jaren 1840, met vooraan 4 bladen hedendaagsch perkament,
achteraan 4 vellen zwaar, Hollandsch papier en één vel perkament, telkens met grijsgroen marmeren schutbladen; op den rug
twee roode titelstukken, op 't bovenste: ,,1 i v I' e 11 d ' 0 r a iso n"
op 't onderste ,,1461".
Of de tegenwoordige toestand van het handschrift aan den
laatsten, of aan een vroegeren binder te wijten is, is niet bekend,
en ook niet meer te achterhalen.
De feiten zijn:
10 dat het hs. verkeerd ingebonden en verkeerd ingenaaid
is: bI. 9b, onbeschreven en bezoedeld, maakt den indruk het
laatste blad van een codex geweest te zijn; bl. lOb oorspronkelijk
1) Ernest van Caloen is inmiddels eveneens overleden (1937).
2) [D e V ree s e onderscheidt katern en fjuatern: een katern is de bind·eenheid,
bv. bI. 1 is een katern; een quatern is een katern met 4 bil. aan weerszijden
van het touw].
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Qn-, naderhand wèl beschreven met kleinigheden, idem; het
8ste katern, omvattende bI. 43-50, hoort thuis achter het
huidige 12de (bI. 71-78); het 9de moet volgen op het 7de.
Cal' ton laat op. bI. 18 volgen bI. 22. Als het vs.: De urauwe
iolijs die nammen bi den kinne werkelijk het laatste vs. is van
het gedicht Ic sack in enen 1'ozengel'de, wat ook mij juist toeschijnt, dan is het vierde katern, dat maar een half sextern
is, dat de bIl. 19-24 omvat, verkeerd gevouwen: 22 wordt
19, 23-20, 24-21, 19-22, 20-23, 21-24. En aangezien
aan het lied op de 1e kol. van 19: Minne die eewich duren
moete iets - 2 verzen? een strophe? - ontbreekt, althans niet
aansluit met bI. 24d, moet tusschen bI. 24d en bI. 19a iets
ontbreken, waarschijnlijk het middelste blad van het quatern.
Vandaar het huidige halve sextern! Ook bn. 33-38 zÜn
een half sextern. De tekst bovenaan 34a sluit niet aan bÜ
het slot van 33d; al de rest klopt: bI. 38 begint met een
nieuw lied door hand zooveel. Er zal dus tusschen de huidige
33 en 34 aan den eenen kant en 37 en 38 aan den anderen,
een dubbel blad verloren gegaan zgn. BI. 67-70 zÜn een half
quatern. De tekst van 69a sluit heelemaal niet aan bij 68d.
Tusschen 68 en 69 zullen twee volle bU. ontbreken, die het
quatern vol gemaakt hebben.
2° dat van bI. 11 onderaan een stuk is afgescheurd, zoodat ook van den tekst wat is verloren gegaan, en vervangen
door een opgeplakt perkament uit de 16de eeuw, blükens een
paar woorden schrifts die aan den rand nog te onderkennen zijn.
3° dat, wat het betreurenswaardigste is, het hBo aan drie zijden:
boven, op zÜ en onderaan, afgesneden is, waarbij en waardoor
bovenaan en op zij belangrijke gedeelten van den tekst verloren gegaan zijn I). De hoogte van het eerste blad is, langs
1) Het hs. was blijkbaar reeds in dezen toestand, toen Kan. Ca ri 0 n het
leerde kennen: op 17 Juni 1841 schrijft deze aan J. F. W i II ems voor het
eerst over dit hs. j in zijn inleiding zegt hij: "het HS. heeft veel geleden, eenige
bladzijden ontbreken, vele zijn onregelmatig ingenaaid, en het geheele is door
den hoekbinder tot in de letter op vele plaatsen afgesneden". (Brief Univ. Bibl.
te Gent, nr. G 155).
.
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den rug gemeten, 250.5 mmo j de breedte bovenaan 176 mm· t
de breedte onderaan 183 mmo Voor bI. 47 zijn deze maten
resp. 254, 188 en 187. Voor bI. 82: 252.5, 185 en 185.5.
Uit deze getallen kan men zich gemakkelijk een voorstelling
vormen van de afmetingen der andere bladen, hier eens een
paltr mmo meer, daar een paar mmo minder, en dus ook van
't geheele handschrift. Edoch, met één belangrijke uitzondering,.
t.w. bI. 2. De hoogte van dat blad, in den rug gemeten, is
252 mmo j de breedte bovenaan 185 mmo j maar onderaan is
dit blad, over een breedte van 166 mm., een stuk langer dan
al de overige: links is de hoogte nu 283 mm., rechts 286 mmo
Daaruit blijkt, dat het hs. oorspronkelijk tU8schen de 3 en
4 cm. grooter geweest is dan tegenwoordig.
Dit droge cijfersermoen heeft zijn belang. Het is maar gelukkig, dat de boekbinders dit langere tweede blad zooveel
mogelijk hebben ontzien, want het uitstekende, nu omgevouwen gedeelte onthult ons de herkomst van het boek. In
het midden daarvan is nl. een wapen geteekend, opgehangen
aan een spijker, gekwartileerd, 1 en 4 een Latijnsch kruis
van sabel op een gouden veld, 2 en 3 een Sint-Andries kruis
van sinopel op een veld van keel, het geheel omhangen
met de keten van het Gulden Vlies. Dat is, zooals algemeen
bekend is, het wapen van Mher IJoys van Brugge, heer
van de G I' U ut h us e, een beroemde naam die te Brugge
nog voortleeft in dien van de schitterende huizinge, die hij
el' gesticht heeft I).
1) Zijn portret is hier in Holland te vinden in hs. Den Haag, K. B. T 309,
gereproduceerd bij P. Durrieu, La lIIiniature jlamande au tempI de la cour de
B011rgogne (Brux., 1921), pi. XL; een ander portret in een hs. te Genève, waarover straks nader.
,
De ruimte rondom dit wapen is gevuld met de volgende aanteekening, in de
18de eeuw geschreven met nagehootste drukletters: "Messire Loys de Bruges
Seigr. de la Gruythuyse 11 Prince de Wincestre fust esleu eheualier 1461 11 en la
Ville .S. Om er auee Don Jan Roy 11 d'Arragon. Nauarre etc. 11 Plus est en Vous.
Meer is in V." Van dezelfde hand leest men verder nog de volgende aanteekeningen in het hs.: IJl. la "Liure d'oraison Journalie[rJ et Rhetoryeke de
messire loijs de Bruges seigr. de la Gruijthuijse etc chevalier de la Toijson d'Or
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Loys Gruuthuse I), volmaakt ridder, groot als administrateur
en als diplomaat, trouwen vertrouwd dienaar van drie bourgondische vorsten, evenzeer als van zUn vaderstad, is ook en dat is voor ons op 't oogenblik het voornaamste - een groot
minnaar del' schoone letteren geweest, letteten in meer dan één
zin. HU is de mentor en maecenas van Col a l' d Man s ion,
den met roem bekenden Brugschen drukker geweest en heeft
een librUe weten bUeen te brengen die terecht herhaaldelUk
geprezen is als "après celle des ducs de Bourgogne, la plus
belle et la plus nombreuse de toute la Flandre".
Ruim 160 handschriften, die hem hebben toebehoord, zUn
thans reeds bekend. De grootste hoop daarvan, niet minder dan
149, berust thans in de Bibliothèque Nationale te ParUs: op
een tiental na zUn die alle op nog niet verklaarde wUze in
't bezit van koning LodewUk XII gekomen 2), die wapen en
l'an 1461"; bi. lb "La xlie feste et chapitre du Toyson d'or fust celebre et
tenu en la ville de Saint Omer Ie ije. jour de May 1461 par Monseigneur
Philippe Duc de Bourgogne et furent esleuz chevaliers aux lieux des chevalliers
trespassez Dom Jan Roy d'arragon et de navarre I Monseig r. Adolf duc de
Gueldres Ie jeusue I Messire Thibault seigr. de neufchastel sur maselle mareschal
de Bourgogne I Messire philipe pot seigr. de la roche et de nolay I Messire loys
de Hruges seigneur de la Gruythuyse prince de Wyncestre I Messire Guy seigneur
de Roy neufchastel I la xi feste et chapitre de l'ordre du Toyson d'or fust tenu
par Monseigr . Charles duc de Bourg e. en la ville de Bruges a O• 1468 au mois
de Maij". bl.2a, bovenaan "Oraison". bi. lOb "plus est en Vous I Meer es in .V.
ano 1461". bi. 43a "plus est en Vous I meer es in V. I Ghebet an h. Maria".
bI. 85a .eynde I plus est en vous. meer is in v. I Jhs I propter Nomen Sanctum
tuum esto mihi Jesus I . 1462. I RHETORIJCKE ende I Ghebeden Bouck van
mher Loijs vanden Gruythuijse prince van Wijncestre Ridder vanden Gulden Vliese
1462 di et de Bruges ofte van Brugghe etc." Al deze aanteekeningeu zijn geschreven in de 18de eeuw; het is duidelijk dat wie ze geschreven heeft van den
inhoud van het hs. geen al te juist begrip had, het is immers geen gebedenboek;
"rhetorijcke" is er met eenigen goeden wil nog wel op toe te passen. Bovendien
vindt men, tot driemaal toe, een aanteekening die de echtgenoote van Loys de
Bruges betreft, tw. bI. la "Mervrauw Margriete van Borsele d'huijsvrauw van
Mher loys van Brugghe prince van steenhuijse" bi. lOb "MeVrauw Margriete
"Van Borsele" bi. 43a "MV. Margrite van Borsele" bi. 85c "Mervrauwe Margriete
"Van Borsele". Déze aanteekeningen zijn geschreven met een hand uit de laatste
jaren der 17de eeuw; mogelijkerwijze zelfs uit de eerste jaren der 18de eenw;
ze zijn in geen geval van Margaretha van Borselen afkomstig.
1) Zie over hem: [J. Van P ra e tJ, Recherches sur Louis de Bruges, seigneur
de la Grutkuyse. (Paris, 1831); A. Wa u ter s in de Biographie Nationale de
Belgique, VIlI, 381-390, art. Gruytkuyse; inzonderheid kol. 383-389.
2) L. M ichon in L'Art du livre en France (Paris, 1931), p. 266 heeft het
woord "confiskeeren" durven uitspreken.
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spreuk van Gruuthuse door 't zijne liet vervangen, wat hU
met andere collecties niet gedaan heeft. Verder zijn er nog:
1
- één te Berlijn, Preuss. Stautsbibl., Cod. PhilI. 1930.
2, 3, 4 - drie te Brussel, Kon. Bib!. 15054, 15657, II 280.
5, 6
- twee te Genève, Bib\. de la Ville, mss. fr. 169 en 170.
7
- één te Londen, Brit. Museum, Harl. 4431.
8
- één te Parijs, Bibl. Sainte Geneviève, Oat.Nr.809-811.
9
- één te Rennes, Bib\. municipale, ms. 153.
[10
- één te Turijn, Biblioteca NazionaleL I 4J I).
11
- één in de bibliotheek van Graaf de 'Boutourlin 2).
12
- één in de bibliotheek van Baron Ernest van Oaloen
te Ooolkerke bij Brugge.
[13
- één in de bibliotheek van den Hertog van Devonshire J3).
14
- één in die van Mlle Gabrielle Durrieu te Parijs 4).
In de beroemde bibliotheek del' En sc h e d é's waren er drie
handschriften, waarvan in den auctiecatalogus (9 Dec. 1867,
nrs. 1135, 1136 en 1137) gezegd wordt, dat ze van "la noble
familIe des Gruythuyse" herkomstig waren; er wordt echter
niet bij gezegd, waarop deze bevestiging steunt.
O. P. Ser r ure bezat een hs. dat in den catalogus zijner
auctie beschreven wordt als: "Die Historie van Troye; in vlaamBche proza naer het rijm-werk van Maerlant." Op de keerzijde
van het eerste blad stond te lezen: "die heren van Gruuthuse
prince van Steenberghe" (Oat. bibl. M. O. P. Serrure. 2e partie.
Bruxelles, Fr. J. Olivier, 1873, blo 172, nr, 3062). Het werd
toegewezen 'aan den bekenden Antwerpsehen boekhandelaar
1) [Zie P. Durrieu iu Bibliothèque de I'Ecole des Chal'ies LXXI (1910),
p, 69. Het hs. is bij den brand van 1904 niet gebeel verloren gegaan, want in
den nien wen in ventaris der bibliotbeek val! Ma z zat int i - S 0 r b e 11 i word.t het
opgegeven bij de gerestaureerde hss. (nr. 1619)J.
2) [In de B.N.M. ontbreekt een aanwijzing die tot bewijs kan dienen voor
deze toeschrij ving; zoo ook in den Catalogue de la Bióliothèque de M. Ie Comie
]J. BoutouTlin, (Paris, 1840. 3 vols.), dien Dr. C. de B a i vete Gent zoo vriendelijk was voor mij door te lezen].
3) [Zie P. Durrieu, a.w., Il. 69. Het hs. is gereproduceerd in den tentoonstellingscatalogus van de Bu1'lington Fine Artl Cluó van 1908, pI. 111J.
4) Zie p, Dur ri e u, La miniaiuTe jlamande etc., pI. LXXXIII.
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Piet Kockx, die het in zijn catalogus van 1876 onder nr.
939 te koop aanbood. Tot nogtoe is het niet bekend, waar
dit hs. gebleven is.
Alle takken van de kunsten en wetenschappen der 15d e
eeuw waren in Gruuthuse's boekerij vertegenwoordigd: theologie,
wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid, zedekunde, geschiedenis, reisbeschrij vingen, jachtbedrijf en fraaie letteren, alles latijn en
fransch, maar ook - zij het dan in klein getal - , ook
Nederlandsch. Het blijkt opnieuw dat de Vlaamsche adel, zelfs
onder de Bourgondiërs, niet heelemaal verfranscht was!
Louis Gruuthuse's Nederlandsche handschriften die wij kennen
zijn de volgende:
1. De v ij fbo e ken B 0 ë t i i deO 0 n sol a t ion e. Thans
nr. Ivan den Fonds néerlandais der Bibl. Nat. te Parijs 1).
Dit hs. is verlucht en opgeluisterd met miniaturen, die
allen die ze hebben aanschouwd, in verrukking gebracht
hebben; in een bekende studie heeft P a u 1 Dur r i e u er
enthousiaste bladzijden aan gewijd (Gazette des Beaux-Arts,
1891), en aannemelijk gemaakt, dat ze 't werk zijn van
Alexander Benning, den grootsten der Vlaamsche
miniaturisten van zÜn tijd. Het is geschreven te Gent "bi
mi jan van Kriekenborch 2) onderdanich dienare des voorn.
heere int jaer ons heeren 1491 den 16den in Maerte".
2. Epi st e Ie n e 11 e van g e li ë n, een lectionarium geschreven
ca. 1400 thans te Brussel, Kon. Bibl. 15054 S).
3. Ons Heeren joncheit, geschreven ca. 1470 thans te
Brussel, Kon. Bibl, 15657 4 ).
1) Zie J. Van Praet a.w., nr. XXXV, blz. 142; G. Ruet, Cat. des mss.
néerl. de la Bib!. Nat. {Paris, 1886), p. 9, nr. 1; P. Durrieu a. w. PI. LIX.
2) Deze jan van Kr i e ken b 0 r c h had al meer voor Gruuthuse gewerkt, nl.
een magnifieke cosmographie van Ptolemaeu$ in 't latijn: "Explicit Johannes de
Kriekenborcll 8criptor in Gandauo anno a natali xpriano Mcccclxxxv" (Zie V a n
P file t a. w. bI. 200-202, nr. LXXV).
3) J. Van den G h e y n, Cat. des mss. de la bibl. royale de Belgique I
(Brux., 1901), nr. 476.
4) Inventaire des mss. de l'ancienne bibl. royale des dues de Bourgogne
(Bruxelles, 1839), p. 314.
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4. Boec van den Kerstene leven, geschreven in 1413

thans te Brussel, Kon. Bib!. lI, 280 1).
5. Die h i s tor i e van T r 0 y e, zooeven vermeld.
6. óns handschrift, reeds sedert 't begin der t gde eeuw in 't
bezit van burggraaf DeC roe ser de Be r ges 2), die in den
bovenhoek van bI. la met een fijn pennetje geschreven heeft:
"Ex libris I Vte de Croeser de Berges I 1818"., wien het nog
toebehoorde, toen Ca r ton het ter uitgave kreeg. 8edert overgeërfd aan Bn Ernest van Caloen.
De handschriften, die Loys de la Gruuthuyse verzamêld heeft,
zijn ofwel op zijn order geschreven en verlucht, ofwel door hem
kant en klaar gekocht. In de randversieringen van de eerste liet
hij niet alleen zijn wapen aanbrengen, maar ook zijn spreuk
"Meer is in U" en zijn kenmerk: een donderbus ("bombarde")
die afschiet 3); in de andere werd meestal alleen zUn wapen
geschilderd. Tot de tweede groep behoort het hs. dat we
bespreken.

***
- De veIl e n perkament, waaruit dit handschrift bestaat, zUn
aan beide zijden over hun geheele breedte met paarsen
inkt voor 50 regels gelinieerd, een paar maal voor 51, een
wijze van linieeren die in Nederlandsche hss. weinig voorkomt,
en dan nog vrijwel alleen in de 14:1.1' eeuw: 't is van belang
dit uitdrukkelUk te vermelden.
Dan is elke b I a d zijd e verdeeld in twee kolommen, 227/ 231
mmo hoog bij 67/6~ breed; binnen elke kolom nog een afscheiding, 5 mmo breed, voor de hoofdletters. Deze kolommen zijn,
afgezien van de reeds vermelde aanteekeningen betreffende
Loys van de Gruuthuyse, door niet minder dan twaalf verschil1) J.V a n den G h e y n, Cat. des mss. de la bibl. royale de Belgique III
(Brux., 1903), nr. 2387.
2) Zie over C ha rl e s - E n é e - Jac q u es Cr 0 es e r de Be r ges, 17461828 Biogr. Nat. de Belgique IV, kol. 513--514. Hij was tweemaal burgemeester van Brugge, onder Napoleon en onder Willem I.
3) Zie bv. P. Durrieu a.w., PI. LIl.
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lende handen beschreven, die we zullen opnoemen, voorloopig
buiten alle classeeringsgedachte, in de orde waarin ze in het
hs. voorkomen:
{3
Eerste hand: bI. 2a-4c.
ó Tweede hand: bI. 4c onderaan-5d.
tX
Derde hand: bI. 6a-9b, 11a-37c, 39a-42a, 51a-58d.
~
Vierde hand: bI. 37 c en d, 84d-85a.
Ij
Vijfde hand: bI. 3t!a pn b, 85c.
"
Zesde hand: bI. 59a-68d.
é
Zevende hand: bI. 43a-50b, 68d-80b, 82a-84d.
::t-p, Achtste hand: bI. 85d. Negende hand: bl. 85c. Tiende
hand: bI. 85d. Elfde hand: bI. 85c. Twaalfde hand: blo 10c.
(x. Uit deze tabel blijkt dat de derde hand het grootste
gedeelte van het handschrift heeft volgeschreven: 43 bll. =
172 kol., bevattende het Salve Regina, de liederen en het eerste
der allegorische gedichten. Het is een zware, naar verhouding
kleine, compacte gothische hand, met de gewone ligaturen,
meestal vast, regelmatig, duidelijk en niet onsierlijk, in alle
opzichten zorgvuldig werk met niet meel' verkortingen dan
volstrekt noodzakelijk is om de afschrijving niet te overschriiden. Het is kennelijk werk uit de 14de eeuw. Maar een eeuw
duurt honderd jaar, zood at een dergelijke tijdsbepaling niet
bfjster veel zegt. Gelukkig komen er eenige eigenaardigheden
in voor, die tot een nadere begrenzing in staat stellen, t.W.
de oudere vormen van de hoofdletters A, E en vooral van de
NI): in Nederlandsche hss. komt deze laatste, zoover mij bekend, omstreeks 1350 maar heel w~inig meer voor. Daarbii
komt nog, dat aan 't begin der woorden nog zeer vaak· een
u staat met de klankwaarde van een v, wat ook tot een oudere
calligraphie behoort; dat vele woorden, zoogenaamd samengesteld of afgeleid, nog niet aaneengeschreven zijn; dat twee
opeenvolgende l's meestal bovenaan met een streepje verbonden
1) [De Vreese heeft in zijn ex. van Carton's nitgave deze typische vormen
waarschijnlijk alle nageteekend: ik vond éénmaal A, E herhaaldelijk en Neen
keer of zeven. Zie de foto's].
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zün. Een en ander zou ons te denken geven, dat het werk
van déze hand dichter bÜ het midden dan bÜ het einde der
14de eeuw ligt, En aangezien deze hand de "bulk" van den
inhoud heeft geschreven, is het wel niet te veel gewaagd te
onderstellen, dat het handschrift voor het werk van déze hand
werd aangelegd. Toen er plaatsruimte overbleef, kon die dan
voor ander werk gebruikt worden. Voorbeelden daarvan zÜn
talrijk. Welke tekst ná de li"ederen het eerst ingeschreven werd,
is moeilük met beslistheid te zeggen.
p. Den oudsten indruk maakt de eer s t e hand, een magere,
smalle, fraai gevormde rotunda, met talrijke ligaturen, zuinig
met verkortingen, die toch ook dichter bij het midden dan
bij het einde van de 14de eeuw zal geschreven zijn: er komen
namelijk nog een aantal e's met een streepje aan het oog 1) in
voor, een teeken dat tot de calligraphie der 13de eeuw behoort,
maar in N ederlandsche hss. reeds in 't begin van de 14de
begint te verdwijnen; ook de u = 1) aan 't begin van 't woord
komt hier nog veelvuldig voor, en later samengestelde woorden
blij ven nog gescheiden.
y. ln elk geval moet op de éérste hand de zes d e gevolgd
zÜn: een zware, breede, vierkante rotunda, waarin van
de gothische calligraphie niet veel overgebleven is; overigens
overduidelük, vast en regelmatig; niettegenstaande een veel
ruimer gebruik van verkortingen, vaak over de afschrijving;
met dat al duidelijk de kenmerken van het schrift in de tweede
helft der 14de eeuw vertoonende. [Zie de foto].
c5, e. Pas daarna zijn de tweede en de zevende, die er
wellicht toch maar één zijn, aan de beurt gekomen: beide
zÜn hun werk begonnen op de ruimte die de eerste hand op
bI. 4c en de zesde op bI. 68d hadden overgelaten. Met bleeken,
rossen inkt opzettelijk op de lijnen der linieering g:eschreven, is
het onsierlijk werk, nu eens tamelijk zwaar, dan eens mager,
1) [Voorzoover ik het heb kuunen nagaan aan de hand van de foto's, komt
men deze e's steeds aan het eind van een woord tegen en dan bijna uitsluitend
wanneer dit woord aan het eind van een regel voorkomt (Zie de foto)].
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nu eens compact, dan eens wijduit, ruim geïnterpungeerd, met
weinig verkortingen en weinig ligaturen, en dus ook weinig
respect voor de afschrijving; maar toch een duidelijke, besliste
rotunda, die geen enkele hoekigheid meer vertoont, met dat
al onmiskenbaar nog tot de 14de eeuw, meer naar het einde
dan naar het midden, behoorende 1). Dit wordt zijdelings bevestigd door den inhoud van een der gedichten die deze
hand geschreven heeft. Het 13de stuk is een gedicht tel' eere
en ten gerieve van den 0 0 n i n c van de F 0 l' est ier s van
den Wit ten Be e r. Jan van de Gruuthuse, Loys' vader werd
Koning van den Witten Beer op 11 Maart 1392. Het gedicht zal
bij die gelegenheid gemaakt zijn, en het door deze hand geschreven gedeelte van den codex omstreeks denzelfden tijd 2).
~. Tot denzelfden tijd behoort ook nog de v iel' d e hand, een
duidelijk, vast, regelmatig schrift, meer rotunda dan gothisch,
den eenen keer de ruimte gebruikende, vrijgelaten door de
derde, den anderen keer die, vrijgelaten door de zevende hand.
1]. De v ij f d e hand is ontwijfelbaar de jongste: een volmaakte
rotunda, met oogen aan alle letterdeelen boven den regel en
krullen aan die onder den regel, met als welbekend kenmerk
de r die op den onervaren lezer den indruk maakt een v te
zijn. Overigens een duidelijke, vaste, regelmatige hand, opgekomen in de laatste dertig jaren der 14de eeuw, en tot ca.
1430 vooral in de kanselarijen zeer in zwang.
Blijven nu nog de vier[ vUf] verschillende handen, die op bI. 1Ovo.
en 85ro. niet veel meer hebben gedaan dan hun pen probeet'en 3).
1) [Zie de fotoJ.
2) Zie over het Gheselscip valt den bere het Inventaire des .Archivcs de la ville
de Brugcs. Ie série, table anal)'tique p. Ed w. Gaillard (Bruges, 1883-1885),
blz. 319a, i. v. OU1'S blanco
3) De jongste der reeds genoemde banden, de vijfde, schrijft op bI. 85c het
volgende uittreksel uit een minnelied:
De joncfrauwe zeit
Desen hoet gheve ic di houde
Omme dattu dijnre minnen vroude
hebs ghebrocht ter eeren hende

