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en BLOK voor het van hen ontvangen onderricht. W at ik
aan de lessen van wijlen Professor SPEYER verschuldigd ben,
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D r.SNEYDERS DE VOGEL; m ede aan Professor D E VRlEs, die

mijgedurendehetlaatstejaarzoomenigmaalbehulpzaam was.
Gaarnebetuigikhierookmijn erkentelijkheidvoordenraad
endeinlichtingen,dieik bijdeonderzoekingen voorditproefschrift van zoovele personen m ocht ontvangen,o.a. van de

Heeren Dr.G.J.BOEKENOOGEN teLeiden,Prof.Dr.L.SCHARP;
te Leuven,EMILE vAN H EURCK en A.DE Cocx te Antwerpen.
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Bijzonder dank ik ook bestuurdersen beambten van bibliotheken en anderewetenschappelijke instellingen,zoowelin Nederland a1sin België.
Thansrestmijnog m elding te m aken van de welwillendheid
van den H eer B. QUARITCH te Londen,die mi
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terreproductieafstond;en van den HeerED.GAILLARD teGent,

die namens de Koninklijke Vlaamsche Academie,het cliché
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W ieeenwerkjeschrijftoverkinderspel,kannietnalaten- ook
albeweegthijzich nietop psychologisch terrein - zich afte
vragen,wathetwezen en hetdoelvan hetspelis.Gaathijde
verschillende theorieën na,die ter verklaring van een z66 alge-

meen verschijnselalshet spelis,zijn opgesteld,dan toont het
uiteenloopen deronderscheidenebeschouwingen,hoemoeilijk het
iseen beginseltevinden,waaruitallespelop bevredigendewijze
verklaard kan worden.1)
De voorstandersvan de oudste en m eest populaire theorie,de
zoogenaam de Eyholungstkeoyie, die vooral in D uitschland veel

aanhangersheeftgevonden,ztn van meening,dathetspelten
doelheeft dekrachten,die door geestelijken en lichamelijken
arbeiduitgeputdreigenteraken,teherwinnen.Ongetwijfeldkan
dezetheorieinsommigegevallenjuistzijn,maarhetisvooralop
hetstandpuntvan den volwassene,datmen zich daarbijstelt:
wanneereengeleerde,vermoeidvangeestelijkenarbeidzichgaat
ontspannen doorhetkegelspel,dan zalhetinderdaad mogelijk
zijn,dat zijn geesteskrachten zich daafdoor herstellen.Nooit

echterkan dezetheorie alsalgemeen geldend voorhetspelworden
beschouwd.lm m ers op despelen vanjongedieren enkinderen,
die zeker voor de verklaring van het spel in het algem een van
het m eeste belang zi
jn,kan zijnietworden toegepast:wanneer

jongehonden elkaarvervolgen,kinderenreeds'smorgensvroeg,
wanneer van geen verm oeienis sprake is,zich m et hart en ziel
aan het spel overgeven,dan kan men onmogelijk beweren,dat
hierde oorzaak van hetspelligtin een drang om dekrachten,die
doorinspanningverloren zijn gegaan,te herwinnen.
Een andere theorie, die alle spel uit oveytollige levenskyacht
wilverklaren,vindt m en voor het eerst in Schiller's zyen brief
Ueber die nstketisckeErziehung desM enschen,waarin vooraldeze

woorden van belang zijn:,,DasTierarbeitet,wenn ein Mangel
die TriebfederseinerThâtigkeitist,und esspielt,wenn derReichtum der K raftdiese Triebfeder ist,wenn dasiiberflûssige Leben
sich selbstzur Thâtigkeitstachelt.''

1) Voor het hier volgend overzicht vergelijkemen dezewerken:HerbertSpencer,
Prindples 0/ Psychology,Vol. II,j534 (Thirdedition,Londen 1881).- KarlGroos,
DieSpiele#:FThiere,Jena1896.- KarlGroos,DieSpiele#y;M enschen,Jena1899.KArlGroos,Der LebensweytdesSpiel
s,Jena zgzo.- Ed.Claparède,PsychologieA
l'Enfant, 4me ed.GenèveI9Iz,p.z66- zo5.- F.Queyrat,Lesjeuxd6s:a/JAl/.
:,Paris
z9o5,Ch.1.- G.Stanly H all,Adolescence,Londonz9o5,p.2o2foll.
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Het is in de Principles p/Psychology van Herbert Spencer,
dat m en deze theorie breeder uitgewerkt vindt. Spencer's

uiteenzetting komt in hoofdzaak hierop neer:terwijlde lagere

diersoorten al hun krachten noodig hebben voor de functies,
die dienen tot instandhouding van hetleven,zooalshet zoeken
van voedsel, het ontsnappen aan ViJ'anden,ziet m en, dat de
hoogere diersoorten,wier krachten beter ontwikkeld en grooter

in aantalzijn,nietmeeralhun krachtverbruiken om in hun onmiddellijke levensbehoeften te voorzien;door hun superioriteit
kunnenzijzichbetervoedselverschaffen,waardoorzijeen overschotaan levenskrachtverkrijgen;metdebeterewerkinggaat
sam en een grooterverscheidenheid van hun krachten,dievoorde
m eest verschillende behoeften m oeten passen ;het is onm oge-

lijk,dataldiekrachtentegelijkwerken:sommige zullen rusten,
terwijlanderein werking zijn;zoo ontstaatbijhoogereindividuen een overvloed van levenskracht,dieeen hoogespanning kan

bereiken endiebijontladingdatgeneveroorzaakt,watmen ,yspel''
noem t.

Totzoover kan m en zeggentdat de theorieën van Schiller en
Spencergelijk zijn;m aar hierln onderscheidt Spencer zich van
Schiller,dathijaan hetbegrip van deovertollige krachtdatvan
de navolging verbindt:wanneer het overschot van energie zich
a1s spel ontlaadt, dan ontstaat de nabootsing van de ernstige

verrichtingen,dieaanhetindividueigenzijn,maardieopdatoogenblik door de om standigheden verhinderd worden.