De oude man zeit
Joncvrauwe god danc hu huwer duecht
wie anders mint hij es ontwuecht
wan ongheleet valt menich blende

{Jo. Nu komt er iemand die dit laatste couplet op bi. 85d geheel overschrijft
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Bij alle verschil in ductus die deze handen vertoonen, hebben
ze merkwaardigerwijze ook allerlei gemeenschappelijks.
10. De teksten van de derde hand zijn versierd met gouden
initialen, gevat in een gedeelde, uitgeschulpte omlijsting: blauw
en karmijn, en dezelfde kleuren in omgekeerde orde in het
oog del' letter, met witte fileetjes en arabesken op de kleur;
aan de hoeken met de pen geteekende bosjes vergulde klimop"
bladeren (bI. 6a: S, 4 1'1'. hoog; 7b: B, 4 1'1'. hoog; lla: H,
3 1'1'. hoog; 39a: C, 6 1'1'. hoog). Deze versiering schijnt beperkt gebleven te zijn tot de derde hand. Maar dat is niet
het geval met de rubriceering.
2°. Het werk van de Ie, 2e, 3 e, 4e, 6e en 7e hand is kennelijk door denzelfden rubricator voorzien van kleine lombarden, beurtelings blauwe en roode, aan 't begin der liederen
meestal 2, een enkele maal 3 regels hoog, aan 't begin der
strophen één regel hoog. Alleen: de rubricator heeft, te beginnen met bI. 69c, het werk gestaakt. De initialen die aan
't begin der teksten hoorden te staan zUn alleen met
en dat zelfs een tweede maal begint te doen: een hand kennelijk uit de aller·
laatste jaren der 14de eeuw, ca. l!i95, wat ons de zekerheid verschaft, dat de
vijfde hand niet jonger zijn kau.
t. Aan het hoofd van bI. 85c staat de volgende wijsheid:
Vau
van
van
van

niit comp striit
striit compt oerloghe
oorloghe com pt armoede
armoede compt paeis

geschreven met rotunda, eveneens uit de laatste jaren der 14de eeuw.
)/!. Deze spreuken zijn dan nog eens herhaald op bI. 85d met niet zeer duidelijk
gothisch schrift, blijkbaar door een niet zeer bekwamen c'llligraaf.
Cl. Nog eens, gedeeltelijk in een hand van de 17de eeuw al, bI. 85c].
ft. Eindelijk staat nog op bI. 10 '1'0:
Die zeeght dat hy gode mint
Eude sijne ghebode niet en kint
dat ic hu scriue seeghic vor waer
ghi [sic] es gherecht ane gheuaer
die de vrouwen met ontrouwen trect int se er
het ware scade haddi ghenade nemmermeer
met een cursieve hand uit het begin der 15de eeuw.

254

W. de Vreese

potlood, een enkele maal met de droge naald, geschetst I).
3°. Behalve de correcties, die "de" kopiist in zUn werk heeft
aangebracht, is er nog een corrector aan het werk geweest,
die alle teksten nog eens aan een grondige herziening heeft
onderworpen, ook om letters die te veel verbleekt waren over
te halen, op te halen, waarbij veel werkelUk werd verbeterd,
maar ook hier en daar een nieuwe fout werd gemaakt. Het
werk van dezen corrector is stellig niet jonger dan om en bU
het jaar 1400. Het hs. moet dus omstreeks dien datum "volschreven" zUn geweest.
4°. Zooals uit de uitgave van Ca r ton bekend is, staat bU
elk lied de melodie, ook bU de liederen in den allegorischen
droom. In het werk van de derde hand zUn de vUf notenbalken met rubriek getrokken, zonder tekst erbU; in dat van de
vierde en van de vUfde hand zijn de notenbalken zwart, met
het eerste vers van 't betrokken lied eronder, met een fUne
pen geschreven. Toch is, naar het mij toeschijnt, de notatie
van deze twee handen dezelfde als die van de derde hand.
5°. De taal van alle teksten die in dit handschrift geschreven staan, is - afgezien van de opperduitsche vormen in de
liederen, waarover strakjes - dialectisch, en wel Vlaamsch gekleurd 2) en me dunkt dat er geen twUfel kan bestaan wáár
in Vlaanderen het hs. geschreven is. Niet dat de taalvormen
ons dat onmiddellUk of duidelUk aantoon en ; daartoe vertoont
de dialectische inslag te weinig verscheidenheid. Hoogstens zou
het éénmaal (blz. 267) voorkomende jou al een vingerwUzing
kunnen zUn naar West-Vlaanderen.
1) Alleen op bI. la-4c, de eerste hand, en op bI. 6a-37b, de derde hand,
zijn de hoofdletters aan 't begin der verzen rood doorstreept. Op bI. 2a is de
lombarde·M weggewischt en door een romein-M vervangen; op bI. 59a is de
lombarde-V ook weggewisebt, maar niet vervangen; op bI. 77d, 78a en b zijn
zeven hoofdletters met zwarten inkt boven op de representanten geteekend, door
dezelfde band die de boven reeds medegedeelde aanteekeningen op bI. 2a, lOb en
43a scbreef.
2) ei
IJ geregeld; eer> er (weel'/J, steere) ; k in den anlaut waar ze niet
hoort, en omgekeerd, tal!ooze malen; het geregeld gebruik van vormen als cam =
kwam en zo, zoe = si.

=
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Er is echter een andere aanwijzing, en wel deze: de dichters
van verschillende stukken ontpoppen zich als Bruggelingen.
Het loflied tot Maria, hs. bI. 5b-d (ed. Ca r ton, p. 26-29)
is gedicht ten gerieve van twaalf Bruggelingen, wier namen
als acrosticha aan 't begin der strophen te lezen zijn: L i e v i n,
Soete, Cateline, Gheraert, Jannin, Trude, Rubbin,
À d r i a e n, W i 11 e m, Mak e I are, Co p pin en ten slotte Jan
[van] Hulst. Het slot van 't gedicht luidt:
Hier waren ter eere van onser vrauwen
Van brugghe peilgrinen een deel.
Leist elke clauze so mochdi scau wen
Sonder langhe elx name int capiteel
Telker clauze een name geheel.
In het gedicht hs. bI. 43b-46c (ed. Carton, nr. XII, p.
456 vlgg.), geschreven door de zevende hand, beschrijft de
dichter hoe hij in zijn droom,
buter veste
Van Brucghe wandelen ghinc alleine
Zuutwaert, daer ic een fonteine
Sach ghemaect ....
Maar nog veel leerzamer is het daarop volgende gedicht, hs.
46c-48a (ed. Ca r ton, p. 479-488), waarvan de dichter zich
met wijze raadgevingen richt tot den coninc van den witten
Beer, het goede geselscip, Die blomkin van Brucghe.
In ti den verleden, als ic was
J onc van daghen, van leden ras,
Weit dat ic zeere der werelt plach.
Maer als ic mercte ende ou er zach
Drie dinghen, die niet en moghen faelgieren
Hem, die de werelt zal antieren,
So wardic haers wercs zo sat
Dat ic dese wide vermeerde stat
Van brucghe die vruechdenrike fonteyne
Claghende liet ende ghinc alleine ....
Hij betrekt een hermitage en leert twee manne sauuage het
christelijk geloof,
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Hare herten hebben zi ghekeert
Te siene van Brucghe, die saliche stat
Ende al te met seidic hem wat
Van deser stede de gheleghenteit .•..
Ende omme dat ic zach die minlichede
Van hem toot Brucghe, der goeder stede,
So ghinic ionstelijc exponeeren
Twerc ....
Poorten, mueren tor ende veste ... .
Hebzi omtrent de stede gheset ... .
Ghemaect hebzi de poorten seuene.
De dichter gaat nu elk dezer zeven poorten allegorisch beschrijven en verklaren:
Vp elke poorte, so machic stellen
Een lettere so mach ic Brucghe spellen:
BRUCGHE
Met desen zeuenen no min no. mee
Spelt men Brucghe alzo men ziet
V p elke lettre een vrai bediet
Diere elke poorte zal hebben eene.
Al es mijn connen daer toe te cleene,
Willet int beste altoos verstaen
Om Gode ende willet in danke ontfaen.
De held, die in het zestiende lied (ed. C a I' ton, p. 71-74)
zijn vrijerij beschrijft, vertelt o.a.
Ic leedese in dat groene
Bachten Dauerloo ...

Daverloo is een wijk van Assebrouck bij - , een convent
aan den rand van Brugge, en nog veel meer 1).
In de merkwaardige reeks getuigenissen, die in dit handschrift voorkomen (ed. Carton, p. 425-436), zegt De
knecht:
Hadde men mi niet den wech ghewijst,
Ic ware verdoolt te laepscuere waert.
1) Zie K. De ft 0 u, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen.
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Lapschuere is een bekend dorp in de buurt van Brugge 1).
En ten slotte - het aardigste van al - onder de liederen
tusschengeschoven, is er ook een referein int sotte, dat Cal' ton
achtergelaten heeft, waarin geestig berg md is een onfortuinlgk
geval, overkomen aan den kapelaan van Oedelen, een beroemd
dorp, 10 km. ten Z.O. van Brugge, waar de Gentenaars in
1382 Lodewgk van Male met de Bruggelingen in de pan
hakten: Beverhoutsveld. [Ret volgt hier, omdat het nog onuitgegeven is].
fol. 13c DE capelaen van hoedelem
Die soude eens nuchtens messe doen
Die coster die drouch bachten hem
Binen bouc ende sinen craproen
Ri seide cos ter lieue garsoen
Nu ganc een lettelkijn met mi
De bottekalagi de madamoers sondi sondi .
De bottekalagi de madamoers de voustra vi
De costre seide dOllline
Waer waert wildi henen gaen
Lieue coster nemmermee
Ne latet niemene verstaen
Men soude mi de crune vlaen
Wiste men hoe die zake zi
De bottekal' etc.
Als si camen VOl' die duere
Daer de pape wilde zgn
Coster nu moeti hier vuere
Bliuen staende een lettelkgn
Raddic ghedaen den wille mijn
Ic comme tot v sonder chi
De bottekal' etc.
Mijn here die pape die ghinc in
Die coster die daer buten stoet
Ri peinsde wel in zinen zin
Dese pape en es niet vroet
Quame de man dan ware niet goet
lIi soude mi vraghen wat wildi
De bottekal' etc .
.- - - -

1) Deze a. W., dl. 9 (Brugge, 1929), kol. 301 vlgg.
Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. Deel LIX
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De coster die ne stont daer niet lanc
De man ne cam tel' duere ghegaen
Laet in laet in dat was sijn zanc
Of ie sal de duere vp slaen
Als hi dit -riep doe wast ghedaen
In de camere so ghinc hi
De bottekal' etc.
Een pape dat hi te bedde uant
Die arde iamerlike sach
l3d De man nam enen stoc in dhant
Hi gaf hem menighen drouuen slach
Hi seide dit es vlaetste dach
De pape maecte groot ghecri
De bottekal' etc.
Die coster hoerde dat ghescal
Hi tart een lettelkijn bet naer
Hi hoorde tspapen ongheual
. Hi seide wat duule doedi daer
God gheue mi een drouue iaer
Mi en es lief dat ic hier buten
Debottegal' et cetera

Zl

Mij dunkt, alleen een Bruggeling kan zulke gedichten bedenken en zóó spreken.
Besluit: het handschrift is in Vlaanderen, en wel te Brugge,
geschreven.

***
Nu komen we tot het "troublallte twijfelstuk" .
Reeds Kan. Cal' ton had in zijn inleiding gezegd: "De tael
der liederen heeft ook iets eigenaerdigs dat de studie niet
onwaerdig is. Het geheele HS. schynt Bet werk niet te zyn
van een' en denzelfden schryver; sommige van de honderd
vyf- en veertig liederen, indien wy ze naer de tael oordeelen,
zou men eenen Limburger of Klevenaer kunnen toeschryven."
We zullen den goeden kanunnik er niet hard om vallen, dat
hij de "duitsch gekleurde" taalvormen dezer liederen niet
nauwkeuriger wist te benoemen. In zijn Lied in de Middet-
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eeuwen (1883) zei trouwens nog Kalff: "Deze gissing schijnt
me wel aannemelijk; alleen zou ik de vraag willen stellen:
of al die Duitsch getinte liederen wel door één dichter zouden
zijn vervaardigd. Het is mogelijk, maar ik acht het toch niet
waarschijnlijk, omdat het mij voorkomt, dat het eene lied veel
meer Duitsch gekleurd is dan het andere" (p. 268). Trouwens,
Jan teW in keI heeft dat nog herhaald, al noemt hij ook
andere mogelijkheden op.
Toen Ver dam in 1889 de Oudvlaemsche Liede1'en ging
onderzoeken, toen sprak ook hij van het "duitsch gekleurde
dialect, waarin vooral het amoreus liedeboek is geschreven",
maar beantwoordde de vraag: "waaraan is nu dit verschünsel
toe te. schrüven", gelukkig eenigszins anders. "Er mogen som~
mige liederen aan het mhd. ontleend, en vertaald zÜn: met
alle kan dit onmogelijk het geval wezen. De zaak moet nog
nader worden onderzocht. Doch voorloopig is er nog plaats
voor vermoedens, en één zou ik er wel willen uitspreken, nl.
dat het gebruik van mhd. vormen eene modezaak is geweest,
waarin de brabantsche dichters misschien door hun hertog
Jan I zijn voorgegaan."
Niet onaardig noemt Ver dam deze taal "potjesmiddelhoogduitsch" 1). Deze bezonnen woorden schijnen niet veel indruk
gemaakt te hebben. Nog in 1906 schrijft Kalff: "Misschien
hebben Duitsche dichters tot het ontstaan van dit handschrift
medegewerkt; in allen gevalIe worden wij al dadelijk ge~
troffen door de Duitsch~getinte taal of het mengsel van Duitsch
en Nederlandsch waarin ettelüke dezer liederen zgn geschreven.
Het Beiersche gravenhuis had het DuitBch hier te lande in
zwang gebracht, Duitsche dichters en zangers kwamen in het
gevolg der graven en edelen in deze landen; het is begrijpelijk
dat velen hunner getracht hebben aan hunne taal een Nederlandsche kleur te geven zooals de Fransche trouvères der 13de
en 14de eeuw, in het Noorden van Italië rondtrekkend, de
Fransche ridder poëzie in veritaliaanscht Fransch voordroegen.
1) Tijdackr. v. Nederl. Taal- en Letterk., dl. 9 (1890), p. 274-275.

260

w.

de V reese

!1isschien zUn er ook Nederlandsche dichters geweest, die
getracht hebben aan hunne taal een Duitsche tint te geven;
het is niet gemakkelUk uit te maken welke der beide mogelUkheden men in bepaalde gevallen vóór zich heeft." 1)
Daartoe aangespoord door wUIen Prof. Fr a n t z en, heeft Mej.
Ne 11 y Ge e r t s een poging gedaan om uit de onzekerheid
te komen. Haar conclusie luidde: "Als Antwort auf die Frage,
warum dichteten Niederländer in einer deutsch gefärbten
Sprache, kann nur die von Prof. Verdam gegebene Erklärung
richtig sein: das Einmischen hochdeutscher Brocken galt für
vornehm unter der Regierung des bairischen Grafenhauses.
Die darin gemachten Fehler kamen den meisten nicht zum
Bewusstsein, so dass sie aus schriftlichen Texten nicht entfernt
wurden, vielmehr sich auf mündlichem wie schriftlichem Wege
weiter verbreiten konnten" 2).
Het wil me toeschUnen, dat de hier geleverde autopsie van
het handschrift, dat noch Kal f f, noch teW i n keI, noch
Y e r dam, noch Ge e r t s gezien hebben, dezer laatste conclusie
bevestigt, en zelfs meer dan dat.
Dat "Duitsche dichters tot het ontstaan van dit handschrift
[zouden] medegewerkt hebben", is een materieele onmogelijkheid.
We hebben te maken met een volstrekt Ne der 1a n d s c h, neen
V 1a a m s c h, neen B rug s c h handschrift, waaraan alle Duitsche
calligraphie absoluut vreemd is. De ductus van ons handschrift
is van a tot z, bU alle handen, en in weerwil van hun onmiskenbare verscheidenheid, dóór en dóór Nederlandsch.
En wat de kern der zaak betreft: niet alleen bevat het
Gruuthuse-hs. geen aan het Duitsch ontleende, noch uit het
Duitsch vertaalde liederen, zooals het onderzoek van Mej.
Ge e r t s heeft uitgewezen; het lUkt me zelfs minder juist in
dit geval te spreken van duitsch getinte, duitsch gekleurde,
"deutsch-gefärbte" liederen, "in der Mischsprache gedichtet" .
1) G. Kal ff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, dl. I, p. 47~.
2) N. Geerts, ])ie altjlämischm Lieder der Handschrift RketoriJcke ende
ghebeden-bouck van Mher Lo!!, van den Gru!!thu!!u. Halle a. S., 1909 (Diss.
Zürich), p. 31.
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De opperduitsche woorden en vormen die men erin aantreft,
zijn er, voor mijn gevoel althans, plomp en botweg ingezet;
alle consequentie ontbreekt er aan. Meer dan dat: er is consequentie "à rebours": witz = wit; zoetze, zuetze = zoete;
laetzen = laten, die in Jt Duitsch natuurlijk geen tz hebben.
Ook Ne 11 y Ge erts erkent: "der mhd. W ortschatz ist klein
und lehnt sich fast ganz an mndI. Entsprechungen an"; als
zij daaraan toevoegt: "von richtiger mhd. Flexion finden sich
nur wenige Fälle, von mhd. Syntax eine einzige Spur", dan
is dat nog te veel gezegd I).
Evenals Ne 11 y Ge e r t s sluit ik mij dus aan bij het oordeel van Ver dam: de opperduitsche vormen niet alleen in
de Oudvlaemsche Liederen van dit Gruuthuse-hs., maar waarschünlijk ook die in het zoogenaamde Haagsche Liederhs., zijn
een mode-kwestie.
16/121'36

WILLEM DE VREESE

t

1) N. Geerts, blz. 22 meent, dat verharret (166, 18) een Duitsch woord
zijn zou; Ver dam meent dat het een assimilatie van verharden is (zie Mnl.
Wdb. i. v.) en zóó zal het wel zijn.
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DIE HYSTORIE VAN DIE
SEVEN WIJSE MANNEN VAN RO!{EN
Sedert nu veertig jaar geleden Dr A. J. Botermans een
vooral uit typografisch oogpunt merkwaardige uitgave bezorgde van de Hystorie van die seven wij se mannen van
romen en in hetzelfde jaar 1898 zijn verdienstelijk proefschrift over dit boek deed verschijnen, is er aan deze in vele
opzichten zo belangrijke en zelfs nu nog boeiende verzameling
verhalen in ons land weinig aandacht geschonken.
Terecht wees Stoett I) op een bevreemdende omissie in dit
proefschrift, bevreemdend - naar het mij voorkomt - van
de zijde van den promovendus, doch zeker niet minder van
die van den promotor, nl. dat de schrijver bij de behandeling
van de herkomst van de verhalen, die in de Hystorie op de
wijze van een Rahmengeschichte of roman à tiroirs zijn samengevoegd, geen aandacht had geschonken aan het voortreffelijke
en toen veel opschudding verwekkende boek van Joseph
Bédier, Les Fabliaux, dat immers de toen algemeen aanvaarde
mening, dat ongeveer alle verhalen, in de Middeleeuwse en
latere Europese verzamelingen voorkomend, van Indische en
in het bijzonder Buddhistische oorsprong zouden zijn, bestreed.
Onbekendheid met dit werk was in 1898 toch feitelijk uitgesloten, daar het o.a. door Van Hamel in De Gids 2) uitvoerig
besproken was. Een der belangrijkste hoofdstukken van Botermans' proefschrift was daardoor minder volledig. Stoett was
met hem van mening, dat vooral aan de mondelinge overlevering veel waarde gehecht moet worden, doch wenste de
mogelijkheid niet uit te sluiten, dat deze verhalen op verschillende plaatsen en in verschillende tijden over de wereld
onafhankelijk van elkaar kunnen zijn ontstaan, "een mening
1) Zie: Museum VI (1898), blz. 187 vlg.
2) De Gids 1894, II, 274; ook opgenomen in: A. G. van Hamel, Het letterkundig leven van Frankrijk, Ie serie, blz. 85 vlgg.
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die - zegt Stoett - met veel talent verdedigd is in de eerbied wekkende studie van Bédier".
De opvattingen veranderen voortdurend en ook deze theorie
van Bédier wordt niet meer onvoorwaardelük aanvaard, gelÜk
meer gebeurt met nieuwe theorieën, waarbü men al te zeer
van het ene uiterste in het andere vervalt. Voor een leek op
het gebied der Oosterse en Semietische talen en literaturen
blijft het - zoals Botermans reeds erkende - een hachelijke
onderneming zich op dit gebied te wagen en zo zal ik mij
van een uitvoerige bespreking van dit zeer aantrekkelüke
onderwerp onthouden. Ik moge volstaan met te herinneren
aan Warrens verhandeling over Het Indische origineel van
den Griekschen Syntipas 1), de Byzantijns-Griekse verzameling
verhalen, die behoort tot de Oosterse groep, waartoe verder
behoren een Syrische, een Oud-Spaanse, een Hebreeuwse,
twee Nieuw-Perzische en enige Arabische redacties, die alle
waarschijnlijk teruggaan op een verloren gegaan Indisch
origineel, dat overeenkomst moet hebben vertoond met het
Pançatantram, de Hitopadeça of de Çukasaptati. Het was er
Warren vooral om te doen zich te verzetten tegen het doo,r
Benfey opgestelde dogma "van de Boeddhistische oorsprong
van alle diergelijke, uit Indië afkomstige verhalen", dat door
velen zonder kritiek en zonder voldoende kennis van zaken
werd aanvaard en overgeleverd. In dit verband moet nog het
werk van Gédéon Huet 'genoemd worden, eerst na zijn dood
verschenen, Les contes populaires 2), waarin men een kort en
duidelijk overzicht vindt van de samenhang der verschillende
redacties van het Boek van Sindibàd, doch waar tevens het
probleem der volksverhalen uitvoerig behandeld wordt 3).
1) Verslagen en mededeelingen der Kon. Akad, v. Wet. 4de Reeks, dl. V, blz.
41 vlgg.
2) Paris, (1923), in de Bibliothèque de culture générale, p. 180 sv.
3) Chap. 1. Le problème des cODtes populaires, vooral p. 34 sv. Ueeds eerder
schreel G, Buet over dit onderwerp, vgl. Komen ODze sprookjes en vertellingen
uit Indië? De Gids 1902, IV, blz. 53 vlgg. Zie ook J. de Vries, Het sprookje,
blz. 117 vlgg.
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Is er dus in ons land weinig aandacht geschonken aan de
Hystorie del' seven wijse mannen, wel zijn er in het buitenland enige belangrijke werken op dit gebied verschenen, waarop
ik kortelijk de aandacht wil vestigen; de mnl. bewerking van
het Franse gedicht Le roman des sept sages, uitgegeven door
K. Stallaert, waarover Dr H. P. B. Plomp een proefschrift
schreef I), wens ik buiten beschouwing te laten, daar het hier
uitsluitend om de proza-redactie gaat.
In hetzelfde jaar waarin Botermans' proefschrift verscheen,
publiceerde Killis Campbell zijn dissertation: A study of the
romance of the seven sages with special references to the
middle-english versions 2), waarin een uitvoerige behandeling
van de Sindibàd-verhalen voorkomt. Campbell heeft in 1907
de Middelengelse tekst uitgegeven 3); in de Introduction van
deze uitgave heeft hij de behandeling van de overlevering
der Oosterse en Westerse redacties uitgebreid en meer in overeenstemming gebracht met de toenmalige stand van de wetenschap. Al betreft dus zijn werk de Middelengelse berijmde
redactie, deze Introduction is van groot nut voor hen die zich
i.n het gehele vraagstuk oriënteren willen. Een drietal Duitse
proefschriften dienen nog vermeld te worden; twee hiervan
brengen voor de Nederlandse prozabewerking tot nu toe onbekende gegevens, wat de aanleiding werd tot het samenstellen van dit overzicht. Wil men de waarde van de verschillende bewerkingen van het verhaal der Seven wij se
mannen vaststellen, dan is het in de eerste plaats nodig de
onderlinge verhouding der Latijnse teksten, waarop alle teruggaan, zowel handschriften als incunabula, te bepalen en één
of meer teksten uit te geven. In dit opzicht valt er nog zeer
veel te doen: er bestaat tot nu toe slechts één moderne uit1) De middelnederlandsche bewerking van het gedicht Van den VIlvroeden
van binnen Rome. Utrecht, 1899; beoordeeld door A. J. Botermans in Taal en
Letteren IX (1899), blz. 497 vlgg.
2) The Modern Language Association of America. Baltimore, 1898.
3) The seven sages of Home. Boston, 1907.
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gave Tan een Latijns handschrift. Reeds Botermans klaagde
over de moeilijkheden, die zich voordoen voor hem die de
mnl. tekst wil vergelijken met de alleen in hss. en incunabula
bestaande originele Latijnse tekst. Het enige tot nu toe afgedmkte hs. is het Innsbruckse van 1342 1), het· oudste ons bekende. Het proefschrift van Herm. Fischer 2) is voor de kennis van de Latijnse tekst van belang, doch bevat tevens gegevens over de drukken van de Duitse en Nederlandse bewerkingen.
Interessant is allereerst de mededeling, dat van de boeken
die de Frankfurter boekhandelaar Michel Harder tijdens de
"Fastenmesse 1569". op de markt bracht, vooral de volksboeken een gl'ote aftrek vonden: van de Sieben weise Meister
verkocht hij niet minder dan 233 exemplaren; van Pauli's
Schimpf und Ernst 202, Fortunatus 196, Magelone 176, Melusine 158, Pontus und Sidonia 147, Ritter Galmy 144 en
Kaiser Oktavianus 135 exx. 3 ). Gegevens van deze aard zijn
zeldzaam en kunnen ons een denkbeeld geven van de populariteit van bepaalde werken. Dat van de Sieben weise Meister
het grootst aantal exemplaren verkocht werd, bewijst wel hoezeer ook in de 16de eeuw deze verhalen nog bij het volk geliefd waren en is geheel in overeenstemming met het groote
aantal handschriften en incunabula, dat van de Latijnse tekst
bewaard is gebleven. Niet minder groot is het aantal drukken dat Fischer van de Hoogduitse prozabewerking opsomt: van
1470 tot 1865 zijn er dat 66, waarvan 14 incunabula, 10
postincunabula, 18 van 1541-1600, 10 in de 17de eeuw, 2 in
de 18de eeuwen nog 12 in de 19de. Ik ben in staat hierbij
nog twee 18de-eeuwse uitgaven te voegen, die het eigendom
1) Die Historia septem sapientum nach der Innsbrucker Handschrift v. J.
1342, nebst einer Untersuchung über die Quellen der Sellin Seages des Johne
Rolland von Dalkeith von Georg Bnchner. Erlangeu & Leipzig, 1889. (Erlanger
Beiträge zur englischen Philologie herausg. von H. Varnhagen. V.).
2) Beiträge zur Litteratur der Sieben weisen Meister. I. Die handschriftliche
überlieferung der Historia Septem Sapientum. Greifswald. 1902.
3) t.a.p. S. 1.
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zijn van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en deel
uitmaken van de Verzameling Boekenoogen, nl. een te Erfurth, 1785 en een zonder plaats en jaar (c. 1770) 1). Fischer
vermeldt bovendien nog 6 Nederduitse drukken en drie aan
Botermans onbekende Nederlandse, waarover hieronder gesproken zal worden.
Kende Gaston Paris 2) in 1876 nog slechts 6 Latijnse hss.,
Buchner noemde er in 1889 reeds 16, waarvan er echter 2
als verloren beschouwd moeten worden; Fischer was in staat
dit aantal op 27 te brengen, waarvan de tijd van vervaardiging, voor zover bekend, ligt tussen 1342 en 1487. Ongetwijfeld is er nog een groter aantal te vinden, daar Fischers
onderzoek zich bepaalde tot Duitsland, Oostenrijk, Hongarije
en Zwitserland. In zijn boek geeft hij een uitvoerige beschrij.
ving dier 27 hss. en tracht dan de onderlinge verhouding
daarvan vast te stellen. Het ware te wensen dat deze degelijke arbeid bekroond werd door een uitgave van de Latijnse
tekst, waaraan zo dringend behoefte bestaat, temeer daar de
uitgave van Buchner moeilijk te verkrijgen is.
Voor ons van niet minder belang is de twee jaar later
eveneens te Greifswald verdedigde dissertatie van Jakob
Schmitz 3), die de handschriften en oudste drukken der Hoogduitse bewerking vergeleek. Bij de 7 has. die Goedeke vermeldde 4), voegde hij er nog 5; van deze 12 is er één dat
onze bijzondere aandacht verdient, nl. dat van de Staatsbibliothek te Berl!in, bekend onder de signatuur MS. Germ. fol.
1001 5). Dit handschrift is te Berlijn en door Schmitz als Nederduits gekenmerkt, doèh het begin en het slot, die Schmitz
1) Zie mijn Catalogus van de Verzameling Boekenoogen, Leiden 1932, blz. 24
en 25 (L 18126-'27).
2) Deux rédadions du Roman des sept sa~es de Rome Jlubliées par G. Paris.
Paris, 1876.
3) Die ältesten Fassungen des deutschen Romans von den Sieben weisen
Meistern. Greifswald, 1904.
4) Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutBchen Dichtung. 12, S. 349.
5) Schmitz, a.w. S. 4.
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bÜ zÜn beschrÜving van het hs. voegt, doen twüfel hieraan
rÜ zen.
Fol. la: Poncianus die geweldige keyser in den tyde dat
hy regeerde tot Romen end In dem (lees: ende in den) Roemschen rikefDie hadde een vrouwe, eens machtigen conincs
dochter. si was schoon van liue guetlüc van wandelinge, also
dat se Die keyser end (lees: ende) alle syn dienre te mael
lief hadden. Got beriet haer eens mynlicken soens, die hiet
Dyocletianus.
Fol. 30a: Dair nae corts so sterf die keyser ende die soen
reegeerde met groter wysheit, end syn meestern (lees: ende syn
meesteren) hielt hy in groter eren, alsoe dat hy toe nam in goede
ende in eren voir alle den hern (lees: heren) der werelt. End
(lees: Ende) syn meestern (lees: meesteren) hadden hen (lees:
hem) lief en waeren hem getruwe End (lees: Ende) eynden
hoir leven met gode end (lees : ende) met salicheid (lees:
salicheiden) ende met eer en. Ende alsoe moeten wij allen.
Amen. Deo gracias.
Onbekendheid met het Middelnederlands alleen kan Schmitz
er toO' gebracht hebben dit voor "Niederdeutsch" te houden,
evenzo daardoor lost hij de afkortingen minder juist op. Nog
sterker wordt het vermoeden, dat wÜ hier met een Middelnederlandse bewerking en dan met het enige tot nu toe bekende handschrift te doen hebben, wanneer men bÜ Schmitz
op blz. 63 en 64 een groter fragment voor ogen krijgt, nl.
het begin van het Virgilius-verhaal, de vijfde vertelling van
de keizerin, al ontbreken ook hier de verkeerde lezingen in
het afschrift van Schmitz niet. Volledige zekerheid kreeg ik
echter, toen ik het Berlünse hs. geruime tüd tot mijn beschikking had en er een afschrift van kon maken; voortaan zal
men bÜ de bestudering van de Hystorie der seven wijse mannen behalve met de drukken van het Volksboek, waarover
straks verder, ook rekening moeten houden met dit handschrift.
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Eerst kort geleden kreeg ik Botermans' bespreking van het
proefschrift van Schmitz in handen 1) en vond daar, dat deze
reeds in 1906 op grond van de begin- en slotzinnen, hiervoor
afgedrukt, . tot de onderstelling, die ook ik waagde, was gekomen. Hij schrijft: "Reeds bij het lezen van den aanhef en
't slot, vermeld in de beschrijving van dit Hs. (blz. 4 no. 2),
twijfelde ik sterk, of men niet met Mul. in plaats van met
Ndd. te doen had. Welnu, de juistheid mijner veronderstelling
wordt bijna bevestigd door hetgeen het fragment blz. 63/4
"Die vijfte spraec der vrouwen" te zien geeft. 't Is waar, er
komen enkele zuiver Duitsche woorden in voor, maar 't overwegend deel is Mnl. Neemt men daarbij in aanmerking, dat
vele vormen 't Oostelijk dialekt verraden, verscheiden woorden beslist verminkt zijn 2), en op een paar plaatsen de zin
tot onzin is geworden, vermoedelijk door het niet begrijpen
van het origineel, dan is wellich t de onderstelling niet al te
gewaagd, dat we hier Of een gebrekkige vertaling uit het D.
in het Mnl. hebben, Of 't werk van een afschrijver, die sterk
onder D. invloed stond. - Natuurlük mag ik hier niet verder
gaan dan het uitspreken van een "vermoeden", aangezien ik
mijn gegevens slechts putten kan uit niet meer dan een goede
50 regels druk." In de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
heeft De Vreese dit hs. dan ook terecht opgenomen, naar ik
vermoed op grond van Botermans' aankondiging, en hij voegde
er bij: "blijkbaar hetzelfde hs. als Serrure 3063 en Kockx
1876, nr. 938". Dat De Vree se het Berlijnse hs. niet zelf onder
ogen gehad heeft, blijkt m.i. hieruit, dat hij er geen uitvoerige beschrijving van geeft, zoals hij te doen placht, en
ook niets over de taal ervan aantekende. Het hs. kan vroeger
het eigendom geweest zijn van C. P. Serrure; in de Catalogus
van zijn Bibliotheek (1873)3) wordt onder nr. 3063vermeld:
"Le Roman de l'empereur Dioclétien, en prose flamande.
1) Museum xnr (1906), blz. 371 vlgg.
2) Door de onbekendheid van Schmitz met het Mnl. (v. R.).
3) Catalo!(ue de la Bibliothèque de M. C. P. Serrure. 2e partie. Bruxelles, 1873.
Nr. 3063 (p. 172).
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Manuscrit sur papier de la fin du XVe siècle, cartonné" j
hetgeen geheel overeenstemt met het Berlünse hs. Er volgt
nog een noot: "Ce roman inédit date probablement du XIVe
siècle; on n'en connaît aucun texte en vers, qui doit être
perdu. - Le texte en prose de ce Ms. porte en plusieurs endroits
les traces d'une versification ancienne et offre ainsi un intérêt
considérable pour l'histoire littéraire du moyen-àge". 15 jaar
na het verschijnen van deze Catalogus is de berijmde redactie:
Van den VII vroeden van binnen Rome, vervat in het zgn.
Thorpe-handschrift, bekend geworden en nadat dit het eigendom
van de Kon. Bibliotheek te Brussel was geworden, in 1889
door K. F. Stallaert uitgegeven. Serrure had reeds eerder de
aandacht op dit hs. gevestigd 1). Wat echter de sporen van
een vroegere versificatie betreft, die heb ik in het Berlij nse
hs. niet kunnen ontdekken; ik vermoed, dat hier de opvatting
dat alle laat-ME proza-volksboeken de omwerking zouden zijn
van vroegere berijmde teksten, den schrijver van deze aantekening parten gespeeld heeft. Op de veiling van Serrure's
bibliotheek werd bovengenoemd hs. voor frs 32.- gekocht
door den boekhandelaar Kockx, die het in 1876 te Antwerpen
in een auctie bracht, in welker Catalogus het beschreven
wordt in dezelfde bewoordingen als in de Catalogus Serrure 2).
Vermoedelük is het daarna in Duitsland beland, althans in
1883 is het Ber1tjnse hs. door de Bibliotheca Regia Berolinensis van den boekhandelaar L. Rosenthal te München aangekocht, blijkens een aantekening in het handschrift. De
Qnderstelling, dat het hs. Serrure hetzelfde is als het Berlijnse, is zeker niet gewaagd. Van de voorgeschiedenis van dit
hs. heb ik verder niets kunnen vinden.
Een beschrijving van het hs. moge thans volgen. Het formaat
lS 275X193 mmj het hs. is gebonden in een kartonnen band
1) Zie Stallaerts uitgave, Voorbericht blz. I en vooral H. P. B. Plomp, t.a.p.
blz. 12 vlgg.
2) Catalogue d'une belle ven te de livres rares ... Anvers, P. Kockx. 1876.
Nr. 938. De vermelding van het hs. in deze beide catalogi dank ik aan de
Bib!. Neer!. MS.
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uit de 19de eeuw, met perkamenten rug, waarop op een rode
strook: MS. Germ. Fol. 1001, daaronder met zwarte inkt: "Die
sieben weisen Meister. Niederdeutsch". Het bestaat geheel uit
papier en weIl septern = 14 bladen; 1 sextern = 12 bladen en
2 diplomata, tezamen dus 30 bladen, met voor en achter een onbeschreven schutblad. Op het voorste schutblad, recto, de aantekening: "Gekauft vom Buchhändler L. Rosenthal in München in
April 1883 " ; op fol. 1 recto, bovenaan: acc. 11. 195. De bladen zijn
met potlood gefolieerd in moderne hand, hebben geen signaturen
en geen custoden. Fol. la-BOb bevatten de geschiedenis der 7
wijse mannen van Rome, doch deze titel wordt niet bij name,
noch aan het begin, noch aan het eind genoemd. Het begin en het
slot zijn hiervoor reeds vermeld. Het hs. is geschreven in een
vrij regelmatige, duidelijke hand met zwarte, hier en daar
bruinachtige inkt. De interpunctie bestaat uit schuine lijntjes,
zeer ruim toegepast; geen punten of andere leestekens. Hier
en daar boven aan de bladzijden op de eerste regel een initiaal
met versiering van vrij onbeholpen hand. De eigennamen zijn
meestal rood onderstreept, evenals Latijnse citaten of spreuken.
De (nieuwe) verhalen beginnen met een rode lombarde, de
hoofdletters zijn gerubriceerd. Elke bladzijde bevat 2 kolommen,
ieder van 42, 43 of 45, soms zelfs 46 of 47 regels, 210 X 7075 mmo Van fol. 30 recto zijn beschreven kol. 1 en 16 regels
van kol. 2; het overige, zomede verso blank, waarop stempel:
Ex Biblioth. Regia Berolinensi.
Naar het schrift te oordelen dateert het hs. uit het laatste
kwart der 15de eeuw. Het papier vertoont 2 watermerken,
als volgt: fol. 1-4 van de lste septern een P, die het meest
overeenkomt met Briquet nr. 8580: Namen 1469-1492 enz.,
Antwerpen 1479-'94; Brugge 1483-'94; Utrecht 1487 -'91 j.
de overige bladen van het hs. hebben als watermerk de ossekop,
zonder neusgaten, stomp en met St. Andrieskruis; Briquet
nr. 14239: Namen 1478, 1480; Brugge 1478; Utrecht 1480
en De Stoppelaar nr. 23 vertonen de meeste overeenkomst~
hetgeen wijst op de tijd kort vóór 1494.
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De taal van het hs. is, zoals gezegd, Middelnederlands, in
geen geval Nederduits, weliswaar wat oostelijk gekleurd, zoals
blijken kan uit woorden als: alt, olt, oud; alderen, voorouders
of ouders; beheltenisse; balde, snel, spoedig; kolt, ealt; goldes
naast goudes; gewalt, macht; heim, naar huis; hent, totdat;
holt uwen vrede; walt, bos, woud; tsaert; wolde( n) en solde( n)
naast woude(n) en soude(n); voel, veel; allet, hoewel een oude
mnl. vorm, komt volgens Verdam Mnl. Wdb. I, 310{311
vooral in min of meer Hoogduits gekleurde stukken voor.
Hulen, WW., schreien daarentegen, is meer westelijk dan oostelijk mnl.
Van de woorden of uitdrukkingen, die mijn aandacht trokken,
vermeld ik: barmicheit, barmhartigheid, dat door Verdam niet
vermeld wordt, misschien ook een oostelijk woord; hem vergheten met, zich afleiding verschaffen; ongesproken bliven, zonder
te spreken, waarvan Verdam geen plaatsen geeft, doch alleen
naar bet N dl. Wdb. verwijst; biteken, exempel, in welke bet.
bet niet in het Mnl. Wdb. voorkomt; bert, braaf, deugdzaam,
boewel ook in Holl. teksten voorkomend, maakt eveneens een
oostelijke indruk; zie Mnl. Wdb. I, 937; bet meervoud van
het collectivum wilt: tot allen wilden te vanghen ; vogelhont,
hond voor de valkenjacht, waarvan Verdam slechts één plaats
geeft (Gem ma), ook bij Kil.; begapen, aangapen, niet in Mnl.
Wdb.; mijn siel bewaren, in veiligheid brengen, vgl. Reinaert:
miere sielen telen; duyts, Nederlands ; te mere maken en brengen,
te schande, in opspraak brengen; reet in Lamperden, waar de
Lat. tekst heeft: ad terram sanctam; Lombardije?, v~l. Mnl.
Wdb. IV, 747: Lamparte. Opvallend is nog de vorm nyemont,
die uitsluitend gebruikt wordt voor nieman(t); de meervouden:
meesteren, naast meesters en wichteren, van wicht; het overvloedig gebruik van te mael, zeer, vooral in: te mael wael,
zeer goed; een weerdelyck jongelynck, eerwaardig, edel; ook
biervan slechts één plaats in het Mnl. Wdb.; ontstede, betzelfde
als onstade, veranderlijk (van een vrouw gezegd) komt ook
voor in het Stadsrecht van Zwolle.
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Fol. 8v. Ie kol.: Je heb mij van wansaehte alsoe seer gehouwen (met een zwaard gewond), zal gelezen moeten worden:
van wanseiehte, bij ongeluk, door een noodlottig toeval, hetgeen
grafisch geen bezwaren oplevert; hieruit zou men de conclusie
kunnen trekken dat het Berlijnse hs. een afschrift is en geen
oorspronkelijke tekst geeft.
Onverklaarbaar is mij het woord panner, waar de Lat. tekst
heeft: presbyterum ; het door Botermans uitgegeven Volksboek
priester en ons hs. enige regels verder: pape. Ten slotte vermeld ik nog: in groten geseafte, Lat. in arduis occupatus;
eleynetfen, hetzelfde als cleinoden en cleinhet, ook cleyneyt;
vel'ghiffenis in de bet. van vergif.
Over de verhouding van deze tekst tot de gedrukte, de
Hystorie der seven wise mannen, van 1479, kan ik kort zijn:
de beide teksten gaan terug tot de Latijnse tekst, doch verschillen
zeer in bewoordingen, niet wat de eigenlijke inhoud betreft.
Men kr!jgt dus de indruk met twee afzonderlijke vertalingen
te doen te hebben. M!jn voorlopige 'indruk is, dat de druk van
1479 een meer verzorgde tekst geeft dan het Berlijnse handschrift, doch een nauwkeuriger vergel!jking dan waartoe ik
gelegenheid had, zal nog verricht moeten worden. Vergel!jking
met het Latijnse origineel is uitermate bezwaarlük, daar er
zoals reeds werd opgemerkt, vele hss. en incunabula bestaan,
die echter moeilijk te bereiken zijn. Een voorlopige vergelijking
met de oudst bewaarde Latijnse tekst, die van het Innsbruckse
hs. van 1342, maakt het waarschijnlijk, dat de door den vertaler
van de 1'edactie van het Berlijnse hs. gebruikte Latijnse tekst,
niet ver van dit oudste hs. afgestaan heeft.
Ook voor de Hoogduitse hss. neemt Schmitz aan, dat verschillende vertalingen naar verschillende Latijnse originelen
daaraan ten grondslag liggen, op grond waarvan hij de 12 hss.
in drie groepen verdeelt, tot de eerste waarvan hij dan ook
het mnl. hs. rekent 1) en hij is zelfs van mening dat het van
1) J. Schmitz. Die ältesten Fassnngen n.s.w. S. 18 vgg.; 35.
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deze groep de volledigste tekst vertegenwoordigt. Het originele
hs. van deze Duitse groep is volgens hem niet bewaard gebleven, evenmin kan het Lat!inse origineel ervan precies
aangegeven worden: dit is of verloren gegaan of de .vertaler
heeft zeer vr!i vertaald. Volgens Schmitz zou dus de - volgens
hem N ederd uitse - tekst van het Berlijnse handschrift de
bewerking z!in van een Hoogduits voorbeeld. Ik betwijfel dit.
Schmitz erkent zelf, dat h!i het Berlijnse hs. niet woord voor
woord met de andere hss. van deze groep vergeleken heeft I),
doch dit slechts geraadpleegd heeft, wanneer de lezingen van
de andere hss. bedorven waren. In verband met deze verklaring,
meen ik dat aan z!in indeling der hss. niet al te veel waarde
moet gehecht worden en dat men voorlopig kan aannemen,
dat dit hs. een afzonderl!ike redactie bevat, die misschien met
een of meer tussen-trappen een afzonderlijke vertaling uit een
niet nader aan te duiden Latijns origineel vertegenwoordigt.
Op grond van een en ander meen ik aangetoond te hebben,
dat dit tot nu toe onbekend gebleven Middelnederlandse handschrift van de Hystorie der seven w!ise mannen van Rome
een niet onbelangrijke aan winst vormt voor onze Mnl. letterkunde, dat zeker nadere bestudering verdient.
Thans blijft nog te vermelden het derde proefschrift over
dit onderwerp, een Keuls van 1928, dat weder een geheel
andere z!ide van dit zo veelzijdige thema behandelt, nl. de
verhouding der Oosterse en Westerse redacties en een tot 1928
volledig overzicht der literatuur over dit onderwerp geeft 2).
Indien het voorgaande een gewenste aanvulling vormt van
het werk van Botermans, dan mag ook een aanvulling van
de opsomming der uitgaven van het Nederlandse volksboek
niet ontbreken; hier volgt dus een overzicht der drukken.
1) t.a.p. S. 63.
2) Michaël Schmidt. Neue Beiträge zur Geschichte der Sieben weisen Meister.
Köln, 1928.
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX

18
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Botermans' lijst bevatte 9 drukken:
1 Gouda 1479; in de Bibliotheek te Göttingen, uitgegeven
door Botermans.
2 Z.pl. circa 1480; in de Stadsbibliotheek te Haarlem; volgens
Campbell, Gouda, Gotfr. de Os?
3 Delft 1483; Universiteits-Bibliotheek te Utrecht.
4 Delft 1490?; Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage en onvolledig ex. in de Stadsbibliotheek te Haarlem.
5 Amstelredam 1595; British Museum te Londen.
6 Amsterdam 1640; vermeld dool' Rogge en Schotel; tegenwoordige eigenaar niet bekend.
7 Amsterdam, Erve van de Wed. Gysb. de Groot, 1725;
vermeld in Muller, Catalogus van N ederlandsche prozaschrijvers nr. 725; in 1898 in het bezit van Dl' A. J.
Botermans te Zwolle.
8 Amsterdam, Erve Van de Putte, c. 1792; Kon. Bibliotheek
te 's-Gravenhage.
9 Amsterdam, B. Koene, 1819; Bibl. van de Maatsch. der
Ned. Lett. te Leiden; Stadsbibliotheek te Haarlem en in
1898: Dr A. J. Botermans te Zwolle (ex. uit Catalogus
Muller nr. 726).
Deze lijst kan thans aangevuld worden met:
10 Antwerpen? c. 1510-1530?; in de Univ. Bibl. te Cambridge, fragment van twee verbonden bladen. NijhoffKronenberg, Nederl. Bibliogr. 1500-1540, Dl. lI, blz. 463,
nr. 3167 (vgl. het Boek XX (1931), blz. 49 vlg.).
11 Amsterdam, Erven van Wed. Gysbert de Groot en Anth.
van Dam in Comp., 1719 ; Verzameling Boekenoogen, thans
in de Bibl. van de Maatsch. der Ned. Lett. te Leiden
(Catalogus der Verz. Boekenoogen blz. 24, L 18125).
12 Amsterdam 1747, in 1902 in de Bibliotheek van Prof.
Dr Reifferscheid te Greifswald (vermeld dool' H. Fischer,
t.a.p. S. 3).
13 Z.pl.? 1801; in het Germanisches Museum te Nürnberg
(vermeld door H. Fischer, t.a.p. S. 3).
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Van Heurck vermeldt in zijn werk over de Vlaamse Volksboeken nog een Antwerpse druk van 1488 bij N. Leeu 1), ook
genoemd door Ebert, Allg. bibliographisches Lexikon lI, nr.
13494 (vermeld door Fischer, t.a.p. S.3), doch Botermans heeft
deze uitgave als Nederduits buiten beschouwing gelaten 2).
In de Amsterdamse druk van 1719 is nog afgedrukt de
approbatie door Meester Jan Goozens van Oorschot, gedateerd
Brussel 22 December 1580, doch in 1621 heeft de censor Van
Eynatten het gebruik van het boek in de scholen verboden r
wat in verband met sommige passages niet te verwonderen valt.
Dit kan dienen ter verklaring van het feit, dat het volksboek
blijkbaar na de 16de eeu win Zuid-Nederland niet meer herdrukt
is 3).
Leiden

A. A. VAN RI.TNBACH

1) E. H. van Heurck. Les livres populaires flamands, préface de M. Sabbe. Anvers
(1932), p. 30.
2) A. J. Botermans, proefschrift blz. 80 vlg.
3) Vgl. Van Heurck t.a.p., p. 30.
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VANDEN LEVENE ONS HEREN
ALS STROFISCH GEDICHT

Op blz. 109 vvo van deze jaargang heb ik de mening verdedigd,
dat in het Roelantslied strofen verborgen z!jn. Het Roelantslied,
zo was mün indruk, staat in dit opzicht niet alleen, maar ik
meende voorlopig nog wat voorzichtig te moeten zÜn met
verdere experimenten op dit gebied: een voorbarige toepassing
der strofentheorie zou onheil kunnen aanrichten. Hoe licht
immers kan men in verleiding komen, de teksten naar een
€nigszins aprioristisch aangenomen strofenmaat te verdelen en
"oneffenheden" in de tekst weg te redeneren, die in werkelijkheid een gevolg kunnen zÜn van de ondeugdelükheid ener
vermeende "maat"staf. Om het bestaan van een werkelüke
€enheidsmaat te bewijzen, is een klein stukje Roelant immers
nog niet voldoende. Te meer, omdat ik elders ook achtregelige
strofen meende te kunnen constateren, terwijl ik (mede gewaarschuwd door de studiën van Salverda de Grave) steeds
rekening houd met de mogelijkheid, dat sommige vierregelige
strofen eigenlük verkapte disticha zÜn. Kortom de zaak, en
vooral haar historisch aspect, was mü niet geheel helder en
ik besloot dus met de verdere uitwerking mijner denkbeelden
te wachten, tot dool' anderen of dool' müzelf enig overtuigend
materiaal büeengebracht zou zÜn, waaraan men wat meer houvast zou hebben. Dat begeerde materiaal vond ik voorlopig
nog niet in bevredigende mate waar ik het zocht (Frankische
ridderromans of epische fragmenten), wel echter in een boek,
waar ik zeker in de allerlaatste plaats verwantschap met het
Roelantslied zou hebben vermoed, nl. in het gedicht Vanden
Levene ons Heren. Zondert men het begin van de proloog van
dit werk uit, dan vloeien ons na vs 34 de vierregelige strofen
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haast ononderbroken toe. Op blz. 162 en 163 I) tel ik al
dadelijk 12 strofen 2). Het volgende caput, juist 5 X 4 regels
omvattend, kan ongedwongen in strofen worden verdeeld,
wanneer de strofenscheiding daar geplaatst wordt, waar ook
Beuken de zinnen laat eindigen 3). In het dan volgende stuk
hokt het bij vs 124, terwijl ook 137-50 wat in de war blijken
te zijn. Maar dan volgt ook een stukje met dialoog en vol
levendige actie, dat ik uit Beuken's uitgave overneem, zonder
de interpunctie te veranderen, maar wel met de strofenindeling,
die aan deze passage m. i. toekomt.
[God belast Gabriël met de boodschap aan Maria:]
"Vare dan, mijn inghel gabriel,
Doet mine boetscap ende wes snel,
Ter stat die hetet nazareth,
Oppenbaert daer ene nuwe wet.
155 Ene joncfrouwe saltu vinden daer,
Die maria heet, ic seggu waer;
Quedse inden name mijn,
Segt, ic wille van hare geboren sijn.
Dus salic mine creaturen
160 Quiten, daer si es inder hellen suel'e".

-----

Gabriel hi ne lette niet,
Hi dede dat hem sijn meester hiet;
Hi voer ter stat van nazareth,
Hi seide al dat hem was geset.

1) Ik citeer naar de uitgave van W. H. Beuken (Purmerend 1929) in wiens
tekst ik in priucipe niets verander, omdat ik mij nog niet op zijpaden wil begeven. Zelfs Beuken's interpunctie laat ik ongerept, om daarmee de schijn te
vermijden van een willen ombuigen van het overgeleverde materiaal naar een
vooropgezette theorie. Daarbij zal trouwens blijken, dat de strofen veelal nog
een bevestiging vinden in de door Beuken aangebrachte interpunctie. Alleen is
Beuken voor mijn gevoel wat al te kwistig met kommapunten en dubbele punten.
2) Het is mij dus niet outgaan, dat vs 43-50, ofschoon samen 8 verzen,
niet twee strofen vormen. Maar vs 45-46, met een punt tussen twee rijmende
regels, zijn in ons gedicht tamelijk opvalleud (zie beneden blz. 296 noot 2). De
strofe 91-96 is twee verzen te lang. Tegen schrapping van 91-2 zou trouwens
geen bezwaar zijn. De dubbele punt aan het einde van vs 78 had natuurlijk evengoed
een punt kunnen zijn. Hetzelfde geldt van de kommapunt in vs 82. Vgl. voor
de daarop volgende regel Beuken blz. 120.
3) Over de kommapunten van Beuken (zie hier VB 108) zwijg ik nu verder.
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165 Vant hi marien ten venstren staen?
Vant hise achter straten gaen?
Vant hise in plaetsen, vant hise int spel?
Neen hi niet, die maecht pensde al el.
Hi vantse in een re verholene stat,
170 Daer sie allene besloten in sat,
Daer sie allene daghelike
Aenbede gode van hemelrike.
Voer marien stont die bode
Gabriel, hi quam van gode;
175 Hi seide: "god houde v maria maecht,
Sijt in hoghen ende niet en claecht.
Maria, voer alle vrou wen vercoren,
Een kint sal werden van v geboren,
Het es die bloeme, gi sgt die doren,
180 Het sal quiten die siin verloren,
Het sal wesen de here dgn,
Ihesus es de name sgn".
Als die joncfrouwe maria dat vernam,
Haer wonderde wanen dat groeten quam;
185 Si wert veruaert, sere ontdaen;
Te haer seluen quam si weder saen.
Maria antwerde: ~ en can versien
In welker wijs dat mochte gesciE'n,
Dat ene maghet sou de draghen kint,
190 Die noeyt ne was va.n manne bekint.
Minen magedom heb ie ghelouet
Den hoghen god; hier af es voghet.
Inne hoerde noeyt in boeke lesen,
In welker wijs het mochte wesen.
195 Hoe mochte gescien dat, seone bode?
Ic hebt ghelouet den hogen gode,
Dat ic met manne niet sal mesdoen ;
Dies my gewaghen, si mesdoen".
Gabriel antwerde: "maecht, hoert na my:
200 Die mogen de god hi es by dy.
Sijn heileghe gheest sal in di sijn,
Dus sal comen de sone sgn.
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Maria, wes hogheIüe ende blide,
Voer alle wÜf ghebenedide;
205 Dat seg-gie, dat saltu sien:
Du sult maeeht bliuen, het sal geseien".
Maria antwerde: "seone bode,
Ic weet wel dattu corns van gode;
Dattu segs, dat moete geseien,
210 Dat ie maecht bliue dat moetic sien.
Tote nv was hi die vader mün,
Voert meer benie die moeder sÜn.
Heylieh vader, heylieh god,
Doet van my al diin gebod".
215 Gabriel die bode seone
Voer op weder ten hoghen trone;
Die heilighe gheest quam in hare saen,
Maria bleef met kinde beuaen.
Maria danete dieke gode.
220 Sie hielt wel alle sÜn gebode.
Maria seit: nv willie sa en
Te Iizabetten, mire nichten, gaen,
Hare vertellen mine bliseap,
Die my god sende ende sine boetscap" •
225 Alse te elizabetten quam,
Die eomst hen beiden wel bequam.
Maria seide: "niehte, god houde dy,
Ic bringhe den heyligen kerst in mÜ".
Elizabeth antwerde: "sÜt willeeome,
230 Dit en seggie niet doer eneghen roeme:
Tkint binnen my dat keert hem nv,
Als ghi hier eomt, dat seggie v".
Dat kint dat was baptista johan,
Dien elizabeth droeeh van haren man;
235 V roeeh bekinde hi sinen god,
Tilie dede hi sÜn ghebod.
Daer maria ende elizabeth
Waren, daer die beylige kerst met.
Deen en helt den anderen niet,
240 Sie seiden dat hen was geseiet.
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Deze strofenindeling is niet alleen om rhythmische redenen
vereist, maar heeft ook een stevige logische grondslag. Elke
strofe heeft een afgeronde inhoud, die men in telegramstijl
aldus kan samenvatten: 151-4 Ga naar Nazareth, 155-60
Daar zult ge Maria vinden, 161-4 Gabriël gaat naar
Nazareth, 165-8 Wat vond hij daar? (retarderende strofe,
tot verhoging der spanning), 169-72 Maria biddende, 173-6
Gabriël groet Maria, 177-82 »Een kint sal werden van v geboren» ,
183-6 Maria zeer ontdaan, 187-90 (schuchter aarzelend:)
Ic "en can versien In welker wijs dat mochte gescien",
1941-4 (met wat vaster houding:) Bovendien heb ik een
gelofte afgelegd, 195-8 (directe vraag tot Gabriël:) »Hoe
mochte gescien dat, scone bode?" 199-202 »Sijn heileghe
gheest sal in di sijn", 203-6 Maal' toch zult ge maagd
blijven, 207-10 Maria: »Dattu segs, dat moete geseien",
211-14 »Heylich god, Doet van my al diin gebod", 215-8
Gabriël af, Maria »met kinde beuaen" (een merkwaardig
voorbeeld van beknopte beschrijving in één strofe, maar
aesthetisch gerechtvaardigd: vertraging zou hiel' de spanning
verslappen), 219-24 Maria op weg naar Elisabeth om haar
het nieuws mede te delen, 225-8 »Nichte, Ic bringhe den
heyligen kerst in mij", 229-32 Elisabeth zegt: »Tkint binnen
my dat keert hem nv, Als ghi hier comt", 233-6 ~Dat ki nt
dat was baptista johan", 237-40 Vertrouwelijke gesprekken
van Maria en Elisabeth.
Men ziet, dat de bovenaangehaalde passage op ongedwongen
wijze over 21 strofen kan worden verdeeld, waarvan er
slechts drie meer dan vier regels bevatten. Het lijkt mij
echter niet uitgesloten, dat de strofen 155-60, 177-82,
219-24 door toedoen van een schrijver zijn uitgedijd of wel
stukken van volgende verminkte strofen mee omvatten. Verdenking zal men allereerst mogen koesteren tegen 159-60
(Dus salie mine creaturen Quiten, daer si es inder hellen
suere), ook al zal men de onzuiverheid van het rijm niet als
zwaarwegend argument willen laten gelden. Kunnen deze
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verzen zonder bezwaar voor de gang van het verhaal worden
weggelaten? Men komt dan in conflict met vs 180, waar
Gabriël zijn opdracht uitvoerende zegt: "Hetsalquiten
die siin verloren". Dus, zo zal men onwillekeurig verder redeneren, heeft God deze woorden blijkbaar oorspronkelijk óók
tot Gabriël gezegd; ze zouden dus niet geschrapt mogen worden. Volgens deze redenering echter zou daar dan de inhoud
(zoal niet de woorden) van 181-2 op gevolgd moeten zijn
(Het sal wesen de here dijn, Ihesus es de name sijn). Zoals
het er nu staat, deelt Gabriël immers de naam van het kind
op eigen initiatief mede. Schrapping van, of vermeerdering
met twee verzen zal men in strofe 155-60 dus met dezelfde
argumenten kunnen bepleiten als vermeerdering met of
schrapping van twee verzen in 177-82. Thans is er echter
een tegenspraak tussen opdracht en uitvoering, die men,
vooral in een populair gedicht als dit, eigenlijk niet mag verwachten. In volkspoëzie pleegt men steeds alle punten ener
opdracht zorgvuldig te onthouden en weer te geven, zelfs al
wordt ze voor een tweede of derde maal herhaald.
Blijft over de te grote strofe 219-24. Kan een schrijver
hier verzen hebben toegevoegd of weggelaten? V s 220 "Sie
hielt wel alle sijn gebode" heeft wel iets van een stoplap en
de dank van Maria (vs 219), hoewel niet misplaatst, zou ook
verklaarbaar zijn als uitvloeisel van de mentaliteit van een schrijver, die zich bij al te spontane uitingen van echte volkskunst
telkens afvraagt, of wel alle Christelijke regelen behoorlijk
in acht zijn genomen 1).
1) Beuken zegt op blz. 108 "dat de apocriefe geest 'n instinktmatige afkeer
en groeiend verzet tegen dit volkse gedicht heeft aangekweekt", "Kerkelike achterdocht, in zich trouwens heel begrijpelik, zal dit gedicht in later tijd hebben
onderdrukt" .
.Een vermakelijk, tevens karakteristiek, staaltje van schoolmeesterachtige vitzucht heeft Verdam medegedeeld in Tschr. XXV (1906) blz. 212 (vlg. 208). De
maker van Ons Heren l'aslie opponeert daar tegen het feit, dat in Vanden
Levene ons Heren ten onrechte van Maria Magdalena is gezegd: "So sondich
wijf en was nye gheen" (in ons gedicht vs 1399) en voegt daar de verzekering
aan toe: " Want Jezabel, die vule queen, Ghinc ha er in boesheit verre boven".
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Op blz. 168-9 volgen dan naar 't mij voorkomt 16 vierregelige strofen; de interpunctie van Beuken wijst ons ook hier
weer de weg. Tekstveranderingen zijn onnodig behalve schrapping
van 261-2 (Hoe si mochte draghen kint, Die noeyt ne was
met manne bekint), die, ook voor Jozefs gedachtengang,
"overscharig" zijn. Ook aan het eind van het caput zijn nog
eens twee verzen te veel (of te weinig ?).
In het volgende caput haalt men de vierregelige strofen
echter weer (aansluitend bij Beuken's interpunctie) zonder
grote moeite te voorschijn. Op de eerste tien (309-48) is
niets aan te merken. Dan echter hokt het. De verklaring
vinden we bij Beuken blz. 123: "Waarschijnlik is de tekst
bijgewerkt; men lette ook op 't weesrijm 351". Op blz. 172
komen 382-3 (Die esel liet daer siin eten staen, Ende viel
in knieghebede saen) in het gedrang. Ook al weet men dat
de middeleeuwse gevoelens ten aanzien van anthropomorfisering
der dieren, profanatie enz. heel wat ruimer waren, toch zal men
misschien met enig genoegen zien dat het beeld van den knielenden en biddenden ezel wellicht niet aan de fantasie van
den oorspronkelijken dichter is ontsproten. I)
Ook in de hierop volgende passage vloeien de strofen weer
regelmatig. In het volgende caput begint een hapering na vs
458, waardoor de strofenindeJing vertroebeld wordt. Maar kort
daarop volgt het mooie caput, dat - terecht - de bewondering
van Kalff 2) heeft gewekt:
Drie coninge woenden in orient,
Deen den anderen wel ghehent;
480 Ane sterren sie alle wijs,
Als noeyt clerc binnen parijs.
Eenwerf in ere auontstont
Een clare sterre anden hemel stont,
1) Een vermenselijking van den ezel komt ook in de overlevering voor. Als
onze dichter deze trek dan verworpen heeft, zou het voor zijn smaak pleiten.
2) Gesch. d. N. Lett. I, blz. 136.
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Die noeyt eer was ghesien;
485 Sie wonderden wat mochte gescien;
Die sterre die daer so scone sceen,
Sie pensden wat sie mochte meen;
Sie lasen op ende nedere,
Ter sterren si keerden wedere.
490 Een coninc vant ende las,
Wat dat scone boekiin was.
Hi ghinc te sinen ghesellen,
Wat die sterre meende, vertellen.
Hi seide: "ghesellen, weset blide:
495 Die sterre die daer licht, claer ende wide,
Sie wijst ons tkint dat es geboren,
Dat quiten sal die sijn verloren".
Een ghepens hadden sie sa en :
Sie wouden tkint hersoeken gaen.
500 Sie namen scat ende staf,
God selue hen de ghedachte gaf;
Sine letten niet, Bie gingen wech,
Die sterre wijsden haren wech.
Die sterre leiddese al daer sie gaen;
505 Bij bethleem quamen sie saen.
Aise inden lande quamen daer,
Sie ne heeldens niet, si maectent maer;
Si ne hadden ghene vrocht,
Si seiden de zake diese daer hadde brocht.
510 Si vraegden waer tkint geboren was,
Daer haer gheselle dboeken aue las:
Een kint so ware int lant geboren,
Dat quiten soude die si in verloren, 1)
Onbegrijpelijk dat Kalff (blijkbaar kortheidshalve: tel' besparing van 7 regels druks) het begin onvolledig heeft afgedrukt.
Hij heeft namelijk de beginstrofen blijkbaar onderkend en
1) Overscharig zijn hier vs 514-5: "Dat soude hebben te sinen wille Al
dese werelt ende de hille", kennelijk een toevoeging die herinnert o.a. aan 424-5,
428-9 of 472-3.
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vermeldt In een aantekening op blz. 176 dan ook, dat men
"op menige plaats" J) zonder moeite "een lied" in vier- of
meerregelige coupletten "welker aanvang of slot door gelijke
verzen wordt aangegeven" kan herkennen. Was Kalffwat dieper
op de zaak ingegaan, dan zou hem hebben moeten blijken,
dat de strofenvorming in het gehele gedicht meer regel dan
uitzondering is, en dat "meerregelige coupletten" bij nadere
beschouwing veelal het vermoeden wekken, door interpolatie of
samenvoeging met andere strofen te zijn ontstaan. De gehele
passage van de drie koningen (in 't geheel drie capita) overtreft
de eerst-geciteerde passage van Gabriëls zending nog door de
voortreffelijke wijze,' waarop in elke strofe een afgerond
"thema" behandeld wordt. Mèt de koningen aanvaarden we in
bedaard tempo, maar toch in iedere strofe een climax voelend,
de lange tocht. De rustige toon dezer episode wordt nog geaccentueerd doordat, juist na de plaats waar de eerste informatiën te Bethlehem worden ingewonnen, een retarderend
(maar artistiek gerechtvaardigd) caput 2) wordt ingevoegd,
waarin Herodes' boze plannen geschetst worden. Het bezoek
der koningen bij Herodes draagt voor hen een aangenaam
karakter en Herodes nodigt ze uit om weer terug te komen:
"Ende als ghi vonden hebt dat kint,
Dat gi soe vleuet ende mint,
Ghi selt keeren ouer my
555 Ende segghen waert gheboren sy".
Sie ne saghen in hem niet sijn boeshede,
No sine ghedachte no sine felhede.
Sie seiden: "here, dit dunct ons goet,
Dat gy segt, oft gijt voldoet".
Dan gaat het in kalm tempo verder tot de koningen de
ster boven "Marien ende haer lieue kint" zien stil staan.
Drie strofen hebben ze tijd om geschenken te geven en het
kind te aanbidden, en dan:
1) Hij vermeldt er in 't geheel twaalf.
2) Vs 516-59, precies elf vierrege,lige strofen omvattend.
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Als die offerande was ghedaen,
Si wilden te lande keeren saen;
590 Si namen orlof ant suete kint,
Ende aen marien diet hadde gemint.
Op dezelfde bedaarde wijze als ze de heenreis hebben
gemaakt, aanvaarden ze de terugtocht. Het zijn argeloze mensen,
wier gemoed geen "felheid" kent, noch in de middeleeuwse
noch in de moderne betekenis van het woord. Rechtschapen
zijn ze door en door en ze haasten niet. Daarom delibereren
ze even, of ze nog bij Herodes zullen aangaan, maar ze
schrikken, als de engel hen voor Herodes' boosheid waarschuwt:
Sie seiden alle drie: ».v. wil ghesciet,
615 Wy ne weten smans gedachte niet".
Sie keerden al een andren woch,
Herodesse ne spraken si niet noch. 1)
Vreedzaam en gelaten, zoals ze stap voor stap in het centrum
van ons gezichtsveld zijn gekomen, worden ze weer aan onze
ogen onttrokken. Ofschoon tegenover 24 strofen voor de
heenreis slechts 6 voor de terugreis staan, hebben we geen
ogenblik het gevoel van een overhaast of abrupt einde. Het
pleit voor het fijne compositiegevoel van den dichter, dat hij
de proportie tussen het aanzwellen onzer belangstelling en
het langzaam weer terugtreden der handelende figuren zó
heeft weten te kiezen, dat het gelijkmatige tempo en de
gaafheid van het geheel geen ogenblik worden verstoord.
Kalff heeft, blijkbaar ten gevolge zijner al te grote concentratie op de inderdaad zeer pakkende verzen van het begin,
de compositie en de coupletvorm del' gehele Driekoningenepisode niet onderkend. Zo merkt hij naar aanleiding van
het geciteerde begin op: »Begrijpelijk is het in dezen dichter,
dat hij telkens van het rustig-epische overgaat in het meer
bewogen lyrische, dat zijn verhaal tellrens overgaat in het
1) Hierop volgen weer twee overscharige verzen: "louet go de die Boe wel
versiet Alle dinc, eer sie ghesciet", een letterlijke herhaling van vs 255-6.
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lied" 1). Het lied-karakter geef ik, zoals trouwens uit mijn
gehele betoog blijkt, zonder meer toe. Maar "bewogen lyrisch"?
Met deze aanduiding kan ik hier niet accoord gaan. Kan men
zich rustiger, beheerster epiek voorstellen, dan juist in dit
gedeelte? Er is in deze gehele Driekoningen-episode een
serene stemming van evenwicht en bezonkenheid, die kenmerkend is voor epische voortbrengselen van hoog gehalte.
In menig opzicht herinnert ons epos aan een ballade 2). Het
enige wat tegen deze qualificatie pleit is de grote omvang.
Maar de dichter, die in de keuze van zijn stof zo hoog durfde
grijpen, heeft ook een overschrijding van de normale maat
aangedurfd. Beschouwen we ons gedicht als zodanig, dan gaat
ons ook in eens een licht op over het, ogenschijnlijk zo paradoxaal lijkend, verband met het Roelantslied: dit epos van
Jezus en het Roelantslied zijn loten van één stam: het heldenlied.
Beuken zegt blz. 13: "noch de franse noch de duitse literatuur
kennen 'n soortgelijk werk". "Het is wel merkwaardig dat 't
enige uitvoerige gedicht dat enigszins voor vergelijking in
aanmerking kan komen, in z'n oorsprong, ook door z'n rijmen,
naar Vlaanderen 3) terugwijst nl. Von der hort Chris ti. In 95
strofen wordt hierin behandeld Gods geboorte, gevolgd door 139
strofen: Van unser frowen hemmeluart". Ik voeg hieraan toe,
dat Wackernagel 4) de vierregeligheid dezer strofen onderkend
heeft 5). Een verder argument dus, om (ondanks sterke verschillen
o. a. in stijl en verslengte) aan te nemen, dat we hier met een
derde loot van dezelfde stam te doen hebben. Merkwaardig,
1) T.a.p. blz. 136.
2) Ik had deze, naar ik aanvankelijk meende ietwat gewaagde, zin reeds neergeschreven, toen mijn oog viel op een noot bij Tinbergen (Tschr. XLIX, blz. 216),
waarin hij mededeelt, dat Verwey ons gedicht indertijd in het Handelsblad als
een "buitengewoon lange ballade" gekarakteriseerd heeft. Dezelfde typering
trouwens ook reeds naar ik zie bij Van Mierlo, Gesch. v. d. Oud- en Mnl. Lett.,
blz. 115.
3) Het oorspronkelijk gedicht is volgens Beuken ontstaan "op de grens van
't oostvlaams en 't westbrabants" (Tschr. v. T. en L. XVII (1929), blz. l52), zie
ook Beuken blz. 107, maar ook 141 bij vs 286l.
4) Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Dl 11, 395 vvo
5) T.a.p. blz. 405.
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dat ook het Roelantslied misschien van Vlaamse oorsprong is I).
Men zou dus mogen vermoeden, dat Vlaanderen (blükbaar aan
het einde der dertiende en in de veertiende eeuw) als kunstvorm een vierregelige strofe gekend heeft, die voor »helden"liederen (in zeel' uitgebreide betekenis) gebruikt werd. Dat
de strofische vorm indirect van lyrische herkomst kan zUn,
behoeft niet te worden ontkend, maal' in geen geval is het
zo, dat de strofen van ons gedicht alleen als secundaire t aan
de lyriek ontleende, inlassingen i n het epos zijn te beschouwen.
Men lette slechts op de talrüke gesprekken. Àan het begin
ener strofe staat vaak een aanhef als: Maria antwerde (vs 187),
Elizabeth antwerde (229), Dit sprac een inghel (410), Dinghel
seide (648), Joseph pensde (672), Joseph tote marien seide (676),
Gabriel seide (812), - om mij slechts tot enkele voorbeelden
uit de eerste duizend verzen te beperken.
Duidelijk wordt het sterke strofegcvoel van den episch en
dichter geïllustreerd door een, allerminst lyrisch, tafereeltje
als het volgende:
Sie seiden: »man, segge ons waer,
Wi willent weten oppenbaer,
Bestu god, en hels ons niet,
Soe weetstu, man, al dat gesciet».
1730 "Ic 2) ben" seit hi »god, ic maect v maer,
Ic ben gods sone, ic segge v waer,
Ic ben v here, en hels v niet,
Ic weet uwen met ende al dat gesciet".
Sie antwerden: "wine roeken wat gi segt,
1735 Noch wat talen gi voer ons legt;
Cume wetti balf dat gesciet,
Wi gheloeuen v vele men dan niet».
God seide grote redene hen,
N ochtan sie geloefdenne in lanc so men.
1) Van Mierlo, Vers!. en Med. d. K. Vla. Ac. 1937, blz. 827-9. Vgl. echter
Knuttel in Tschr. LVI (1937), blz. 197.
2) Men lette erop dat alle vier regels dezer strofe met ie beginnen en vergelijke verder blz. 295.
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1740 Elc iode seide al syn macht.
Dit duerde tote in die donker nacht.
Overtuigender is wellicht nog de volgende passage, juist
omdat daarin een kennelijk bedorven strofe 1) ontmaskerd wordt:
"Kinder" seit god, "hort na mi:
'N y moeten sceden, ie ende gi.
Het en sal nemmer daghen so aaen,
Men sal mi tiersten hebben geuaen.
1940 Gi selt siin in groten sere,
Als men mi veet, ie ben v here.
Men sal mi vernoey doen ende wee,
Dan seldi sceden als vee".
Dit sprac ihesus; si waren in rouwe,
1945 Binnen hen allen soe was trouwe.
Peter stont op met groten sere
Ende antwerde dus onsen here:
"Here, sidi verraden ofte geuaen,
Ic sal met v sijn ofte gaen:
1950 Ghi sijt mijn here, ic ben v wert,
Des en treckic niet achterwert".
"Peter" seit god, "hoghe tale du hefs,
Ic weet wattu geseit hier hefs;
Du best nv met dire talen bout,
1955 Du salt tierst vlien, als men mi hout.
Peter" seit hi, "houstu ane mi,
Ghescien sal dat ie segge di:
Eer te nacht die hane singen sal,
Du sals gelogent hebben al
1960 Mijns . iij. werf, eer middernacht,
Ia, peter, dien men wacht.
Dijn mont sal liegen, dijn hede niet;
Peter, ic weet al dat gesciet.
Die doet es bitter, die haer mach ontgaen,
1965 Bedi saltu myns lochenen saen."
1) Verborgen in vs 1956-61. Nog afgezien van de stoplap 1956-7 (reminiscentie aan vs 1494) lijkt mij de hele strofe verknoeid. Zie trouwens Beuken
blz. 133 en Mul. Wbo IX, 1505 [niet 505J.
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Peter antwert: "hoe mochte dit sijn?
Ic en weens niet in die herte mijn,
Dat ic uwes loch ene in derre nacht,
Soe minnic v met al miere cracht".
1970 "Peter" seit god, "en ontsiet v niet,
Elc vrucht die doet daer hise siet.
Peter, gi en selt met mi niet gaen,
Daer men mi sal leiden saen".
Enkele bijbelteksten worden in strofen geparafraseerd; zo
b. v. Matth. 8: 20 in:
370 Elc voghel heeft sinen nest,
Beyde wilt ende tam, daer hi in rest,
Maer de godsone, de heylighe kerst,
Ne weet niet waer hi des eerst nachts rest I).
Of Matth. 4: 4 in dialoog:
"Niet allene met brode leeft die man".
Die duuel antwerde: "waer mede dan?"
1000 God seide: "aet ende dranc sal bliuen saen,
~iaer mine waert en sal niet vergaen".
A vs 470-3 zijn volgens Beuken blz. 144 een vertaling
van de woorden uit Klaag!. v. Jer. 1 : 12: "0 vos omnes qui
transitis per viam, attendite, et videte, si est dolor sicut
dolor meus." De vertaling vormt weer precies een strofe:

"0 ghi alle, die bi den weghe lijt,
Nv comt ende si et op tesen tijt,
Of enegh rowe gelijc nv es
Den minen hier, dies sijt ghewes."
Deze strofe zal dus wel reeds in het origineel hebben gestaan.
Met al deze voorbeelden voor ogen zal men dunkt mij aan
de aanwezigheid van een sterk strofegevoel bij onzen dichter
niet meer twijfelen.
1) Het strofisch verband is nog door viervoudig rijm geaccentueerd. Zie
beneden blz. 293.
Tijdschr. v. Neder!. Taal- en Letterk. Deel LIX

19
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Er zijn echter nog allerlei eigenaardigheden in ons epos op
te merken, die aanwijzingen vormen voor een nog verder
verfijnde verstechniek. Ik kan hierover niet spreken zonder
de studie in het geding te brengen, die Verdam aan ons gedicht heeft gewijd 1). Dat is mij trouwens zeer welkom, omdat mij daardoor tevens de gelegenheid wordt geboden tot
toetsing van de waarde der strofen voor de tekstkritiek;
Ver dam is nl. de enige, die reeds op betrekkelijk forse wijze
het snoeimes in ons epos heeft gezet 2).
Verdam nu heeft op grond van v i er voudig rijm de overtolligheid van enkele verzen trachten aan te tonen. Zo verwerpt hij o.a. de verdachte verzen 2178-9 en 2194-5 van
het teksthandschrift voor de betere lezing van hs. À. De
strofen bevestigen de juistheid van Verdam's veronderstelling:
terwijl in het ths (= teksthandschrift, door Beuken ten grondslag gelegd aan zijn uitgave) de strofenindeling reeds dadelijk
in de war raakt, brengt men de indeling in À zonder enig
haperen tot stand 3).
Ook ten aanzien van de derde door Verdam besproken
plaats wordt hij door de strofenindeling in het gelijk gesteld.
Het betreft hier het kleine caput 2721-40. Het begin daarvan
(reminiscentie aan vs 1372-3 en 936-7) luidt: "Onse here wel
soete antwerde geeft, Daer hi van vruchte staet ende beeft". Naar
aanleiding hiervan merkt Beuken (blz. 140) terecht op: "de
gevoelerigheid in de Christusfiguur blijkt hier wel 't werk
van de bewerker te zijn" 4). Tot een normale strofenindeling
der volgende 18 verzen (dus 2 te veel) kunnen we nu alleen
komen, wanneer we - mèt Verdam - twee verzen van het
godlspodlsodlgod-gedeelte (vgl. vs 1024-7) schrappen.
1) J. Verdam, Het middelnederlandsche dichtwerk Van den Levene ons Heren
(Vers!. en Meded. d. K. Ac. v. Wet. Afd. Letterk., vierde Reeks, DI IV, hlz. 358-85).
2) Beuken daarentegen is uiterst voorzichtig en wel om principiële redenen.
Men mag dat nu als een groot geluk beschouwen, omdat het snoeimes in handen
van iemand, die de strofen niet heeft onderkend, een uiterst gevaarlijk wapen is.
3) Dat de strofe A 64-7 met Ende begint zegt niet heel vee!. Voor ths 2214:
.,Ende togenne saen ins bisscopB sele" schrijft A 88: "Si leedene wech in sb. s."
4) Zie ook blz. 295 noot 1.
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De verzen 876-9, die Verdam wil uitwerpen, vormen
juist een strofe, zodat zij voor ons doel niet getoetst kunnen
worden. Volkomen in 't gelijk gesteld wordt ech ter Ver dam
weer met zijn schrapping van vs 896-7 (Rine ginc nie wt
sire moeder doren, Rine hadde orlof ghesocht te voren), die
men volgens Verdam "cel' met betrekking tot eene middeleeuwsche of 19de-eeuwsche dienstmaagd zou hebben verwacht" 1). Inderdaad kunnen alleen na schrapping dezer beide
regels de nu volgende 20 verzen van het caput ongedwongen
in 5 strofen worden verdeeld.
Gaarne zou Ver dam ook de verzen 912-3 hebben geschrapt, waar van den jongen Jezus wordt gezegd: "Ri conste
fransoeys, dietsch ende latijn, Ende alle talen die nv sijn".
Daarmee zou nl. "werkelijk de grens, die men mag stellen
aan het aanbrengen van anachronismen of locale kleur overschreden" zijn. Beuken is daar reeds tegen opgekomen (blz.
96 v.). Met behulp van de strofen is nu bovendien aan te
tonen, dat men onmogelijk 2 verzen kan schrappen, dan zou
het al een gehele strofe moeten zijn. Ook de sterk afwijkende
lezing van G I heeft echter een tamelijk normaal strofen verloop ;
men zal dus tussen beide hss. moeten kiezen. Persoonlijk zou
ik zeker de voorkeur geven aan het ths, daar ook de laatste
strofe van G I 56-60 geheel te onpas tussen- (of eigenlijk
ach ter-)gevoegd is.
De verzen 3345-8, die Verdam wil uitwerpen (blz. 383),
vormen weer precies een strofe, zodat ons criterium hier
niets kan beslissen 2).
Uit deze weinige voorbeelden blijkt reeds welke diensten
de strofen kunnen bewijzen bij de reconstructie van de oorspronkelijke tekst. In dit verband moge al dadelijk geconstaVerdam t.a.p. blz. 381; vgl ook boven blz. 281 noot.
Wel echter zal men bezwaar moeten maken tegen Verdam's vermoeden, dat
dat (hs. A trouwens: dar) van vs 3349 noodzakelijk aan moet sluiten bij ondervint van vs 3344. Men plaatse liever (op grond van de strofe) na dit vers een
punt en vertale: "ik ondervind het".
1)

2)
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teerd worden, dat de vierregelige strofen ook in de hellevaartscène zUn te herkennen, waardoor nog eens de lichtvaardigheid blijkt van de veronderstelling ener interpolatie door
vreemde hand. Het blijft hier dus bij Beuken's constatering
(blz. 153): »Zolang verdere gegevens ontbreken, moet men
deze scène in haar geheel voor oorspronkelik houden, al zijn
er sporen van tekstbewerking aan te wijzen I). Voor de oorspronkelikheid pleit ook 't vooruitlopen, 't hele verhaal door,
op deze helleroof" .
Is dus het strofen-criterium een kostbaar hulpmiddel tot
het opsporen en uitwerpen van verdachte verzen 2), anderzijds
vormt het een heilzame bescherming tegen een al te radicaal
operatief ingrijpen. Zo kan ik mij b.v. - juist op grond
ener toetsing der rijmen aan de strofen - geheel scharen
aan de zijde van Beuken, wanneer hij (blz. 98) opkomt tegen
Verdam 's vooringenomenheid ten aanzien van het verschijnsel
der vierregelige ril men 3): »Meer verbazing wekt de buitengewone bewijskracht door de uitnemende kenner onzer middelnederlandse literatuur toegekend aan 't voorkomen van
vierregelige rijmen. Zo sterk achtte hij dit argument, dat hij
daarop ten dele z'n methode meende te kunnen opbouwen».
Bij nadere beschouwing is mij nl. gebleken, dat althans een
deel dezer rijmen moet worden toegeschreven aan een welbewust streven van den dichter 4). Neem b.v. vs 1350-65,
waar Jezus in vier strofen zegt »wat nv daer [in Jeruzalem]
sal gescien»:
1) Inderdaad blijken de strofennaden in een vijftal gevallen verdoezeld te zijn.
2) Dit zou het onderwerp van een interessante studie kunnen worden, omdat
men zich dan vermoedelijk een mening zou kunnen vormen omtrent strekking en
geest dezer toevoegingen - wat op zichzelf weer een voortreffelijk middel aan
de hand zou doen tot benadering van de zuivere geest van het origineel.
3) Kalff verklaart zich daarentegen in Gesch. d. Ned. Lett. I, blz. 177 accoord
met Verdam: "Opmerkelijk is (Verdam merkte het reeds op) hoe dikwijls van
vier verzen met gelijk rijm twee bij eenig nadenken al spoedig interpolaties
blijken" .
4) Hebben we hier nog een laatste rest van de invloed der "laisses monorimes"?
Dit zou mede een aanwijzing zijn voor de, in laatste instantie, epische herkomst
dezer strofentechniek.
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1350 Donwettege volc dat niet ne vroet,
Dat trouwe, no wet, no waerheit ne hoet,
Dat sijn die ioden, wreet ende fel,
Mi te verslane sin geren niet el;
M Y s e 1e n
1355 Mi selen
Mi selen
Mis e 1e n

s i everraden s a e n,
sie houden ende vaen,
sie geselen ende slaen,
si e crucen sonder wa en;

Mis e I e n
Mis e I e n
1360 Mi selen
Mi selen

si e dorne setten op mijn hoeft,
si eonwerden, des mi geloeft,
sie spuwen in minen mont,
sie onwerden als enen hont;

Anxt, se er, vernoy, ende rouwe
Salic dogen om mine trouwe;
Ic moet laten daer mijn leuen
1365 An den cruce, het es ghescreuen».
Men moet aannemen, dat de dichter opzettelUk alle verzen van
strofe 2 en 3 met de woorden Mi seZen sie laat beginnen t
als om de betekenis dezer met ongewone hartstocht uitgesproken
voorspelling van Jezus nog te accentueren. Maar dan zijn ook
de vier gelijke rijmen van strofe 2 niet als symptoom van
zwakke rijmtechniek te beschouwen, maar veeleer als een
werkzaam hulpmiddel om de nadruk van Jezus' woorden nog
meer te vergroten 1). Te waarschUnlijker wordt deze veronderstelling daar de strofen in vs 1820-4 nog eens (met een
kleine variatie) herhaald worden 2). Hetzelfde rijmeffect wordt
bereikt in strofe 2160-3 (die met de bovenstaande strofe 3
enige gelijkenis heeft):
1) Het is zeker ook geen toeval, dat een stukje als b.v. de boven (blz. 289)
genoemde parafrase op Matth. 8: 20 viervoudig rijm heeft.
2) Daarentegen wijst de strofenverdeling uit, dat van de 4 voorafgaande -orenrijmen er twee uitgeworpen zullen moeten worden. De afschrijver (die zich de
vier -oren-rijmen van vs 1154-7 - hier echter in strofisch verband - misschien
nog herinnerde) heeft het er te dik opgele~d. Ook Beuken (blz. 133) was
trouwens al van mening, dat aan deze passage "gewerkt" is.
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Si e spouwen hem in sinen m 0 n t,
Si e husten op hem als ware .j. ho n t,
S i e maectene seer ende 0 n ges 0 n t,
Daer hi tusschen hen allen st 0 n t.
Vgl. verder nog strofe 2605-8 I):
"Here, barnabasse laet ga e n,
Ende desen man laet ons ver s I a e n.
Al heeft barnabas nv mes d a e n,
Hem berouwes, hi wils afstaen;
Min of meer als tegenhanger van de zoëven geciteerde passage
1350-65 kunnen de verzen 2983 vvo worden beschouwd. Ze
beginnen met de strofen [Jezus wendt zich tot het kruis]:
Cru c e,
Cru ce,
2985 Cru c e,
Cru c e,

di heb ic begheert,
di heb ic wel weert
du gewords ter goeder tijt,
du best gebenedijt.