Bijden eersten indruk schijntdetheoyievan deoveytolligelevenskyachtlijnrechttestaantegenoverdeEykolungstkeorie:terwijl
m en volgens Spencerin hetspeleen verkwisten van krachtm oet

zien,heeftmen bijdeErkolungstkeoyietedoen metherstelvan
de krachten, die uitgeput dreigen te raken.Deze tegenstelling

is echter slechts schijnbaar. lmmers, wanneer iemand, vermoeid van geestesarbeid?gaat biljarten,zalhij de bewegingskracht,die opgezameld ls gedurende zijn geestelijk werk,verbruiken,maar tegelijkertijd zal hij de krachten,die door dat
geesteswerk zijn uitgeput,weer herwinnen.Zoo kunnen beide
theorieën,in sommigegevallen,elkaaraanvullen a1stwee zijden
van eenzelfde opvatting; in som m ige gevallen, want het is

nietnoodzakelijk,datverbruik van opgezameldekrachtsamengaatm ethetherwinnen van kracht;beide kunnen zich afzonder-

lijk voordoen.W anneerhetjongekind spéelt,iswèlvan overtolligekracht,m aarnietvan ,yErholung'',sprake.Hetom gekeerde doet zich b.v.voor,wanneer iem and,verm oeid van het ge-

wonezwemmen,zich een tijdlangop den rugvoortbewéegt.Hier
kan m en wèlvan herstelvan krachten,nietvan overtollige energie spreken.
De tkeoyie van de oveytollige levenskyackt kan evenm in als de
Eyholungstkeoyievoordeverklaring van hetspelin alzi
jnuitin-
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7(111

111DieSpieledey
gen dienen.Duidelijk isditdoorKarlGroos*
Tkieye en Die Spiele dey 3Tenscken aangetoond.Dat overtollige
energie het spel zeer begunstigt, valt niet te ontkennen,m aar

datzijvoorallespelendenoodzakelijkevooywaaydemoetzijn,is
onjuist.Hoetochishetteverklaren,datjongedieren en kinderen,zelfswanneerzijdoodelijkvermoeidzijn,zoodatervan een
overvloedvanlevenskrachtgeensprakekanzijn,tochnogspelen
en zelfs z66 lang doorspelen,tot ze van verm oeienis onder hun
spelin slaap vallen ?Geen van de twee genoem de theorieën kan
verklaren,dathet speltotde uiterste uitputting wordt voortgezet.

Een ander bezwaar tegen de tkeoyie van de oveystyoomende
eneygieis,daterwèluit verklaard kan worden,dathet individu
gebrachtwordttotde één ofandereuiting,diem en yyspel''noem t,

maardatzijnooitduidelijk kan maken,waarom juistbepaalde
spelen gespeeld worden en waarom iedere diersoort haar eigen
spelen heeft, die een andere soort niet kent. H oe m oet m en

verklaren,dateen jonge katzich vermaakt met een kluwen
juistzooalsdeoudekatmeteen muissolt,terwijleendiervan
een andere soortnaardatkluwen nietzaltalen?

In hetlaatstegedeeltevan zijn uiteenzetting,waarin hijbe-

weert,dathetspeldenabootsing isvan deernstigeverrichtingen,
die hetindividu om deéén ofandere reden op datoogenblik niet
kan uitoefenen,heeft Spencer getracht een verklaring te vinden
voorhetfeit,datiedere soorthaareigen spelen heeft.

Maarook hierkan zijn beschouwing nooitdienen om hetspel

in het algem een te verltlaren.H oewelin vele gevallen van nabootsing sprake is, is Spencer's beschouwing ontoereikend,

waarhetdespelen van jongedieren enkinderen geldt.Spencer
meent,dathetspelvanjongehonden (enandereindividuen met
een roofzuchtigenatuur)dieelkaarvervolgen,trachten omver
tewerpen,elkaartebijten,bestaatuit,,mimicfighting'',,,that
thewhole sportis a dram atizing ofthepursuitofprey,an ideal
satisfaction for the destructive instincts in the absence of the

realsatisfaction forthem.''Bijverreweg demeestespelenvan
jonge individuen echter is geen sprake van nabootsing van

ernstige:reedsm eerm alen uitgeoefende,levensverrichtingen,die
het indlvidu we1 wil, m aar niet kan uitoefenen. lntegendeel
deernstigeverrichtingen treden laterop dan hetspel,datvolgens
Spencer de nabootsing van die ernstige verrichtingen zou m oe-

tenzijn.OokdebeweringvanSpencer,dathetspelvankinderen

de dram atiseering is van de verrichtingen van volwassenen,
kan in vele gevallen,waar de nabootsing van eigen ernstige verrichtingen niet voldoet,evenm in ter verklaring dienen.
Uitgaande van de ervaring,dat iedere soorthaar eigen spelen
heeft,die in nauw verband staan m et de verrichtingen van het

volwassen individu,steltGrooseen anderetheorieop waarbij
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hijhetinstinkta1sgrondslag aanneemt1)en waarbijhijvooral
van despelen derjeugduitgaat:demeesteinstinkten,die,vooral
bijdehoogeredieren en bijdenmensch,bijdegeboortenietvoldoendeontwikkeldzijn,moetenlangzamerhandgeoefendworden
om dieindividuenvoorhunlevengeschikttemaken.:)Daartoe
dientdejeugd,dievoorde VoyûbungundEinûbungdeyù:/F#jendenTyiebezorgt.Dejeugdenook hetspeltdatin hetbijzonderaan dejeugd eigenis,zijneen voorbereidlngvoorhetlatere

ernstige leven.,yvielleicht'',zegt Groos,yyistdie Einrichtung der

Jugendzeitzum Theilum derSpielewillengetroffen/
'dieThiere
spielen nichtweilsiejungsind,sondern siehaben elneJugend,
weilsie spielen m iissen.''H oe hoogerontwikkeld de soortis,hoe

langer de speeltijd duurt:zooveelte meer tijd iser noodig de
instinkten te ontwikkelen,die tot instandhouding van de soort

noodig zijn.

Ook op de spelen van volwassenen pastGrooszi
jn theorietoe.
D e waarde,die hetspelalsoefening voorhetleven bi
jden vol-

wassen mensch heeft,zietmen hetduidelijkstuitdespelen van
primitievevolksstammen,voorwieheteen werkelijk voordeelis
in den strijd om hetbestaan,wanneerzijhun krachten,behalve
indenkrijgenopdejachtookdoorhetspelkunnenoefenen.Hetzelfde geldt van de ridderlijke oefeningen van hoogerstaande
volken.Hetexperimenteeren van hetkind vindtmen ook bij

volwassenen,waar het voert tot ontdekkingen en uitvindingen.
Voor de hoogere cultuurvolken beschouwt Groos het spel als
Ergânzung des Daseins''. De arbeidsverdeeling, die door de

hoogerecultuurontstaat,veroorzaakteeneenzijdigheid,diedoor
het spelkan worden aangevuld.Dat doelhebben lichamelijke
oefeningen niet alleen voor dengene,die zich slechts m et werk
van den geestbezig houdt:ook voor den arbeider kan een licha-

melijk spel,b.v.kegelen,aanvullendwerkentdoordathetdengeest
inwerkingzet;inhetspel(ookineendergelljkalsschaak)kunnen
1) Grooszegt:daherbleiben a1s wirklichesFundamentnurdie1nstincte iibrig.
A1s Fundament:dennnichtallesSpielen istreineInstincthandlung;im Gegentheil,je
höherman steigt,desto reicherund feiner werden die psychologischen Erscheinungen,
die zum Naturtrieb hinzutreten,ihnveredeln,erhöhen undunterUmstânden fastver-

hiillen.AberdieGrundlage,vondermanausgehenmuss,istderInstinct.''fDieSpiele
derThiere S.cl.)
2) ,EsgibteineReihevon höchst w ichtigen L ebensaufgaben,diedem
erw achsenen Thier(höhererArt)oderdem erw achsenen Natur-Menschen gestelltsind;so - um einigederwesentlichstenanzufiihren- :1)einemöglichstvollkomm eneverwendbarkeitdereigenenK örperorgane,eineausgebildete H errschaft iiber
den eigenen K örper;ausdieser allgem einen Grtm dbedingung heraus entwickeln

sich die speciellen Aufgaben, nâmlich 2)dievollkommeneHerrqchaftiiberdieMittel
zur Ortsverânderung, dieder betreffenden Arteigenthiim lich sind,z.B.Gehen,

Rennen,Springen,Schwimmen,Fliegen;3)grosseGeschicklichkeitin derErjagungder
B eute......;4)grosseGewandtheitim Entrinnenvormâchtigeren Feinden......;5)
bedeutende Leistungsfâhigkeit in dem Kampf mitGegnern ......''L
D ieSpieleder
F/
lzdy:,S.65.)
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zich n.l.gevoelensvanspanning,wedijver,vreugdeoverdeoverwinning e.d. ontladen. Zoo geeft het spel volgens Groos een
;#Durchkosten von Lebensm öglichkeiten,die am Alltag nicht
genug zur Verwirklichung kom men''.Een ander belang,dathet

spelheeftvoorhetleven van volwassenen,isde bevrijding van
den ernstdeslevens,van denarbeidsdwang (Erholung),ietsdat,
zooalsreedswerd aangetoond,bijjongeindividuen ontbreekt.
De theorie van Groos heeft een tegenstander gevonden in
Stanley H all,die de verklaring van hetspelin hetveyleden zoekt

en tegenoverdemeening van Grooszijn atavistischetheoyiestelt.
Stanley H all'sbezwaartegen hetgezichtspuntvan Groos is,dat
);itignoresthepastwherelie the keysto allplay activities''.Vo1gens hem heefthet kind dezelfde ontwikkeling a1s het ras en is

hetspelnoodzakelijk om de rudimentaire functies te doen verdwijnen,dievoorhetleven nietmeernoodigzijn.Hijbeschouwt
spelals ,,the m otor habitsand spirit ofthe pastoftherace,persisting in the present,as rudim entary functions som etim es of
and always akin to rudim entary organs.''
Ook deze beschouwing van het spelkan onsnietvoldoen,om dat ze,evenm in als de Eykolungstkeoyie en de tkeoyie van deovertollige levenskyackt, een verklaring geeft van het feit, dat het

jongedierjuistz66speelta1shetvolwassendierinernsthandelt.

Om hetreedsgenoem de voorbeeld van dekat en hetkluwen nog
eens te gebruiken,hoezou m en hier kunnen denken aan hetspel
als een m iddel om rudimentaire functies te doen verdwijnen of
teverzwakken?Ongetwijfeld isGroos'verklaring van het spel
als voorbereiding voor het leven heel w at
waarschijnlijker.
@
Zijkan noguitgebreidwordenmetdeopvattlng van den Am erikaan Carr,waarbijzich Claparède aansluit,dat het speltevens

noodzakelijk isvoorden groeivan deorganen.Ermogedan nog
geentheoriegegevenzijnvoorhetwezenvanhetspel,dieaaneen
iederkan voldoen,dievan Groosschijntdemeestekanstehebbendewaretezijn.
Psychologisch beschouwd,om vathet begrip ,,spel''veelm eer

dan men gewoonlijk aanneemt.Alspsychologisch criterium geeft
Groos:,tW O eine Thâtigkeit rein um derLust an der Thâtigkeit
selbstwlllen stattfindet,da ist ein Spielvorhanden.''Neem tmen
deze definitie als grondslag,dan valt onder spel b.v.m uziek,
poëzie, beeldende kunst; ook andere dingen, zooals: het m et
voorliefdeloopen op den smallen rand van een trottoir,hetstukscheuren van papier door een klein kind; de nieuwsgierigheid.