Ic ben god, marien sone;
Ic sal an di eer heden noene
Steruen ende laten mij n leuen
3990 Om mijn volc, het es gescreuen.
Dan volgen, veelbelovend, 3 strofen waarvan alleen de eerste
regel met Cruce (of Ay Cruce) aanvangt, maar dan raken we
de koers kwijt, doordat de strofen ons in de steek laten.
Het is dunkt me niet te vermetel om aan te nemen, dat
in deze passage duchtig is geknoeid 2) en men zou kunnen
gissen, dat hier in het origineel nog een aantal met het woord
Cruce beginnende strofen zijn gevolgd. Hierin zou men nog
versterkt kunnen worden doordat vs 12 -27 van hs. L I (met
zijn "sterke perseveratie-tendens" volgens Beuken) ook in die
1) In strofe 2633-8 (die dus te lang is) zouden daarentegen twee verzen
kunnen vervallen.
2) Vgl. trouwens de sterke afwijkingen in D I en L I en zie Beuken, blz. 142.
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richting wijzen. Door verwisseling van vs 20 en 21 zou men
hier nl. nog vier 1) strofen van dit type krijgen.
Van het viervoudig rijm zijn we hiermede op het viermaal
achter elkaar voorkomen van aanvangswoorden gekomen, een
figuur die karakteristiek is voor onzen dichter en die, bijna
zonder uitzondering, tot het strofisch verband beper k t is. Een zodanige herhaling vinden we in de volgende
verzen: 51-4 (Daer) , GI47-50 (Hi,vgl. echterths 904-9),
1354-7 en 1358-61 (Mi selen), 1522-5 (Si(e», 1730-3
(Ic), 2084-7 (Dien), 2945-8 (Daer) 2), 2983-6 (Cruce),
3939-42 (Daer), 4039-42 (Daer), 4131--34 (Daer), 4377 -80
(Ic), 4858-61 (Gi), 4876-9 (Daer), 4880-3 (Daer). In
2084-7 wordt het strofisch verband bovendien nog door
viervoudig rijm onderstreept. Vs 3434-7 (Hoe) vormen geen
strofe, maar de vergelijking met D II en GIlleert, dat de lezing
hier bedorven moet zijn (zie hieronder). Abnormaal is ook
4350-4 (Dat). Bij het zevenvoudige Ic in de strofen 4377-80
en 4381-84 kan één aanvangs-Ic naar het midden van het
vers zijn verschoven. Evenzo is het mogelijk, dat tussen 3 X 4
Daer-verzen in 4876-88 één overscharig of onjuist vers is
binnengesmokkeld.
1) Zelfs vijf, wanneer men uit DI vs 71-4 en L I 28-31 tot een strofe
mag besluiten, die tussen deze twee het midden houdt.
In vs 2016 vvo meen ik een soortgelijke figuur te herkennen. Schrapt men
de afschuwelijke stoplap van vs 2016-7 (Doe sprac onse here toter doet, Al
was hi man, sijn anxt was groet - een waardig tegenhanger van vs 2721-2:
Onse here wel soete antwerde geeft, Daer hi van vruchte staet ende beeft, zie
boven blz. 290), dan vol!(t een strofe met het indrukwekkende begin: Ay doet,
die niemen en spaers Die ouer bosclze ende water vaers. Ze is helaas bedorven of
samengekoppeld met een stuk van een volgende strofe. Hierop volgen echter vier
strofen, beginnende met Ay (bitter) doot, die als zodanig ook reeds door Beuken
(blz. 134) zijn onderkend. De "voorkeur voor'n vierregelig rijm" die Beuken
hier constateert, !(eldt dan toch zeker den afschrijver, niet den auteur. De auteur
kent vierregelig rijm hoofdzakelijk i n de strofe; de afschrijver doet dat blijkbaar
zo af en toe na, maar let niet op het strofisch verband. Zie ook boven blz. 293 noot 2.
In vs 2088-2113 volgen zes strofen beginnende met 0 iudas, waarvan alleen
de derde te lang is (de overbodigheid van vs 2100-1 blijkt reeds uit vs 2104-5).
Vgl. ook vier opeenvolgende gave strofen met Doe quam in VB 4211-26,
die misschien oorspronkelijk door meer gevolgd zijn (de strofen zijn daar onduidelijk).
2) In 2945-8 is Daer afwisselend voegw. en bijw. Hier kan men dus eigenlijk
niet van herhaling spreken.
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Typisch voor onzen dichter is ook het driemaal achter
elkaar voorkomen van aanvangswoorden als b.v. in vs 329-32:
Alsie te bethleem quamen in die stat,
330 S i waren beyde moede ende mat;
S i hadden beyde al een ghepens,
Si ghingen ledeghen haren chens.
Dit type vindt men, steeds in strofisch verband,inde
verzen: 161-4, 165-8, 177-82 (zie boven blz. 281), 329-32,
406-9,468-71, 506-9, 560-3, 572-5, 668-71, 684-7,
888-91, 892-5 (nog geaccentueerd door viervoudig rijm),
1166-9, 1268-71, 1436-9, 1664--7, 1794--7, 2160-3
(bovendien viervoudig rijm), 2391-4 1), 2435--8, 2503-6 (?),
3141-4, 3183-6, D II 79-82 « ths 3433-6), B 165-8
«ths 4728-31), 4830-3. Bovendien buiten strofisch verband
in 3688-90 (waar echter Beuken reeds aan de - stellig beterelezing van GIlde voorkeur heeft gegeven). V s 4732-5 zijn
wat vreemd met hun enjambement naar de volgende strofe
en de dan volgende punt tussen twee rijmende verzen 2).
Misverstaan te worden is het fatale lot van vele voortreffelijke dichters, maar de misverstanden ten aanzien van
onzen dichter hebben al een bizonder pijnlijke kant. Stukken
als het Driekoningen-lied en de hellevaart 3) waren te mooi
of te origineel voor hem, strofen (voor zover men ze kon
constateren) waren misschien aan" bestaande liederen" ontleend
en eigenaardigheden van z[jn verstechniek (waaraan hij kennelijk veel zorg heeft besteed 4) werden hem als fouten aan1) Ik geloof echter, dat men in 2391 Die> Hi zal moeten wijzigen, zodat
dit geval tot de eerste groep zon behoren.
2) Volp;ens Tinbergen, Tschr. XLIX, blz. 220 treft men dat "zelden of nooit"
in ons gedicht aan. Zie blz. 277 noot 2.
3) "De nederdaling ter helle is verreweg het beste tafereel van allen, en kan
in menig opzicht wel de vergelijking met Dante's beroemde helleschildering
doorstaan. Daar bijna op iedere bladzijde van de verlossing der zielen, die in de
hel kwijnen, gesproken is, zet dit aan het geheel de kroon op." (Jonckbloet,
Gesch. d. N. Lett. 13, hlz. 411).
4) In dit opzicht is een "Rettnng" van onzen dichter beproefd door
D. C. Tinbergen in Tschr. XLIX (1930), blz. 216-34, waarin waardevolle
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gerekend of op zÜn minst als "verdacht" beschouwd. Dat men
juist in de wijze waarop onze dichter zijn verzen hanteert en
groepeert meel' aan toeleg dan aan vergissing ",al moeten
denken wil ik nog eens ten overvloede illustreren met de
volgende passage:
Daer quam maria magdalene,
- So besondicht wijf ne was ne gene 1400 Daer onse here predicte ende las,
In symons huus, daer hi geherbercht was.
Sie croep onder stoel ende onder banc,
Tonsen here dat sie ghedranc;
Sie croep met handen ende lIIet voeten,
1405 Onsen here sie wilde anegroeten.
Doen sie tons heren voeten quam,
Eene bUBse dat sie nam,
In die busse was salue Boete;
Sie bat van haren sonden boete;
1410 Sie droghese na met haren hare,
Van haren Bonden was sie in vare.
Sie riep: "god, ghehore my,
Hoer mine sonden, ic segse dy;
Ic ben een besondichste wijf,
1415 Die nie ter werelt ontfinc IÜf".
opmerkingen omtrent de stijl (en vooral de stijleenheid) van ons gedicht worden
gemaakt. T. wijst met name op "de konstruktie nit enkele en dnbbele versparen,
de opbonw van de verzen uit halfverzen" als typerend voor het gehele gedicht
en citeert tal van verzen met karakteristieke caesunr, wat hem dan (blz. 226)
de vraag doet stellen: "Is het al te gewaagd om te veronderstellen dat, wie
weet door welke onnaspeurlike overlevering, er van de traditie van het oudgermaanse epos nog genoeg over was in de 13de eenw om een dichter als die van
L. o. H., in de vorm die hij koos voor zijn "volksevangelie", zich bewust of
onbewnst daarbij te doen aansluiten?" De resnltaten van T. en mij spreken
elkaar niet zo tegen als het oppervlakkig zon knnnen schijnen, doch vnllen elkaar
ten dele aan. Ik heb het gevoel, dat een onderzoek als dat van Tinbergen, verder
toegepast op de vierregelige strofen, nog interessante dingen aan het licht kan
brengen. Eensgezind zijn wij beiden in onze overtuiging, dat er meer eenheid,
orde, regelmaat en weloverwogen verstechniek in ons epos is te vinden, dan door
vroegere onderzoekers werd aangenomen.
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Sie beweende hare sonden se re,
Sie riep: "genade, gheweldich here,
Ghenade, ghenade, god ende man;
Dune ghehors mi, wat salic dan!"
1420 Sie dwoech met tranen ons heren voete,
Vele minlic ende soete;
Ghenade, ghenade, gheweldich here,
Mine sonden rou wen mi sere.
Het en was nie man gheboren,
1425 Mochtic, hine ware met mi verloren.
Ic nie dien man met oghen ne sach,
Mochtic volbringhen, hine met mi lach.
Ghenade, ghenade, geweldich here,
Mine sonden rouwen mi sere;
1430 Ic was behaghel, ongemate, fier,
In mi was prijs, roem ende dangier,
Ic hadde on wert oemoedichede,
In mi was alle ledichede.
Genade, genade, geweldich here,
1435
Mine sonden rouwen mi sere.
Inne horde misse no getide,
Ic was in ledicheden blide,
Ic hadde onwel't dijn gebot
Ende dUn gewerke, al waerstu god.
1440
Genade, genade, geweldich here,
Mine Bonden rouwen mi sere;
Here, mine sonden rouwen mi,
Ic wilre afstaen, dat Beggic di.
Inne mochte di geseggen niet,
1445 Algader dat mi de werelt riet.
Genade, genade, geweldich here,
Mine sonden rouwen mi Bere.
Du seits, het en es niemen in die mesdaet,
Maer staet hijs af ende suect raet,
1450 Hine si quite, comt hi te di;
Of dit waer es, ghehore mi I" 1)
1) Men zou na vs 1451, vóór Jezus reageert, een laatste "genade, genade"
verwacht hebben, dat echter in ths ontbreekt. Oók ontbreekt het in W I en H II,
maar dat kan om zuiver uiterlijke redenen zijn. W I gaat hier juist van de rOnaar de va-zijde over en heeft een weesrijm als bewijs ener omissie. Ook in H II
vinden we de merkwaardige coïncidentie, dat deze passage juist ligt op de overgang van blad 3 naar 4, terwijl het einde van 3 en het begin van 4 nog is
fgesneden (zie Beuken blz. 211).
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God, onse here, hi hoerde al toe
Ten sonden, die maria seide doe j
Hi wiste haer herte, hi horde haer tale,
1455 Haer ghedachte bequam hem wale.
Hierin staat dus het bekende stuk, waarop Dr Tinbergen
in stelling XIV züner dissertatie doelde: "Met 1422 begint
een lied van VÜf zesregelige strofen, die steeds met dezelfde
twee regels beginnen" I). Verdam laat zich (t. a. p. blz. 384)
omtrent het denkbeeld der "zesregelige strofen" verder niet
uit, maar schünt, mede blükens zÜn typografische indeling
geheel met Tinbergen's mening accoord te gaan. Naar mün
gevoelen moet men hier niet aan zesregelige strofen denken,
maar aan de normale vierregelige van het gehele epos. Ongewoon is slechts de tussenvoeging der twee refreinregels. Ik
kan mij dat refrein echter moeilijk aan het beg i n der strofe
denken, al moet ik bekennen, dat de schijn inderdaad vóór
de door Tinbergen veronderstelde volgorde pleit. Er is trouwens
ook nog een middenweg: het is nl. niet geheel ondenkbaar,
dat we hier te doen hebben met een gezang van antifonaal
karakter 2).
Doordat Tinbergen en Verdam nog niet bij de vierregelige
strofen als bekend feit hebben kunnen aanknopen en vooral
doordat in de verzen 1410-31 is geknoeid, hebben zij de
indruk moeten krijgen, dat de reg e 1m a a t pas bij vs. 1422
begint. Dat echter deze passage bedorven is en dat in het
bizonder 1410-21 grondig in de war zijn, blijkt overduidelijk
uit de hss. H II en W 1. Dit is reeds door Verdam, t. a. p.
blz. 384 betoogd. Faute de mieux 3) heb ik 1410-21 provisorisch in twee "strofen" van zes regels verdeeld, omdat
1) D. C. Tinbergen, Des Coninx Summe, dissertatie-exemplaar, blz. 219 (Diss.
Leiden 1900).
2) Terecht zoekt Beuken (Tschr. v. T. en L. XVII (1929), blz. 141 vv.) ook
contact met het geestelijk drama.
3) Om principiële redenen citeer ik nl. ook hIer nog de tekst van ths. Natuurlijk
betekent de tekst van Verdam (t. a. p. blz. 384) reeds een aanzienlijke verbetering,
maar zuivere, bij de overige tekst passende, strofen ziju het dunkt me nog niet.
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misschien in het origineel twee strofen hebben gestaan, maar
hoe ze er precies uit gezien hebben, wil ik niet beslissen 1).
Het maakt haast de indruk, of de afschrijvers deze passage
een beetje uit hun hoofd hebben gekend. Ze wisten blijkbaart
dat hier ergens het "Ghenade, ghenade" moest worden ingezet 2). Hebben zij dat eenmaal bereikt, dan gaat het (althans
in ths) met de strofen verder van een leien dakje tot het
einde van het caput. Voor deze zienswijze pleit de verhouding
der drie hss. De schrijver van W I is blijkbaar een stumper
in zijn vak. Dat hij de strofe ths 1442-5 naar de verkeerde plaats
haalt (nl. vs 10-13, zal men hem niet zo kwalijk nemen, maar wel,
dat hij deze strofe mèt een voorafgaand refrein tot iets vijfregeligs verminkt, waarvan hij dan weer een stuk afkapt om
het als een onnozel staartje achter vs 21 te hangen. Beter
brengt de schrijver van H II het eraP): de strofen hebben,
in dit stuk althans, de goede lengte; alleen heeft hij tussen
42 en 43 het refrein eenmaal weggelaten.
Voor de waardering van ons gedicht kan het antifonale
karakter dezer passage van betekenis zijn. Indien dit stuk
misschien is gezongen, waarom dan niet het gehele gedicht?
De vrijwel ononderbroken gang der strofen zou mede in deze
richting kunnen wijzen. Hoogst merkwaardig is in dit verband de karakteristiek van den kerkhistoricus Mo1l4), die
reeds in 1854 van gevoelen was, dat "de vorm van ons gedicht
de gedaante van een lied eken aanneemt". Nu het strofische
karakter aan het licht is gekomen, valt voor de qualificatie
1) Maar natuurlijk moet, als in H II, het "dwaen" plaats hebben voor
het "droghen".
2) De schrijver van H 11 preludeert daar alvast op in vs 22-3.
Op een half·en-half vanbuitenkennen wijst m.i. ook het feit, dat "het éne
volledig bewaarde hs. en de fragmenten van L. o. H. 'n bontheid van lezingen
vertonen, als misschien geen enkel ander mnl. werk." (Beuken, blz. 108). Deze
bontheid is niet bevredigend te verklaren uit een domweg copiëren zonder meer.
3) In verband met de lengtebepaling en de aard der strofen die men voor
vs 1410-21 zal moeten reconstrueren of substitueren, zou men vooral willen
weten, of hier inderdaad twee verzen zijn afgesneden, zie Benken, blz. 208.
4) W. Moil, Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in
de vijftiende eeuw, Dl. 11, Amsterdam 1854, blz. 21.
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"liedeken " nog meer te zeggen, dan Moll toen kon vermoeden.
Kalff zegt: "Indien deze kapel, door een vroom kunstenaar
ter eere van zijnen Verlosser gesticht, eens ware ontdaan van
den ombouwen het bijwerk waarmede een latere tijd haar
heeft ontsierd, dan zou eerst duidelijk blijken, hoe oorspronkelijk van opvatting dit voortbrengsel van naïeve kunst is en
welk een bevallige eenvoud vele zijner deelen siert" 1).
Een aandachtig kritisch onderzoek der strofen van het gehele gedicht zal moeten uitwijzen of het met de ombouwen
het bijwerk wel zó erg is gesteld als Kalff meende. Overdreven lijkt mij in elk geval Van Mierio's opvatting: "wat
wij nog hebben is een vijftiend-eeuwsch 2) gedicht, dat een
dertiend-eeuwsch 2) zeer vrÜ en met vele interpolaties heeft
-omgewerkt" 3). Van Mierlo voegt hier nog aan toe: " Waar
de bewaarde fragmenten nog eenige vergelüking toelaten,
blijkt, dat bijna geen enkel vers ongedeerd is gebleven, en
dat gansche tafereelen werden ingelascht. Het oorspronkeljjke
miste wel de al te uitwendig-realistische beschrüvingen als bÜ
het Iüden, in 't bijzonder de geeseling, en bij de hellevaart;
was minder gevoelerig-sentimenteel van toon en ook nog
ridderlüker van geest" 4).
1) Kalff, Gesch. d. Ned. Letterk. J, blz. 137.
2) Deze antithese sug~ereert onwillekeurig een afstand van twee eeuwen. Men
wete, dat het ths in 1438 is voltooid (Beuken blz. 52), terwijl de oudste
{Oudenaardse) fragmenten "vrijwel [dus niet helemaal?] zeker" van 1290 dateren
(Beuken, blz. 6). Wat deze laatste datering betreft - een kwestie van fundamenteel
belang, die een nauwgezet onderzoek zou vereisen Van Mierlo zegt:
"Misschien stamt het [Oudenaardse] handschrift eerst uit het begin der XIVe
eeuw" (Vers!. en Med. d. K. Vla. Ac. 1938, blz. 372 en 1939, blz. 520).
Tegen de bekende neiging van Van Mierlo om de ouderdom onzer Mnl. literatuurproducten zoveel mogelijk op te schroeven is, voor zover het ons gedicht betreft,
reeds verzet aangetekend door Beuken in zijn opstel "Ouderdom en geest van
het gedicht Vanden Levene ons Heren" (Tschr. XLIX (1930), blz. 58-62).
3) Van Mierlo, Geestelijke epiek der Middeleeuwen (in Bihliotheek der
Nederlandse Letteren), blz. 10.
4) Sinds 1928 valt een sterke wijziging in Van MierIo's oordeel te constateren. Men vgl. de bespreking in zijn Gesch. v. d. Oud- en Mnl. Lett. blz.
114 vv., waarin hij o. a. verklaart: "Voor mij is 't niet uitgemaakt, dat de gewone tekst zo sterk zou verknoeid zijn geworden: mij dunkt dat die dichter
bij 't oorspronkelijke staat dan de beknopter redacties".
Volledigheidshalve noem ik hier nog de beide nieuwste opstellen van Van
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Is dit alles wel voldoende verantwoord? Het staat een ieder
natuurlijk vrij om verdenking te koesteren tegen bepaalde
"inlassingen", maal' als hij zich daarbij laat leiden, niet dool'
filologische argumenten, maal' dool' zijn twintigste-eeuwse,
wisselende, smaak, dan vrees ik, dat hij een kapel reconstrueert, die niet is in de geest van de oorspronkelijke. Wanneer
men bedenkt, dat de strofen dool' het gehele gedicht heen
(de hellevaart-scène incluis) aan het licht treden, dan kan men
voorlopig moeilijk aan het wonder geloven, dat een tweede dichter
het strofisch karakter van het origineel (op zichzelf in dit opzicht
al een unicum) zó bedriegelijk zou hebben kunnen nabootsen.
Dit is te minder aannemelijk, daar zelfs de schrijver van het
oudste hs. (dat m.i. niet heel lang nà het totstandkomen van
het gedicht moet zijn geschreven) de strofen niet meel' onderkend heeft, ze althans niet in het hs. heeft aangegeven.
Reconstructie van het origineel lijkt mij geen hopeloze zaak
meel'. Maal' het zal moeten zijn een reconstructie, die ten
volle rekening houdt met het strofisch karakter: voorlopig
dus een behoedzaam afkrabben, waarbij het uiterste conservatisme geboden zal zijn. We hebben te doen met een
dertiende-eeuws kleed, dat in de veertiende en vijftiende eeuw
hiel' en daar door onoordeelkundige hand is versteld en sindsdien in verkreukte toestand is bewaard. A.ls we het thans
eens wat uithangen en in zijn volle breedheid ontplooien,
zullen de vouwen, die de oorspronkelijke dichter met zoveel beleid en smaak heeft gelegd, er gemakkelijker weel' in vallen
dan bij een niet-strofisch epos van het gewone type.