ln engeren zin kan men van spelspreken,wanneerdevrije

bezigheid van lichaam ofgeest?die wordtuitgeoefend louter om
het genot,dat m en in die bezlgheid vindt,zich steeds in vaste

vormenherhaalt(alzijnerookverschilleninonderdeelenly- soms
zelfsaan een bepaald schem a gebonden is- zonderdatm en zich

vaneenpraktischdoelofeenwerkelijkevoortbrengingbewustis.
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A1is m en zich van het praktisch doelniet bewust,een bewust
doelheeftieder,diespeelt,vooroogen ;daarmeegaatgepaard de
zekerheid,datbi
jgoed gebruik van dekrachten,diehetindividu zelfin zich heeftofdievan buiten werken (men denkeaan het

molentje),het gewenschte doelwerkelijk wordt bereikt.Dat
gewenschtedoelkanbehalvewerkelijkookillusionnairzijn,zooa1sdatb.v.hetgevalismeteenknaap,dieopeenstokpaardrijdt.
Bij deze beschouwing valt veel,dat door Groos als spelbehandeld is, er buiten :de kunst, het experim enteeren van het
kleine kind,enz.Buiten onsbestek valtook alleswatgym nastiek
is,zooals hetwerken aan den rekstok,het klim m en in boom en;
evenzoo alles wat naar kunstenmakerij zweemt,gelijk het ba-

lanceeren van een stok op een vinger.Buiten beschouwing blijft
ook,watacoustisch genotteweeg kan brengen (trommel,fluit).
ln dehierboven gegeven definitievan spel1)werd gesproken
overspelen,dieaaneenbepaaldschemagebondenzijn.Totduidelijkerverstand van deverschillen,diemen binnen deperken van
hetdoormijafgebakendebegrip ,,spel''vindt,dientgewezen te
worden op het onderscheid, dat er bestaat tusschen ,yspel''en

#;spel'';duidelijker gezegd,tusschen wat de Engelschen ,,play''
en ,ygam e''noem en.,,Allgam es are play'' zegt Felix Clay,,,but

allplay isnotagame.''Hetbijzonderkenmerk vaneen y,game''

is, dat het m eer dan één persoon vereischt, een m eer bepaald
schem a heeft en aan regels onderworpen istdie m eer of m inder

uitgewerktzijn.,yGamesvindtmenbijhetklndlaterdan,,play.''
Men zou drietijdperken kunnen onderscheiden:heteerste,loopendevan degeboortetothetydejaarongeveer,waarin alleen
van ,yplay''niet van ,ygam es''sprake is.ln deze periode is het

spelvooralindividueel;lichaamsbewegingen zijnvanhetmeeste

belang; daarnaast ontwaakt het constructieve instinkt. In
het tweede tijdperk,datongeveerlooptvanhetge tothet Ice
jaar,vertoonenzichdeinstinktenvanmachtenzelfverdediging,
zooals datbi
j ))verstoppertje''hetgevalis.ln de periode,die
looptvan het Icejaartotden tijd,waarop men volwassen is,
vindt men de'coöperatieve spelen,waarin vooralhet socialein-

stinktwordtontwikkeld.Ditlaatste tijdperk vooralisde tijd
van de,,games'',diemen ook reedsin de ceperiodevindt.a)
Bijdebeschouwingvan dehierboven gegevendefinitievan spel
dringt zich nog de vraag aan onsop,in welke betrekking het
begrip ,,sport'' staat tot het begrip ,,spel''.W at heeft m en te
verstaan onder #)SPOI-t'>? Volgens Groos is het voornaamste
kenteeken Van ,,sPort'' het gewicht, dat men aan het spel
1)Datertegendedoormi
jgegevendefinitienietsisintebrengen,durfiknietbeweren:
hetgeven van eenomschrijvingvanhetbegrip,,spel''biedtgrootemoeili
jkheden.Bij
geen derdoor mi
jgeraadpleegdeschrijversvond ik eréén,dieinalleopzichtenkan
voldoen

2) Felix Clay.Th6Pkilosophy 0/BoysGamesin Child-studybOct.z9IIp.Ioc foll.
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toekent, zoodat zich een bi
jzonderetheorievan datspelontwikkelt; deze voert tot de m eest volkom en uitvoeringt t0t
strenge opvolging van de spelregels,tot de noodige ,ytrainlng'',
totdem eestdoelmatige kleeding.Natuurli
jkkomtditalleseerst

bijvolwassenen in zijn vollen omvang aan den dag,bijkleine
kinderen in het geheelniet;wè1echter,alishet ook in m indere

matedanbijvolwassenen,bijkindereninde3eperiode,diehierin
hoogstwaarschijnlk volwassenen navolgen.lk heb gemeend in
mijn werk diespelen methetkaraktervan ,ysport''tem oeten behandelen,waarvan m en m ag verm oeden,dat ze in de 3e periode
vielen, zooals het ,ykaatsen'' ;;Sport''kan echter nooit ,,spel''
genoem d wordentwaar men een praktisch doel,zooals de versterking en oefenlng van de spieren,nastreeft.

De indeeling van een werk over kinderspelen kan op verschill> den grondslag berusten.Gaatm en uitvan hetwezen van het
spel,zooalsdat Groos en Claparède doen,dan kom tm en tot een

indeeling,dienietoverzichtelijkenpraktischis,doordatongelijksoortigespelen toteen zelfderubriek worden vereenigd.1)Een
indeeling,dieberustopdenleeftijd,ophetonderscheidinsekse,
ophetspelenvanbepaaldespeleniniederjaargetijde,kanbijeen
historische beschouwing der kinderspelen evenm in voldoen,

aangezien denoodigegegevensvooreendergelijkeindeelingontbreken.Bovendien zouden ook hier spelen van geheel verschil-

lend karakter bij elkaar moeten worden gevoegd.De eenige
aannemelijkeindeelingschijntdie,welkeberustopdenaardvan
het spel.Van dit beginseluitgaande,oordeelde ik de volgende

verdeelingvanmijn stofdebeste:
1.
lI.
111.
1V.
V.
V1.

Loop-en Vangspelen.
Spring- en Buitelspelen.
W erpspelen.
Spelen m et knikkers,noten,kooten,penningen.
Nabootsingsspelen.
Spelen m et verschillende werk- en speeltuigen; spelen
die niet tot één der vorige hoofdstukken kunnen gebracht worden.
Dat er ook op deze indeeling veelis aan te m erken,valtniet
tebetwijfelen,m aarde oorzaak ligtvooreen grootdeelin gebrek
aan materiaal,waardoorsom sspelen toteen hoofdstuk m oesten
worden gebracht >waarin ze eigenli
jk nietthuishoorden.Datis

b.v.hetgevalmetde,ybuitelspelen'',dieeigenlijkeenafzonderlijkerubriekmoestenvormeninplaatsvanonderdeyyspringspelen''
gerangschikt te worden ;daar echter het gering aantal ,,buitel-

spelen''een afzonderlijkebehandeling ongeraden maakte,wer1) Claparèdeverdeeltb.v.despelenin:jeuxsensoriels,jeuxmoteurs,jeuxpsychiques, enz. enz. Tot de tweede rubriek brengt hij o.a.:jeuxd'adresse,bilboquet,
jonglage,jeu deballe,course,saut,jetdepierre,phrasesdifficilesàprononcervite.
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den ze m et de #;springspelen''tot één hoofdstuk vereenigd.D e
behandeling van de ,
yknikkerspelen'' die bij meer materiaal
m isschien een afzonderlijk hoofdstuk hadden kunnen vormen,
werd verbonden m et dievan de spelen m et,ykooten'',y,bikkels''

e.a.Eenafzonderlijkerubriek yygeluksspelen'',waarondery,kooten'')1.
,even ofoneven''zoudenzijngevallen,zou ineenwerk als
ditzekerophaarplaatsgeweestzijn,maarookhierwashetgering
aantalvan dergelijkespelen oorzaak van een andererangschikking.Ook y,bikkelen''werd in hetvierde hoofdstuk opgenomen,
hoewelhethoofdkenm erk van hetspelnietbestaatin hetaandeel,
dathettoevalerin heeft,m aarin de behendigheid derspeelsters.
Bovendien sluithetzich doorhetm ateriaal,waarm ee m en speelt,

nauw bijhet,,kooten''aan.ln hetlaatstehoofdstuk vonden de
rneest verschillende spelen,voor welke men geen afzonderlijke
hoofdstukken kon maken,een plaats,hetzij om hun bijzonder
karakter,hetzij omdat slechts een enkel spel van bepaalden
aard voordien tijd werd opgeteekend.

Bijeen onderzoek naarhetNederlandsch kinderspel v66r de
z7eeeuw kom tniet alleen N oord-Nederland in aanm erking;m aar
evenzeer het Nederlandsch-sprekend deelvan Zuid-Nederland.

Alsbronnen gebruikteikvoornamelijk:deMiddelnederlandsche
letterkunde,emblem ata, zedekundige werkjes,oudewoordenboeken,stedelijkekeuren,debeeldendekunst.Bijditonderzoek
leverden deM iddeleeuwen hetm instop,daarhetkind nog nietop
den voorgrond trad.ln de Middelnederlandsche literatuur vindt
m en kinderspelen slechtsdàn vermeld,wanneer ze dienstkunnen
doen voor zedekundige bespiegeling of voor het m aken van één

ofanderevergelijking.

Van m enig spelis ons slechts de naam overgeleverd ;som s is

hetmijgelukthetspel,doordien naam aangeduid,tevinden;
SOEnS niet.M enigm aal m oest i
k mijmetvermoedenstevreden
stellen.Bi
jdergelijke nasporingen bewezen dialectwoordenboe-

ken en deboeken overkinderspelen in anderelanden goede diensten.Tevensbleek het gebrekkige van onze dialectkennis en het
gem isin Noord-Nederland van een boek overkinderspelen zoo-

alsKindeyspelen kinderlustin Zuid-Nedeyland doorA.De Cock
en 1s.Teirlinck.

Moeilijkheden leverde SOEnS de vraag, of een spel werkelijk
kinderspelwas en het is heelgoed mogeli
jk,dat m il'n gissingen
hier weleensvergissingen zullen zijn.

Mijn onderzoek is behalve historisch ook vergelijkend.Het
ideaalzou zijn hetvoorkomen van deonderscheidenespelenna
tegaanbijallevolken,beschaafdeenprimitieve.Eerstdanishet
mogçlijkuittemakenwatalgemeenmenschelijk,watplaatselijk
enwatovergenomenis.Ditwerkzou veelteomvattend zijnen
bovendienontbrekendenoodigevoorstudies.Ikbepaaldemijdus
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ln hoofdzaak totvergelijking metDuitschland,Frankrijk,Engeland;voorzoovermogelijk,zoowelin vroegertijd a1sheden.
Slechts enkele m alen verm eldde ik ook het voorkom en van een

spelin anderelanden dan de bovengenoemdeofbijprimitieve
volken.BijdevergelijkingmethetDuitsche,Fransche,Engelsche
kinderspelbleek duidelijkhetgebrekaanwerken zooalshetreeds
genoemdeboek van DeCock en Teirlinck.VoorFrankrijk was
dithetergst.De prachtwerken van H.R.d'Allemagne (Histoiye#:sJouets,Spoytsetjeuxd'adyesse,RécyéationsetPasse-temps),
dievooralgeschiedenisgeven,zijn een aangenamelectuur,maar
behandelen slechts voor een klein gedeeltehet kinderspel;daar-

doorkunnenzijnietdezelfdedienstenbewijzenalseensystematisch
ingedeeld en zoo volledig mogelijk werk overhethedendaagsch
kinderspel.De verdere,door mijgeraadpleegde Fransche werken zijn slechts zeer gebrekkig.Voor Duitschland zijn de omstandigheden gunstiger, m aar ook F. M . Böhm e's D eutsches

Kindevlied undKindeyspielisverrevan volledig.HetEngelsche

werk van A.B.Gomme,Thetyaditionalgamesp/England,Scotland,and Ireland, heeft het gebrek van een alfabetische rangschikking,doordat het is uitgegeven als een deelvan ,1 D icti-

pslFy p/Byitisk Folk-loye.Daardoor wordthetvinden van een

spel,wanneerm en den Engelschen naam nietweet,zeerbem oei-

lijkt.