Mierlo, "Martijn van Torhont, een nieuw dichter van beteekenis uit de dertiende
eeuw" en "Het auteurschap van Martijn van Torhout voor de gedichten uit den
Oudenaardschen codex gehandhaafd" in Vers!. en Med. d. K. Vla. Ac. 1938,
blz. 331-75, resp. 1939, blz. 513-23. In het eerste tracht v. M. aan te tonen,
dat Martijn van Torhout de auteur ook van ons epos is. Beuken heeft dat (in
Album philologum voor Baader, blz. 149-56) betwijfeld, en Van Mierlo diende
B. in zijn tweede opstel van antwoord (hij vergat daarbij plaats en titel van het
door hem bestreden artikel te noemen). Het valt buiten het kader van dit opstel,
op deze interessante kwestie verder in te gaan.
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Thans dient nog even de principiële vraag onder 't oog
te worden gezien, of men gerechtigd is, a priori alle strofen
van meer dan vier regels voor verdacht te houden (zoals b.v.
Verdam bij voorbaat al enige verdenking koesterde tegen alle
viervoudige rijmen). De cursorische lectuur van het gehele
gedicht en een wat nauwkeuriger toetsing van verschillende
plaatsen (meer dan in dit opstel zijn verwerkt) heeft bij mij
inderdaad de indruk gewekt, dat wij hier te doen hebben met
een epos, dat voor verreweg het grootste gedeelte in vierregelige strofen ontleed kan worden. Zijn el' ook zesregelige
onder? J). Inderdaad trof ik ze hier en daar aan, maar een
samenhangende, uit logische eenheden bestaande, reeks nam
ik tot dusverre niet waar. Aan het voorkomen van enkele losse
achtregelige strofen zou ik niet veel waarde willen hechten.
Al te gemakkelijk immers kunnen twee vierregelige, door een
copula b.v. of een slechts geringe wijziging, aaneengelast worden.
Ook thans werd ik weer in mijn - reeds vroeger uitgesproken - mening versterkt, dat het uiterst moeilijk is om
in dergelijke rhythmische kwesties de zuiver objectieve weg
te blijven bewandelen 2). Vindt het rhythmisch gevoel steun
in de logische geleding (zoals bij Gabriël's boodschap (if de
Driekoningen-episode) of in het vierrijm of het 3 (of 4) maal
herhalen der aanvangswoorden, dan heeft men ten minste
1) Tinbergen zegt in Tscbr. XLIX (1930), blz. 219: "dat herhaaldelik eenheden
van 6 en een enkele keer van meer regels voorkomen, staat vast". In de duizend
verzen na 2465 telde T. twaalf gevallen, in vs 3515-4515 zeventien gevallen.
Dat zou er dus op neer komen, dat op iedere 70 verzen een zesregelige strofe
wordt aangetroffen. Het aantal is dus niet zo heel groot, vooral als men er nog
bij bedenkt, dat althans enkele ervan stellig niet onverdacht zijn (zie boven).
Van hepaalde passages met reeksen zesregelige strofen rept ook T. niet (behalve
dan de reeds besproken episode van Maria Magdalena).
2) Mijn gevoelens zijn in dit opzicht dus geheel analoog met die van Tinbergen, als hij zich (naar aanleiding van de, zo mogelijk nog subtieler, kwestie
van de caesuur) aarzelend afvraagt: "Of ik mij nu verbeeld dat het hele gedicht,
zoals het ons is overgeleverd (maar hierop leg ik in het voorbijgaan de nadruk !)
op de aangegeven wijze moet en kan worden gelezen? Of men nu niet te recht
kan tegenwerpen dat de lezing in halfverzen, voor een deel der verzen door de
bouw vanzelf aangewezen, voor een ander deel zeer voor de hand liggende, toch
voor weer andere twijfelachtig of zelfs geforceerd lijkt?" (t.a.p. blz. 227).
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objectieve criteria, maar op die plaatsen, waar voorlopig alleen
het gevoel ons moet leiden, zal de rechtgeaarde filoloog toch
nog wat huiverig zijn om de vierregelige strofe als enige
maatstaf te aanvaarden. Voor verdere toetsing is mijn hoop
gevestigd op de heren Beuken, 'rinbergen en Van Mierlo, die
het gedicht op zo geheel andere wijze genaderd zijn dan ik
en die zich, in dit opzicht althans, vrijer zullen gevoelen. De
moeilijkheden worden m.i. nog vergroot door de unieke positie,
die ons epos in de literatuur bekleedt. Is het "einmalige"
karakter van dit gedicht te danken aan de scheppende kracht
van één individueel kunstenaar of hebben we hier te doen
met een toevallig overgebleven rest van een gehele dichtsoort?
Ik ben er trouwens van overtuigd, dat ook met de typering
"strofisch" nog lang niet het laatste woord over de artistieke
kwaliteiten van ons epos is gezegd. Er zitten ongetwijfeld
nog meer verstechnische fijnheden in ons gedicht, die, na gezette
studie, naar voren gehaald en geordend zullen kunnen worden.
Tinbergen meende reeds associaties aan de Germaanse poëzie
te bespeuren. Is het wel toeval, zo yraag ik mij in verband
hiermede af, wanneer wij hier en daar een voorliefde voor
alliteratie vinden? Zo werd ik getroffen door verzen als:
Die sterre die daer so seone seeen,
Sie pensden wat sie mochte meen;
Alse die sterrfl daer quam, si stont al stille,
Sie wisten wat sie meynen wille
Sie ghingen int huus daer die sterre op stont
Si vonden enen saleghen vont:
Die myrre meende sijn menschelijchede.
Een definitief oordeel over de verstechniek van ons gedicht
zullen we ons pas kunnen vormen na een nauwgezet en consequent kritisch onderzoek, waarbij allereerst zal moeten worden
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nagegaan, wat onze dichter aan vreemde (Franse, Latijnse)
invloed dankt en in hoeverre hij wellicht voortbouwt op eigen,
Germaanse, volkskunst. Dit behoeft zeer zeker niet te leiden
tot een mindere appreciatie van den nog steeds niet naar
verdienste geschatten kunstenaar, die onze Dietse literatuur
met een schepping van zeer bizon der karakter heeft verrijkt.
Kerstmis 1939

G. G. KLOEKE

Correctienoot : Bij Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de
kerkhervorming, vond ik op blz. 241 een opdracht aan Gabriël, die enkele, ten
dele woordelijke, reminiscenties aan de boven (blz. 277 vv.) afgedrukte strofen bevat:
Hy sprac totten engel Gallriel Doet my een bootscap ende sijt snel)
(I,. o. H. 151-2: Vare dan, mijn inghel gabriel, Doet mine boetscap ende wes
snel), G r u ets e m y se ere a I in den nam e mij n End e se g t ha e r, dat
ic wil sijn Geboren van haren reynen live (L.o. H. 157-8: Quedse
inden name mijn, Segt, ic wille van hare geboren sijn), 0 Vader, Heere, wa t
ghy gebiet, Des en willic laten niet (I,. o. H. 161-2: Gabriel hi ne
lette niet, Hi dede dat hem sijn meester hiet), God g r u e t u, 0 ver s con e
maghet! Sijt vrolic ende niet versaget (L. o. H. 175-6: Hi seide:
"god houde v maria maecbt, Sijt in hogheu eude niet cu claecht), Hoe t we sen
mocht ende oec gescien: Dat wonder en wert nie gesien, Noch gehoort,
llochoec gelesen, Dat een maget soude moeder wesen; Want ick doch noeyt
by man en q u a m. Desgelyc, voerwaer, ic no e y ten ·v e rna m. (L. o. H. 183-4:
Als die joncfrouwe maria dat vernam, Haer wonderde wanen dat groeten quam,
187 -8: Maria antwerde: "en can versien In welker wijs dat mochte gescien,
193-4: In ne hoerde noeyt in boeke lesen, In welker wijs het mochte wesen),
Die Heilige Geest sal u omvaen, Van hem suldi dit kint ontfaen
(L. o. H. 217-8: Die heilighe gheest quam in hare saen, Maria bleef met kinde
beuaen), Tot nu was hy die vader mijn, Nu salic sijn die moeder
s ij n (L. o. H. 211-2: Tote nu was hi die vader mijn, Voert meer benic die
moeder sijn).
Het is zonder meer duidelijk, dat er tussen dit gedicht en L. o. H. relaties
moeten bestaan. Daar het gedicht bij Knuttel 15 v ier reg e I i ges t r 0 fen
omvat, vervalt dunkt me nu wel de laatste twijfel aan het strofisch karakter van
de besprokeu passage van L. o. H. Anderzijds schijnt Kalf's hypothese, dat enige
bestaande liederen in ons epos zouden zijn opgenomen, weer iets aan waarschijnlijkheid te winnen. Behalve de reeds opgesomde argumeuten pleiten hiertegen echter: 1. de veel latere fixatie van dit gedichtje ("einde der 15e of het
begin der 16e eeuw", zie Lecoutere, Lenv. Rijdr. III (1899), blz. 24), 2. zijn,
in vergelijking met de L. o. H.-passage, inferieure aesthetische waarde en zijn geringere omvang, 3. het volkomen passen van Gabriëls boven afgedrukte boodschap
in de stijl van L. o. H. (zie o.a. Benken blz. 122 en vgl. de strofen met 3 X Hi
en 3 X Vant). Niemand heeft hier dan ook ooit aan interpolatie in L. o. H. gedacht en Kalf somt Gabriëls boodschap zelfs niet op bij de passages, die hem
aan "een lied in vier- of meerregelige coupletten" deden denken. Er valt dus
voorlopig wel iets te zeggen voor de veronderstelling, dat het door Knnttel afgedrnkte gedicht een sterk "zersungen" stukje uit L. o. H. is (dat wellicht nog
weer met een ander gedicht over hetzelfde thema is samengesmolten). Vgl. over
het mogelijk gezongen worden van ons gedicht en de grote bontheid van lezingen,
ook in de andere overlevering, boven blz. 300 noot 2.
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DE SPAANSCHE BRABANDER VS 12 EN
'N STUKKIE ANTWERPSE GESKIEDENIS I),
Jerolimo besing Antwerpen soos volg:
o Kaserlaycke stadt! Antwerpen groot en rayck,
lck gheloof nau, dat de son beschaynt uwes gelayck
In abondancy van sleyck, in schoonheyt van landouwen,
In Karcken triumphant, in devote Kloosters, en modeste
[ghebouwen,
In muragie masieft, vol alles, van rekreatie geboomt,
In kayen en in hoyen, woor langskens dat hem stroomt
De large revier, het water van den Schelde,
En supporteert tot over Meyr. Datte kick ou eenskens
[ vertelde
Mayn avontuurkens met de dochterkens inde baar,
Betteken en Mayken, met haer nicht schoon Klaar,
Die over straat trip trap, en met sulcken ghetepel "gaat,
Damen her jugeert, en estimeert voor 't stooltje van de
[Lepel" straat.
En vande Venus-buurt 2) :
(vs 5-17)
Oor die juiste betekenis van die hier kursief gedrukte wo orde is
nog geen ooreenstemming bereik nie. In 1892 verklaar T.
Terwey met: stroomt tot in zee 3). G. A. Nauta gee in die
Tijdschrift v. Ned. Taal en Letterkunde, jg. XVII (1898)
p. 84, die volgende uiteensetting. Die bedoeling is, sê hy,
dat die rivier nog verder gaan dan Antwerpen, dus deurstroom tot anderkant A. Eintlik beteken supporteeren "staande
hou", beweer hy, maar vil' 'n rivier om hom staande te hou
is dit nodig dat hy vloei: dus hem supporteeren = deurgaan,
deurstroom. Sy beswaar teen 'n verklaring soos dié van
1) Aan Prof. Dr. A. A. Verdenius my hartlike dank vir sy belaugstelling in
hierdie artikel.
2) Aangehaal na die uitgawe van F. A. Stoett, G. A. Bredero's Sp. Brab.
Zutphen. 2de druk, 1934 (Klassiek Letterk. Pantheon).
3) G. A. Bredero's Spaansche Brabander. Uitgeg. en van eene inl. en aant.
voorzien door T. Terwey. Gron. 1892 p. 24.
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Terwey, is dat die woordjie "over" nie tot sy reg kom daarin nie. N auta stel dus die volgende voor: "Meyr" word met
'n hoofletter geskryf; dis heelwaarskynlik 'n eienaam. Besmoontlik het ons dan hier te doen met die naam van een
van die baie mondinge van die Schelde, of van 'n onderdeel
van so'n monding, of van 'n plek aan die oewer geleë. Op
ou kaarte, vertel hy, word inderdaad 'n plekkie .llfare, Mere,
aan ge tref in Beveland by Rilland en Port Bath, en op
nuwere kaarte heet dit Maire. Ons sou dus kan verklaar:
stroom tot verby Mere.
Nauta het egter ook nog 'n tweede hipotese: die moontlikheid bestaan dat met Meyr bedoel word die watervlakte tussen Vlissingen e? Vlaanderen, wat om sy uitgestrektheid ook
mere genoem is.
C. G. N. de Vooys annoteer in 1908: stroomt tot den overkant van de zee (komische overdrijving!)? I).
In sy beoordeling van de Vooys se uitgawe, maak K. Poll
in De Nieuwe Taalgids II (1908) p. 261, die opmerking:
"BI. 16, vs. 12 is Meyr zeer waarsehijnlik de naam van het
bekende plein te Antwerpen, de Place de Meir". Hy verwys
ter vergelyking, ewewel na Nauta se artikel in die Ts. v.
N. T. en L.
1918 bring J. Prinsen se verklaring: zich voortspoedt tot
ver in zee 2).
]'. A. Stoett annoteer in 1919: eig. houdt zich staande,
stroomt door tot over Meyr (?) 3).
By die 3de druk van Terwey se uitgawe in 1920, verander
de Vooys sy noot tot: stroomt tot voorbij de Meyr (een bekend plein in Antwerpen). VgI. Nauta in Ts. N. T. en L.
XVII, R44).
1) G. A. Bredero's Sp. Brab. enz. door T. Terwey. 2de herz. uitg. door C.
G. N. de Vooys. Gron. 1908 p. 16.
2) G. A. Bredero's Sp. Brab. enz. J. Prinsen J. Lz. A'dam. 1918 p. 47.
3) G. A. Bredero's Sp. Brab. Toegelicht door F. A. Stoett. Zutphen. 1919 p. 18.
4) p. 16.
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Dan verklaar J. A. N. Knuttel in 1923 die woord Meyr
met: een plein 1).
In sy verkorte uitgawe van die Sp. Brab. sê W. L. D. v.
den Brink in 1924: Meyr: plein in A., waarop nog in de
18e. Eeuw een herberg "De Beer" (= Baar vs 13) 2).
Stoett verander egter in 1934 by die 2de druk van sy
uitga we niks aan sy vroeëre annotasie nie, maar voeg daarby:
(Tijdschr. XVII, 84) 3).
De Vooys, Knuttel en v. d. Brink het dllS in dieselfde rigting gaan dink as Poll, egter sonder dat ander opvattings,
soos dié van Nauta, ongeldig geword het. Die waarskynlikheid dat met "Meyr" die bekende plein in Antwerpen bedoel
word, het dus by 'n vermoede gebly, en in d~e jongste wetenskaplike uitgawe, dié van Stoett in 1934, word dit nie eens
genoem nie. Tog lei die aanwysing van Poll m.i. tot die
enigste oortuigende verklaring.
In die uitgebreide studie oor Antwerpen van Mertem! en
Torfs 4), kan ons die hele geskiedenis van die Meir volg. Dit
blyk dat dit oorspronklik 'n stuk grond was buite die stadsmure 5); die poort waardeur , en die brug waaroor "de Meir"
bereik kon word, het geheet "de Meirepoort" en "de Meirebrug" , en brug, poort, en Meir het deur die 4de uitbreiding
van die stad in die begin van die 15de eeu deel van die
binnestad geword 6). Daarna ontwikkel die Meir tot die hoofplein in Antwerpen. Daarnatoe .stroom die volk as daar iets
aan die hand is. In 1567 tydens die godsdienstroebele is dit
die plek waar die Kalviniste hulle opstel 7), en gedurende
1) Werken van G. A. Bredero. J. A. N. Knuttel. Dl 11: G. A. Brederoods
Sp. Brab. Jerolimo. A'dam. 1923 p. 232.
2) Breero's Sp. Brab. in verkorten vorm nitgeg. door Dr. W. L. D. v. den
Brink. Gron. Den Haag. 1924 p. 9.
3) p. 2l.
4) Geschiedenis van Antwerpen. F. H. Mertens en K. L. Torfs. Dl I-VII
met aanhangsel. Antwerpen. 1845-1853.
5) t.a.p. Dl I p. 293; Dl III P 529.
6) t.a.p. Dl II p. 384 en 385.
7) t.a.p. Dl IV p. 380, 384, 388, 392, 395, 405, 408, 411.
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die SO-jarige oorlog is dit die uitgesogte plek vil' betoginge t
glorieryke intogte, opvoerings van toneelstukke, ens. ens. ens. I ).
En van dié tyd tot vandag toe nog leef die Meir mee in die
geskiedenis van Antwerpen.
Waar die Meir so beroemd was en j uis in die laaste decennia
van die 16de eeu vermaardheid geniet het, lyk dit my nie
moontlik dat Jerolimo iets anders bedoel as net hierdie plein
nie. Hy is besig met 'n beskrywing van sy stad: hy noem
kerke, kloosters en statige geboue, stadsmure, kaaie en hawehoofde. Raadpleeg ons' nou planne en kaarte uit die middel en
tweede helfte van die 16de eeu, dan merk ons dat vername·
bouwerke uit dié tyd, soos die O.L. V rou wekerk, die Lievevrouwebroederbklooster en die nuwe Beurs, in dia onmiddellike nabyheid van die Meir geleë was, terwyl die belangrike
landingsplekke aan die een kant, die versterkte stadswalle·
aan die ander kant, maar iets verder verwyder was 2). J erolimo noem 'n herberg "de baar", ongetwyfeld dieselfde wat
by Mertens en TOl·fs »de Beer" heet, en wat op die Meir
self gestaan het 3). Hy noem die Lepelstraat en die Venusbuurt, vandag nog in die omgewing van die Meir geleë. Dit
is die natuurlikste ding van die wêreld dat hy in dieselfdeasem ook die trotse hoofplein van Antwerpen vermeld.
Maar hiermee is slegs die woord verklaar, die betekenis
van »supporteert tot over Meyr" nognie verduidelik nie. Want.
1) t.a.p. Dl V p. 7, 36, 56, 103, 127, 171, 277, 284, 303.
2) Vgl. die plan van Antwerpen in Mertens en Torfs Dl II by p. 376. Volgens M. en T. is hierdie plan omstreeks die middel van die 16 de eeu vervaardig: p. 373 en 375. Vgl. ook die kaart van die markgraafskap in M. en T.
Dl 11 by p. 658, en die "groote Kaert van 1565" afgedruk in: Historisch
Onderzoek naer den Oorsprong en den waren naem der openbare plaetsen en
andere Oudheden van de stad Antwerpen. J. F. Willems. Antwerpen. 1828. by
p. 295. Op die plan word die ligging van die Meir bepaal deur die mededelings.
in die bygaande beskrywing. Op die kaart van die markgraafskap weer, is die belangrikste gebone te erken, en ons weet nit die teks die ligging van die Meir
ten opsigte van hierdie punte. Dieselfde is die geval met die kaart by Willems:
trouens die plein is hier ook dadelik herkenbaar aan die kruisbeeld wat daarop
staan. Vgl. M. en T. Dl IV p. 107.
3) M. en T. Dl VI p. 470.
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die Schelde vloei nie langs of oor die plein nie. Wat vind
nou egter by beskrywers van die Schelde by Antwerpen?
Dat die styging en daling van die rivier by eb en vloed een
van die merkwaardigste skouspele vertoon, en dat die rivierwater deur middel van gragte deur die stad gelei word.
In die "opschrift" by 'n kaart van Antwerpen wat in 1565
gedruk is na 'n houtsneeplaat van Virgilius Bononiensis, word
nrmeld: "Men telt er ...... 62 binnenmuersche Bruggen
~ver Grachten en Ruien liggende, die het water der Rivier
in die Stad brengen; .•.... en 8 Vlieten, door welke de
schepen binnen de vesting komen" I).
Guicciardini skryf in 1567: " ..... de Schelde ...• daer
seer groote breedde ende diepte van water isj soo dat allerley
seer groote schepen uyt der Zee stoutelück tot de Havenej
Kaye oft Krane connen comenj jae soo vast daer byj dat
men van de kaye aen de schepen can reycke met der Hant:
de welcke op de ghecassyde plaetse ontladen worden op 't
drooghej ende in het wassen des vloedts can het schip selve
lichtelück tot daer toe dryven : welck soo grooten gherief is/
ghelück wel vervaerne schippers die bycants de gantsche
wereldt deur ter Zee zÜn gheweestf vastelück segghenj als
in eenighe andere Havene ghevonden mach worden. De breedde van dese vloedt is voor de stadt meer dan vijfhondert
Antwerpsche ellen grootj en de diepte ontrent tweeentwintich:
welcke breedde en diepte eenen lustighen ende heerlücken
schijn gevenj besonder alst volle Zeevloedt isj want dan wordt
het water ghemeynlijck twaelf voeten hoogher" 2).
Oor die gragte lees ons: "De stadtmueren hebben rontom
seer wyde en diepe grachtenj vol van waterj eensdeels comede
uyt den grondtj door levende aderenj maer besonderlück uyt
~ns