Bijiederspelgafik zooveelmogelijk Duitsche,Fransche,En-

gelschenam en op;ik verm elddeze echternietalle;daarvoorkan
iederbelangstellende de opgegeven boeken naslaan.Alleen M iddeleeuwschenam en werden verklaard;nietechter die,waarvoor
het Etym ologisck wooydenboek van Franck-van NVi
jk of het
M iddelnedeylandsck wooydenboek onmiddelli
jklichtkunnengeven.
Nam en,verm eld na de I6e eeuw,verklaarde ik niet;evenm in de
buitenlandsche nam en.
Er kan nog opgewezen worden,hoeveelvragen wi
jgeheelof
gedeeltelijk onbeantwoord m oeten laten:hoewasde verhouding
tusschen spelbinnens- en buitenshuis;in hoeverre deden m eis-

jesmeeaanjongensspelen;welkespelenwarenindeonderscheidene jaargetijden in zwang;wiemaakteen verkochthetspeelgoed;hoestondhetmetaftelrijmpjesenandererijmpjes,bijhet
spelingebruik;hoemetdestraffenbijhetverliezenvaneenspel?
Slechtsop enkeledezervrageniseen antwoordmogelijk,zijhet
ook zeer onvoldoende.W at de eerste vraag betreft,uit keuren

weten we,datdejeugd gaarne in de kerk en op het kerkhof
speelde;dikwijlswerdhetdoordeoverheidverboden,maarhet
komt ook voor,dat juist het kerkhof aan de scholieren a1s
speelplaats wordt aangewezen, terwijlhet spelen hun elders
verbodenis.')Oferveelbinnenshuisgespeeldwerd,wordtner1) 0.a.te W i
jk-bij-Duurstede fMidddeeuwscheX4c#/SôF011AlM %Gn#:JNedefsticht,
indeOudeVad.Rechtsbr.Ierks.,XII1.d1.1,73.
)
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gensverm eld:we1zien we opeenschilderijvanBrueghel(afb.1)
meisjes die binnenshuis poppen aankleeden,kinderentdie op
zolderschommelen,op een prentvan Furnius(afb.8)wlppen en
schommelen kinderen binnenshuis.Hetisechterzeerwaarschijnlijk,daterin de Middeleeuwen veelmeer buitenshuiswerd gespeeld dan in onzen tijd.
Datdespelen reedstoen wisselden methetjaargetijde,mag
men aannemen,maarheteerstebewijs,datweervanvinden,is
uitde I7eeeuw.Huygenstoch zegtin zijn Zeestyaet:
Dekind'ren weten tijd van Knickeren en Koten,
En,sonder Alm anack,en is 'thaernoytontschoten,
W anneer 'tgoed knickeren,wanneer 'tgoet koten wordt.

W e hebben werkelijk reden een dergelijkewisseling in deonderscheidene jaargetijden aan te nemen,daarzijook bijallerlei
anderevolken,o.a.deOdschibw: inAmerika,voorkomt.1
)
Deverkoopvanspeelgoedhadblijkbaardikwijlsplaatsopmarkten en kermissen.lk geefhiereen reproductie (afb.7)van een
gedeelte van een prent,een boerenkerm isvoorstellende,waareen

vrouw haarm olentjesen stokpaardjestekoop aanbiedt.Overigens ontbreken ons over de speelgoedverkoop alle inlichtingen.
Dengene, die kinderspeelgoed verkocht,gaf m en volgens Plan-

tijn den naam y,popverkooper'';Kiliaen spreektvan ,,poppenkraemer''en )>docken*lkraemer''*
Van volledigheidkanineen werk alsditgeensprakezijn.Behalve dat m en m isschien nog kinderspelen genoem d zou kunnen
vinden in boeken,waarin m en het niet zou verwachten,m oeten

ertalvan spelen zijn,diewe1bestaan hebben,maarnietopgeteekendzijn.Menigeenzalzichverbazenoverhetontbrekenvan
zeerbekendespelen (zooalsb.v.yytouwtjespringen,'',ystuivertje
wisselen''#het,,spelvan hetkoningsdochtertje''),dietoch vermoedelijkwe1gespeeldzullenzijn;maarjuistdoordatzezoogewoonwarenenaltijdweerindenzelfdenvorm voorkwamen,werden zenietopgeteekend,tenzijdaarbepaalderedenen voorwaren.Hetklinkteenigszinstegenstrijdig,maarmenzoukunnenzeggen:gedeeltelijk ishettewijten aan hetconservatismevan de
jeugd,datonszooveelspelennietzijn overgeleverden onzekennisvanhetkinderspelinvroegertijdzoogebrekkigis.

1) R. Andree,Ethnographische Parallele 191$# Vergleeche, Neue Folge,Stuttgart

1889,S.89.

*) Poppen.
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'
U it het loopen, één van de gewoonste bewegingen van den

mensch,ontwikkeltzich gemakkelijkheteenvoudigsteloopspel.
Naast loopen en vangen,die gewoonlijk samengaan,hebben de
verschillende spelen van deze afdeeling hun bijzonderekenmerken,die aan elk een eigen karakter geven.

Omtrent ,yhardloopen,''heteenvoudigsteloopspel,zijn debe- llardrichten v66r de M iddeleeuwen en de I6e eeuw schaarsch.Geen loopen.
wonder:a1s spelbehoefthetgeen uitleg en in verbodsbepalingen
zalm en het uit den aard der zaak zelden genoem d vinden.Eén

'

van deweinigevoorbeeldenvanditspellezenweineen boekje,
getiteld:Goede,manierl%jckezeden,koe de jppg/lcFsgaen,staen,
:J:AI,drincken,spreken,swbkken,tertajelendienen,endedes>9'sc
ontgkinnen sullen,metveleanderesc/lppo:onderwIjsingken.1)Op
de vraag:,,W atspelbetaemteenen jongen?''luidthet antwoord:,,Toppen *),colven,ballen endebolworpen,loopen,sprin:
ghen by m anieren,a1s metbeyde de voeten tsam en,oftop eenen
voet hinckelen,etc.''M et yyloopen''kan hier nietandersbedoeld

zijn dan ,yhardloopen.''Hetzelfdebeteekentvermoedelijk hette
voetelingefpp/cp,vermeld inéén van de Delftschekeuren,waarbijwordty,gekoert**)endeverbooden,datniemandebinnender
steede vriheit en sa1m oeten werpen,schieten,mitbooghen ofte