I) Vgl. Willems. Rist. Onderz. enz. p. 272.
2) Beschryvinghp van alle de Neder-landen; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt. M. Lowijs Gllicciardijn. Overgheset in Nederduytsche spraeke, door Cornelium Kilianum. Nu wederom met verscheyden H istorien ende aenmerckinghen
vermeerdert ende verciertj door Petrum Montanum. A'dam. 1612. p. 59. Oorspr.
Italiaanse teks van 1567.
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den vloedt: want men brenght in dese grachten soo veel
waters als men begeert! met twee seer schoone ende bequame
meulenen! d'een staende aen Sint Janspoorte/ ende d'ander
by de Nieuwstadt: met de welcke men treckt ende doet
comen soo veel waters als men wilt in de selve grachten der
stadt" I).
En: "Antwerpen heeft acht principale boeseme! vlieten of
grachten comende uyt de Schelde/ waer door allerley schepen!
groote ende deyne met goedt gheladen inde stadt gebracht
worden. De grootste van allen is lest ghemaeckt in die Nieuwstadtf met een wyde ende gerieffelijcke Ravene aen 't Oosters
Huys: welcke vliet soo groot en wijdt is! dat daer meer dan
hOlldert groote schepen gemackelijck :connen havenen ende
ligghen" 2).
As een vau die besondere sienswaardighede van die stad
noem G. dan nog 'n keer: "De Havene van de stadt op een
schoon ende groot Rivierf vol schepen van allerley vracht:
De verscheyden Vlieten herwaet·ts ende derwaerts de waren
ende coopmans goeden aenbrenghende tot aen de huysen toe"3).
Die eerste woorde van ons moderne Baedeker oor die
Schelde-oewers is: Die Schelde (l'Escaut) steht bis weit über
Antwerpen hinaus unter der Einwirkung von Ebbe und Flut,
deren Unterschied hiel' im Durchschnitt 4,20 m beträgt. Die
Breite des Stromes gegenüber der Stadt schwankt zwischen
310 und 560 m; seine Tiefe gestattet Seeschiffen bis zu 8 m
Tiefgang auch bei Ebbe die Zufahrt" 4). In 'n vroeëre uitgawe haal Baedeker die ou spreuk aan: Bisque die refluo me
flumine Scaldis honorat.
Nou blyk dit uit die reeds genoemde plan van die stad,
dat in die tweede helfte van die 16de eeu daar nie alleen
langs die Meir verby, so'n grag geloop het nie, maar ook
een dwarsoor die plein. Die S. Jansvliet nl. het uit die rivier
gekom en hom ges trek tot die S. Jansbrug by die S. J ans1) t.a.p. p. 60. 2) t.a.p. p. 61. 3) t.a.p. p. 88.
4) Belgieu uud Luxemburg. Kar! Baedeker. 26ste Auflage. Leipzig. 1930 p.155.
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poort, waar die watermeui, wat Guicciardini vermeld, ook
gestaan het. Vanhier het die vliet gevoel' tot die Kammerpoortbrug, en verder onder die Wildezeebrug deur, na die
Meirbrug by die Meirpoort. By hierdie punt, dus by die
Meir, het hy hom in twee gesplits. Een tak het, byna parallel
aan die Schelde, na die sg. Nieuwe Stad gegaan, die ander
het dwarsoor die Meir gereik tot by die stadswal aan die
ander kant, waar dit in die ringvaart gevloei het I).
Die S. Jansvliet was reeds in die middeleeue 'n baie belangrike toegangsweg tot die stad. Mertens en Torfs skryf:
" W yders treffen wy.... het bewys aen, dat de schepen
oudtyds vry diep de stad invoeren. Trouwens, degene die S. Jansvliet inkwamen, konden tot aen de Karnmerpoort, dat is tot
in het hart der stad opvaren" 2). En: "Onder de vlieten bekleedde S. Jansvliet, wegens hare breedte, uitgestrektheid en
geriefly kheid, de eerste plaets" 3).
Met die verskillende uitbreidinge van die stad is hierdie
grag toe telkens verleng - by die Meir in twee verskillende
rigtings - na die nu we omwallinge.
Die uiters gemaklike toegang van skepe, veral tot die
binnestad, wat moontlik gemaak is deur die gedraginge van
"de large revier, het water van de Schelde", was dus altyd die
roem van .Antwerpen. Is daar iets wat ons belet om in J erolimo
se wo orde een selfde lof te hoor weerklink? Tog seker nie.
Dit kom hier alleen nog ::maar aan op die juiste interpretasie van die werkwoord "supporteren", waarvan die betekenis, presies soos deur Bredero bedoel, egter moeilik vaa
te stel is. Die 16de- en 17de-eeuse Nederlandse en Franse
woordeboeke, sowel verklarend as vertalend, wat ek geraad1) Die loop van die vliet tot by die Meirbrng en vandaar na die Nienwe
Stadt, word ook heel duidelik aangedui in 'n ooreenkoms uit 1571 i.v.m. die
los en die vervoer van wyn. Vg!. Mertens en Torfs Dl IV, p. 564.
2) t.a.p. Dl 11 p. 115.
3) t.a.p. Dl 11 p. 389. In die ou keurboeke van Antwerpen is dan ook spesi aal voorsiening gemaak vir die gedrag vau skepe iu die S. Jansvliet. Vgl. M
en T. Dl 11 p. 473 CXXXVI.
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pleeg het, behandel die ww. Of heeltemal nie, Of hulle gee
die gewone betekenisse: ondersteun, onderstut, skraag, dra;
verdra, duld, Iy, en dergelilw 1).
Wanneer ons nou "supporteren" as refleksief gebruik
beskou, dan kom ons tot 'n interpretasie: die Schelde ondersteun homself, dra homself, langs kaaie en hoofde tot verby
die Meir. En dit kom feitlik op dieselfde neer as Nauta se
uitleg: hou hom staande, dus: gaan deur, stroom deur.
Dit is egter moontlik dat die, oorspronklik transitiewe, ww.
hier intransitief gebruik is, soos ook die werkwoorde "voer"
en "lei" in dieselfde verband intransitief gebruik kan word:
dit kanaal voert naar de binnenstad; de weg leidt tot over
de grens.
Dit bly ewewel die vraag of »supporteren" hier refleksief
dan wel intransitief is. Maar mag daar ook al geen absolute
sekerheid te verkry wees oor die nuance van betekenis nie,
die hoofgedagte word duidelik genoeg uitgedruk, nl. dat die
water van die Schelde tot anderkant die Meirplein reik.
'n Interessante aspek lewer nog die indeling van J erolimo
se beskrywing. Immers die volgorde waarin hy die dinge
noem kom pre si es ooreen met dié waarin hulle waargeneem
kon word by die aankoms per boot te Antwerpen. Eers het
die reisiger deur die landelike omgewing gevaar. In die verte
voor hom was die torings en spitse van die groot geboue,
wat al duideliker geword het namate die boot naderby gekom
het, totdat ook die massiewe omwalling met sy beplanting 2 )
sigbaar was, en die boot langs die kaaie en hawehoofde gegly
het tot in die binnestad. Op die Meir kon die reisiger ontskeep en sy vertier soek in die herberge op die plein.
Is dit 'n herinneringsbeeld van Bredero?
Den Haag
MARIE BAX-BOTHA
1) Ook Du Cange. Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis etc. Niort. 1886.
gee geen uitsluitsel nie.
2) Vgl. vir 'n beskrywing van die walheplanting die aangehaalde werk van
Guicciardini p. 61: "en op de vesten zijn gheset vier of vijf ryen van Lindenhoornen/ die wonderlijcke sterckte ende lusticheydt by hrenghen:"
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Dr. J. KATS, Het phonologisch en morphonologisch
systeem van het Roermondsch dialect. - 222 bldzz.
- Roermond-Maaseik 1939.
"Deze grammatica", zo begint Dr. Kats zgn "Inleiding",
"wgkt af van alle tot nu toe bestaande Nederlandsehe dialectgrammatica's doordat zg de phonologie als uitgangspunt neemt."
Dat geeft inderdaad een heel ander beeld als dat van de oudere,
historisch ingerichte dialectbeschrgvingen.
Het boek bestaat uit twee delen: de phonologie, bldz. 15-100,
en de morphonologie, bldz. 101-181.
In het eerste deel, de phonologie, volgt de auteur naar
eigen mededeling het stelsel door v. Ginneken toegepast in zijn
bekende artikel "De phonologie van het Algemeen Nederlandsch". Evenals v. Ginneken gaat Kats achtereenvolgens van
de verschillende klanken na of zg phonemen zgn door naast
elkaar te plaatsen woord paren - zoveel mogelgk tien stel -,
die alleen of hoofdzakelgk door dat phoneem van elkaar verschillen. Deze wijze van doen, zeer instructief in de min of
meer didactisch bedoelde uiteenzetting van Prof. v. Ginneken,
kan hier en daar wat overbodig aandoen, b.v. bij zo evident
verschillende klanken als z en n, a en e, maar laat aan duidelijkheid niets te wensen over, en heeft het voordeel dat het uitzien van de parallellgsten tegelgk iets leert over de mate van
belangrijkheid der daarin verwerkte tegenstellingen.
Uit het vocalisme noem ik als biezonder interessant het
betoog voor de phonematische waarde van het verschil tussen
de klinkers van kop en pop, waarbg zich aansluit het voor
de vergelijking met het alg. Nd!. minder belangrgke verschil
tussen de geronde palatale klinkers die K. met ö en u transcribeert.
In het consonantisme trekt de aandacht dat er slechts éen
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labiodentale spirant is en éen velaire spirant met verschillende
realisaties naar de omgeving: f-v en eh-go Aanvankelijk vernemen wij dezelfde eenheid ten aanzien van de dentale spirant
(s-z), maar later komt Dr. K. hierop terug door toch een afzonderlijke s te stellen, die zich soms als s realiseert. Deze
niet met z wisselende, of niet als z realiseerbare s is de voortzetting van oudgerm. sk. Met deze projectie op het germaanse
verleden geeft Dr. K. de streng synchronische methode een
ogenblik prijs voor de diachronische. Een verschoonlijke afd waling naar de oude dialectgrammatica ? Of een practisch
compromis, dat bij de voortgang der phonologische beschrijving
wel meer gewenst of noodzakelijk zal blijken? Er is reden
het laatste te vermoeden.
Na de "opsporing" van de vocalische en consonantische
phonemen geeft Hfdst. III een constructie van het phonologisch
systeem van het Roermonds. Het vocalisme wordt ten slotte
afg~beeld in drie driehoeken. Het komt mij voor dat Dr. Kats
enigszins forceren moet, als hij ook het consonantisme in de
driehoek vorm wil onderbrengen.
Bij deze beschrijving van het vocalisme is voorlopig de
polytonie, waardoor het Roermonds zich van het algemene
Nederlands onderscheidt, buiten beschouwing gelaten. Hfdst. IV
haalt dit in door een boeiende uiteenzetting over de "valtoon" en "sleeptoon", waarbij deze intonatieverschillen distinctief
blijken te zijn, zodat het aantal vocaaldriehoeken ten slotte
aangroeit tot vijf. De lezer die geen Roermonds kent, zal hier
de methode waarderen van zoveel mogelijk tien parallelle
woordparen, omdat hij op deze wijze een duidelijke indruk
krijgt van de relatieve waarde dezer tegenstellingen.
Het tweede deel (bldz. 101 vlgg.) geeft de 1Il0rphonologie,
voorafgegaan door een "morphologie": een overzicht van de
flexie en derivatieve woordvorming van het Roermonds, onmisbaar voor lezers die het dialect niet kennen.
Hfdst. VIII bespreekt dan de "combinatorische morpheemveranderingen". Een strenge onderscheiding tussen "seman-
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temen" (v. Wijk, Phonologie 115) en "morphemen" maakt
Dr. K. niet: de eerste noemt hij "wortelphonemen". In verband hiermede loopt de grens tussen morphonologie en eigenlijke
phonologie niet scherp: er komen hier ook verschijuselen ter
sprake, die al bij de "beperkingsregels" voor de consonanten
in het eerste deel zijn behandeld. Zo vallen b. v. de neutraliseringen aan het woordeinde onder de morphonologie. Van de
gegevens over de woordgrenzen heeft Dr. K. geen afzonderlijk
hoofdstuk gemaakt, maar men kan de eigenaardigheden van
het Roermonds in dezen ruimschoots beschreven vinden over
verschillende paragrafen verspreid.
In Hfdst. IX en X komen dan de alternaties in behandeling t
die zeer talrijk zijn bij de vocalen, omdat het Roermonds hier
schakeringsmiddelen bezit in umlaut en intonatie, die het Algemeen Nederlands Of niet, Of in veel geringere mate kent.
Wanneer wij de ablaut onder de alternaties behandeld zien t
komt de vraag op, waar de grens ligt tussen morphonologische
alternaties en gewone phonologische tegenstellingen. Niemand
zal twijfelen aan het goed recht van den auteur om brak
(praeteritum) naast breken een alternatie te noemen. Of echter
het adjectief braak en het snbstantief brok daarmee op éen
lijn mogen worden gesteld? Er zijn gradaties: zang en zin,gen,
drank en drinken, band en binden zal de gemiddelde taalgebruiker nog als saamhorend voelen; bond (subst.) zal hij
wegens de betekenis al wat losser maken van binden, en wand
evenmin met winden associëren als bv. wond (subst.). Wanneer
de geschoolde waarnemer tussen wand en winden wèl, tussen
wond en winden geen alternatie aanneemt, dan brengt hij
historisch-etymologische overwegingen in het geding, die bij
den gewonen spreker niet meedoen. Tot de morphonologie
behoren alleen die vocaal wisselingen, die naar vaste analogie
door de taalgebruikers gehanteerd worden als woordvormingsmiddel bij flexie of derivatie. Zang naast zingen, band naast
binden zijn grensgevallen. Maar blank naast blinken ligt stellig
al over de grens, en tussen weven en wafel bestaat even weinig
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morphonologisch verband als tussen zeven en zavel of zweven
en zwavel. Ook de verhouding tussen be-leven en b-lijven,
be-ademen en b-uiten had Dr. K. bij de morphonologische
alternaties liever onvermeld moeten laten.
Het boek wordt besloten door een woordregister, dat met
zÜn veertig bladzüden van twee kolommen een indruk geeft
van het materiaal dat Dr. K. in zijn boek heeft verwerkt.
Er is grote activiteit in de phonologie. En het is mogelük
dat iemand, die in 1939 een werk moest beg i n n e n zoals
Dr. Kats er een in 1939 heeft v 0 I t ooi d, sommige feiten
anders zou groeperen of van een ander gezichtspunt bezien.
Zo zou ook deze beschrijving van het Roermonds wellicht hier
en diar anders zÜn ingericht, als de auteur v. Wijk's Phonologie
of Trubetzkoj's Grundzii,qe der Phonolo,qie nog had kunnen
gebruiken. Dat doet niets af aan de verdiensten van Dr. Kats,
die ons een rük en met oordeel geordend materiaal ter beschikking heeft gesteld, waarmee latere phonologische beschrijvers van dialecten hun voordeel kunnen doen.
Den Haag, November 1939

c.

B. VAN HAERINGEN

R01'EN O.F.M., Bügedachten en botsingen
in taal (Oollectanea Franciscana Neerlandica V-2)
- 209 bldz. - 's-Hertogenbosch 1939.

GERLACH

Herhaalde malen heeft Prof. Royen, onder geestige titels
met alliteraties en woordspelingen, ons zÜn knipsels voorgezét,
waarin wÜ aardige conflicten zien tussen taal en normatieve
grammatica, tussen natuur en leer. In het biezonder golden
die knipsels de voornaam woordelüke aanduiding of vervanging,
waarbü de oude richtlünen, waaraan velen te goeder trouw
zich willen houden, ondeugdelük blÜken. Zo pikant de titels,
zo levendig de inhoud: met een elegante vlotheid spelen de
schünbaar luchtig causerende beschouwingen tussen het behendig
en smaakvol aaneengeschakeld citatenmateriaal.
In het royaal uitgevoerde boek, dat Royen thans heeft doen
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verschijnen, gaat hij in dezelfde trant voort, en brengt veel
nieuw materiaal: verreweg de meeste krantknipsels - de
dagbladpers is altijd een goed jachtveld voor hem geweest dateren van de allerlaatste jaren. De omvang van deze verzameling stelt aan R.'s compositiegave hogere eisen dan het
tijdschriftartikel of de brochure; de auteur voldoet aan die
eisen ten volle. Hij is et· uitstekend in geslaagd de massa
materiaal overzichtig te ordenen, en door zijn gekruide eigen
tekst het gevaar voor overmaat te keren. Dat materiaal is
grotendeels van dezelfde soort als in vroegere publicaties: de
"diskongruerende personalia en possessiva" en de "betrekkelike
voornaamwoorden" beslaan samen viervijfden van het boek.
En ook in de tussenstaande tekst is Royen zichzelf gelijk
gebleven, zondet· zich te herhalen: beheerste beschouwingen
die zich nooit tot hevigheid of felheid laten vervoeren; een
ingehouden lach, die slechts laat vermoeden hoe de auteur
zich inwendig verkneukelt.
Met alle genoeglijkheid is B. en B. intussen een polemisch
werk; polemisch tegen de "behoudslieden" , die zich vastklemmen aan wat een "klassicistische" grammatica ze met
dwingend gezag heeft geleerd. En wanneer een schoolmeester
van hogere of lagere rang het boek leest, en graag wil te
weten komen hoe hij in deze vlottende materie zijn jeugd
richting en houvast moet geven - hij zal teleurgesteld uitkomen. Bij Royen geen handleiding of voorlichting, meestal
niet meer dan verklarende toelichting, slechts zelden afkeuring
of verbetering.
Misschien zal zo'n weetgierig lezer, niet bevredigd door
Royen's relativistische "tout comprendre c'est tout pardonnel'" ,
bij gemis aan de wekkende lering, zoeken naar het trekkende
voorbeeld in de houding van den auteur zelf. Welnu, het is
een stilistisch curiosum in het boek, dat de schrijver het
verstaat hele bladzijden te vullen zonder een enkele maal zij
of haar, hij, zijn of hem te gebruiken met betrekking tot
niet.persoonsnamen. Vermoedelijk geldt dit zelfs voor het hele

Boekbeoordeeling

319

boek. 'l'ot zekerheid kan ik dit vermoeden niet verheffen,
omdat ik mij het genoegen van de lectuur niet te zeer wilde
laten vermengen door een voortdurende politieagent-achtige
"bijgedachte". Maar de stukken, die ik nauwkeurig controleerde,
zijn groot genoeg om de gedachte aan toeval of onopzettelijkheid
buiten te sluiten. Voor zulk een strikte neutraliteit in pronominale aangelegenheden is nogal acrobatiek vereist, inzonderheid voor een Zuiderling, bij wien immers, naar luid
van blz. 55, voor het "spontaan" koinê-gebruik het dialectisch
taalgevoel beslist. De Limburger Royen wil blijkbaar enerzijds
aan het "hollandizerende" hij, zijn, hem bij feminina niet meedoen,
en anderzijds weet hij zijn zuidelijke spontaneïteit dermate te
beheersen, dat hem geen enkel zij of haar ontsnapt, zelfs op
bladzijden waar het wemelt van feminina als kollektivering,
beschouwing, bij,gedachte, overeenstemming enz. enz.
Onnavolgbaar, zal de teleurgestelde leidsman der jeugd
bewonderend uitroepen, en zuchtend zal hij er aan toevoegen:
niet ter navolging. En bij den lezer die in Royen's boek niet
bepaald handleiding of voorlichting zoekt voor eigen gedragslijn,
zal toch de vraag opkomen wat wel de reden mag zij n van
die zo weinig "spontane" en zo zeer doordachte wijze van
doen. Is dat strenge exclusivisme tegenover zij en haar, te
scherper uitkomend doordat de voor den Bovenmoerdijker
meer "spontane" hij, hem, zijn eveneens geblokkeerd schijnen,
voortgekomen uit de vrees dat de "grammatizerende" zij- en
haar-lieden, die casu quo ook hijen of hemmen, den auteur
als een der hunnen mochten beschouwen? Of wil Prof. Royen,
die in zijn boek zich verre houdt van reglementering en
voorschrift, toch in zijn eigen handelwijze een practisch voorbeeld
geven van ongevaarlijk pronominaal gebruik?
Als het werk van een uitnemend stilist als Royen tot zulke vragen
aanleiding geeft, dan demonstreert dat, duidelijker dan vele knipsels uit het massawerk van haastende journalisten, de hachelijkheid van de "pronominale problemen in het Nederlands".
Den Haag, November 1939

O. B. VAN HAERINGEN
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Ingekomen boeken

KORTE AANKONDIGING
LODEWIJK VAN VELTHEM'S Voortzetting van den Spiegel
Historiael (derde deel). Uitgegeven door Herman
Van der Linden, Paul De Keyser en Adolf Van
Loey. Brussel, Paleis der Academiën 1938.
Nadat in 1931, 25 jaar na het eerste, het tweede deel van
LODEWIJK v AN VELTHEM'S Voortzetting van den Spiegel Historiael was verschenen, hebben in 1938 Herman Van der Linden,
Paul De Keyser en Adolf Van Loey de uitgave van het derde
en laatste deel ten einde gebracht. Dit deel bevat de boeken
V tot en met VIII van de vijfde partie, tezamen nagenoeg
10000 versregels. De geschied- en aardrijkskundige aanteekeningen zijn, evenals in de beide eerste deelen, van de hand
van den eersten bewerker, de tekst is in de boeken V en VI
van Dl'. De Keyser, in VII en VIII van Dr. Van Loey, welke
laatste reeds in het zesde boek (van vs. 1415 af) is begonnen
de philologische aanteekeningen aan te vullen; in de beide
laatste boeken zijn deze aanteekeningen geheel door hem bewerkt. De algemeene inleiding, die, naar in het voorbericht
van het eerste deel was beloofd, dit laatste deel zou vergezellen, is
achterwege gebleven; Dr. Van Loey heeft alleen nEen woordje
vooraf" bij boek VI, VII en VIII geschreven, en aan het slot
vindt de lezer een zeer volledig alphabetisch register van namen.
Het is verheugend, dat thans, na lange jaren, dit groote en
belangrijke werk der Middelnederlandsche philologie is voltooid.
J. H. V. L.

INGEKOMEN BOEKEN
GEERT GROOTE, De Simonia ad Beguttas. De Middelnederlandsche tekst opnieuw uitgegeven met inleiding en aanteekeningen door Prof. Dr. Willem de Vreese. Martinus
Nijhofl'. 's Gravenhage 1940. Prijs f 4.--.
Een Fragment van den Roman der Lorreinen, met een inleiding
en woordenlijst door Dr. G. S. Overdiep. Teksten en Studiën,
Deel lIl. Van Gorcum en Comp. N.V., uitgevers. Assen,
1939. Prijs f 2.50.
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slot van elke aflevering zal een lijst van ingekomen boekwerken worden gegeven. Wanneer, in geval een werk bij de
Redactie voor beoordeeling niet in aanmerking mocht komen,
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rJeTlCheen:

RENOUT VAN
MONTALBAEN
UITGEGEVEN EN TOEGELICHT
DOOR

DR P. J. J. DIERMANSE

•

INLEIDING EN TEKSTEN
1939. 20· en 332 blz. Met S handschriftreproducties. gr. 8vo.
Prijs f 6.Het is ons een genoegen de aandacht van de liefhebbers onzer
taal- en letterkunde te vestigen op een uiterst zorgvuldige,
wetenschappelijke uitgave van dezen belangrijken roman. Immers
de West-Europeesche middeleeuwsche epiek en haar boeiende
problemen trekken weer sterk de aandacht. En aan een nieuwe
editie van den oudsten tot ons gekomen Dietschen vorm van
dit merkwaardig populaire verhaal was dringend behoefte: zoo
berusten alle vroegere wetenschappelijke uitgaven van de omvangrijkste Renout-overblijfselen nog op het hs.-onderzoek van
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN. Het belang van den arbeid van
Dr DIERMANSE wordt nog vergroot door den hoogen ouderdom
der opgenomen Riga'sche Renout-snippers; maar vooral ook door
de opneming en bespreking van het Middelnederd. fragment,
dat een ongehoorden assonantierijkdom verraadt van het verloren Mol. origineel.
Velen, Neerlandici en ook Romanisten, zullen deze uitgave
willen bezitten, die volgens een schrijven van Prof. Dr J. W.
MULLER is: "em groote aanwinst voor dl Nedlf"l. philologU" In

""n "",onst"" van onDfJef"tf"ef!Jaf"e na.wkeuriguid, volstrekü
lJetf"o.wfJaaf'/uid, onfJe8'llJeRm aandacht aan alk sijm van Mt
ontkrwwJt - MfuitlJuttlliik 'edrdd..,
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