bosschen, caetsen, cootten,clooten 2), den bal slaen,.. te
voetelinge looten,mitstocken ofteanderssinste springen up die
kerckhoeuen, an die kerckdaecke ofteglaezen,an gasthuysen

endediergelijckeplaetsen.''3)(begin I6eeeuw).
1)Goede,manierlijckes:#:Al,t'Hantwerpen,by Jan van W aesberghe,z587.(uitgegeven doorJ.van Vloten in DeDietsckeWarande,d1.VI,blz.337 v1g.).
2)Voor de beteekenis van deze spelen verwi
js ik naarhoofdstuk III en lV.
3)J.Soutendam,KeurenenOrdonnantiénvanDeljt,Delft,z87o,blz.88.- Dezelfde
keurwordtvermeldin:HetoudstekeurboekvanDelft(N.B%
jdr.v.Regtsgeleerdh.en <:fgev.,N.Reeks,3,z876,blz.498 11),keuren bevattendevan z46o- I5I4.
*)tollen.**)bijeenkeurofplaatselijkeverordeningvastgesteld.
l
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Kiliaen geeft in zijn woordenboek op:yyvoetelingh.Pedule,
soleacaligae''1);Plantinusin zijn ThesavrvsTkevtonicaelingvae:
D evoetelingen derkoussen.Lespiedsdechausses.Suppagmen-

tavelsoleaecaligarum 2);''G.van der Schueren's Tkeutkonista:
voetelinc (voitlyng an den haisen *),pedana);hosenvoetelinc
(haisenvoitling), pedana 3);DeBo:yzvoeteling:zokke,schoeisel
van wolle,katoenofanderestoffe,fr.chausson.''4),,Tevoetelinge
loopen''za1duswaarschijnlijk,,opzijnkousenloopen''beteekend
hebben;ditza1zich hebben uitgebreid tot,yhardloopen''.Im m ers,

hetisietsheelgewoons,dateenstraatjongenzijnklompen uittrektom hardertekunnen loopen.5)

W ijzullen we1m ogen aannem en,dat m en ,,hardliep''op dezelfdewijzea1sbijons,d.w.z.datmeneensoortwedstrijdhield,
waarin hijoverwon,dieheteersteenbepaald puntbereikte,of
hetlangstkon loopen.Hetisnatuurlijk ook m ogelijk,datmen
met het woord yyloopen''die spelen bestempelde,waarbij het
hardloopen''slechtseen deelvan hetspelvormt,zooalsyykrij-

gertje'',yyverstoppertje''.Dat,,hardloopen''bijallevolkenendoor
alle eeuwen heen voorkom t, behoeft geen betoog: m en heeft

slechtstewijzenopdeOlympischespelenbijdeGrieken,om den
ouderdom van het spelaan te toonen.
Uit gewoon ,,hardloopen'' a1s beweging, ontwikkelt zich het

Krijgertje.aan iederbekende ,,krijgertje.''Ook hiervoorbezitten weniet
veelbewijzenuitvroegertijd.Hetspelwerd verboden bijéénvan
de keuren uit het Oudste keuyboek van Sckiedam 6):y,
ltem ,wat

kinderen eenig ondaft**)bedryveninderkerken,'tzymittento1
tedryven,offden ba1tewerpen,teslaen offteklotten***l,offdie
m atten te verderven,te verbergen offte verslepen,offm itloo-

pen,iaqen,mitroepen,bestac7)tespelen,dieklockentekleppen,
1)C. Kiliani Etymologicvm tevtonicaelingvaesiveDictîonarivm Tevtonîco-latinvm.
Doormi
jisdeuitgavevanG.van Hasselt(z777)gebruikt.Deeerstedruk isvan z574.
1)ThesavrvsThevtonicaelingvae.Schat#:rNederduytscherspraken.Ex oëcina C.
Plantini,1573.

:)G.vanderSchueren'sTeuthonista//Duytschlender,uitgegeven doorJ.Verdam,
Leiden 1896 (laatst der I5e eeuw).
4) L.L.de Bo,Westvlaamsch Idioticon,Brugge,1873.
5)Demeening,datyytevoetelingeloopen''zou beteekenen ,yop stelten loopen''(NaroFschyr 1X, blz.364)berustop geen enkelen grond.- Zie nog een voorbeeld van
loopen''onder,,krijgertjespelen''.
5 VenlagenenMededeelingenvandeFevepïgïsgf0Juîtgaaf&Fbronnenvanhet0.:vaderlandscherechttd1.V1,no.2,'s-Gravenhage 1911,blz.169.

7)Ditspelheb lk nietthuiskunnen brengen.
*)beenbekleedingvanhetdi
jbeenofvandeknieaf.**)onbehoorli
jkheid.***)klooten.
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off anders mit eenigerhande wanheden *), dat waer op die
boete van een f,rechtevoort den ouders afte panden **),
die die kinderen toebehooren, ende daertoe zullen ze die

kosters off graefmaekers.. uutter kerke jagen ende om
haeren aers smyten, zonder verbeuren.'' #;Jagen'' zal men
waarschijnlijk wel mogen gelijkstellen met ons y,krijgertje
spelen'': immers, onder de talrijke namen door De Cock en
Teirlinck1)daarvooropgegeven,vinden weverscheidenesamenstellingen met y,jagen''en ook ons,ynajagen= nazetten''levert
voldoende bewijs.
Degangvanhetspelzalweldezelfdegeweestzijn a1sbijons:
één ofm eerkinderen worden nagezetdooreen ander,die afgelost

wordtdoordengene,dienhijkanvangen.
In onzen tijd ishet spelin Nederland onder een grootaantal
namenbekendyo.a.,ykrijgertje,yynaloopertje''J;Jtakkiedeman''#2)
>>haarvaartje'''>)spoukien Hillebrandt,'',yadmiraalis doody''3)
enz.In Duitschland kentm en heto.a.a1s:yyH aschen'',,yFangen'',

;;Kriegen'', ,yzeckspiel''4); in Zwitserland a1s: ##Zickijagen''

Gilen''5);in Frankrijk a1s:y,jouerauchat''6);in Engeland a1s:
';tig''#''touch'' ##onecatch al1.''7)
Beterzijnweingelichtomtrenthetnïet,,krijgertje''verwante
;>verstoppertje.''Kiliaen geefthetop a1s:boqk-stel,/9/--lïs,Verstopsckuyl-winckel-stel,àp//ccomtwtden koecke; als omschrijving pertje
vinden weonderyyborgh-spely''datvoor Kil.dem eestgewone be-

naming schijnt tezijn:y,Apodidrascinda.Pueritiaeludus,quo
obstructis eiquiin m edio sedet oculis,caeteriin latebras sese
abdunt, m ox dato signo,dum ille latentesvestigat,hiad sedem
eius tanquam ad m etam recipientes se,praevertere illum sata-

gunt.''Dezelfde omschrijving vinden we in den Nomenclator
1) A.de Cock en 1s.Teirlinck,Kinderspelen ffïp#:FJ1f.
sJin Zuid-Nederland,8 dln.:
I9oc- I9o8 (uitg.van de Koninklijke Vlaamsche Academie,Gent),hiervan d1.1,
blz.71 vlg.

2)G.J.Boekenoogen,Zaansch Idioticon,Leiden 1897.
B)J.terGouw,Volksveymaken,Haarlem z87I,blz.316- 317,houdtdedrielaatste
namen voorzeeroud.

4)F.M.Böhme,DeutschesKinderlied $fp#Kindeyspiel,Leipzig 1897,S.56o nr.368.
5)E.L.Rochholz,AlemannischesKinderliedundKinderspielaust
fyrSchweiz,Leipzig
:857,S.404,nr.c3.

6) F.Dillaye,Lesjeux dela jeunesse.Paris1885.
7)Alice B.Gomme,ThetraditionalGames ojEngland,Scotland and IA:lc1$# (in:21
dictionayy ojBritish Folkloret,London 1894- z898,l1,p.c93,304,c5.
*) baldadigheden.**) van iemand geld door gerechtelijke pandneming innen.
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omnium yeyum van Hadrianuslunius1),die ouder isdan Kiliaen'swoordenboek.Aan deLatijnschedefinitievoegtIuniusnog
toe: ,,B.*)Sckuylwinckgen,schuylkoexken,duyckerken Flandds,

CoptencomtwtdenhoeckeBrab.item t%jtt0/Jickensoeck. niet.
Plantijn geeftin zijn Tkesavrvs:,,sckuylwinckelspel. Le jeu à
cachette,quand 1es enfans se vont cachery''en :n,schuylwinckel

spelen.Joueràlacachette.''MarnixbedientzichinzijnBiènkorf
derH.RoomsckeKercke2)(1569)vandezespelnamen,wanneerhij
spreekt over het bedekken der beelden gedurende de vasten :
#)W ant de gheheele vasten door,sookijcken harebeelden achter

een blauwe huycke,ende daernae spelen sy:Pb'
pt,ojtick en
soecke$4niet;teghen datPaesschen aencom t.Endedan com en de
Papen diespelen voort:Coppen,comtuytden hoecke.
''
D e meestedezernamen zijn doorzichtig genoeg.Voory,borgh-

spel''behoefik slechts te verwijzen naar Kiliaen,die opgeeft:
';borghen,berghen.Abscondere.''Natuurlijk hebben we voorde
afleiding van den spelnaam m et het reflexivum te doen.,,Piep-

muis''en yypijptoftickensoeckuniet''wordenonsverduidelijkt
door de wijze van spelen in de Zaanstreek :wordt degene,die
#)hem''is,ongeduldig,dan roepthij:y,Muisje piep ereis''(opschuilertje).3)yyKoppecomtwtden hoecke''zalweleen dergelijkeuitroepzijn;hetschijntmijeen soortuitdagingtotdespelers;een vraag,wie den m oed za1hebben zich te vertoonen en te
trachten v66rden ,,m an''honk tebereiken.Een enkelwoord over
de beteekenis van ,,koppe.''H et M nl.G #ô.geeft i.v.yycoppe'':
:1D eoudstebeteekenisisweldezelfdealsdievan c op,n.1.dievan
kruin,m et haar begroeide schedel; ook,en vooral,van dieren

vlg.hd.Koppe,kuif,kam,vederbos (van vogels)... Vandaar
denaam van verschillendevogels;zooalsb.v.van deraaf(hd.;
mhd.),de meeuw (eng.,noordfri.),vooralvan den haan.Vgl.
Grimm 5,1783 en K il.kop,koppe,gallus.Ook de kapoen wordt

zoogenoemdenbijuitbreidingookdehen,diegeenkam ofveder1) Nomenclator omnium Ayzll- Propyia Nomina variis linguis explicata,Hadriano
Iunio Medico auctore;door mij gebruikt in de 3e editie Antverpiae 1583,daarvan
Lusoria''pg.cz3.DeIedruk isvan 1567.

*2)DeG crk:l van Ph.van Marnix van SintAldegonde,eersteboekdeel,Brussel
1858,1I,X llle hfdst.,blz.c8o.

3)Voordeverklaringvandendiernaam inhetspeluitdemonengeloofvgl.bij,,b1indeman'' en #zakdoekje leggen''.
*)Belgice ofBelgis.
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bosheeft.Kil,kop,koppe,kobbe,j.hinnegallina.....''1)Ookde
benam ing ,,schuyl-winckel-spel''behoefttem auwernood verkla-

ring.Kiliaen: zyschuyl-winckel = schuyl-hoek.''2)
Een andere naam isnog hetin Vlaanderenvoorkomendeenbi
j
Iunius vermelde ,,duyckerken''.W ebehoeven slechtsde l
ijstvan

spelen bijDe Cock en Teirlinck3)nategaan,om hetzelfdewoord
in het hedendaagsch Vlaamsch terug te vinden: yyduikertje
spelen.''Debeteekenisisdezelfdea1sdievan y,borghspel.''K iliaen
geeft onder ,yduycken''o.a.de beteekenis ,,abscondere se''op.
Ofwein het spreekwoord: ,,H et is er al:coppe ghauwy,het

ghaterwely''hetzelfdespelmoetenzien,daarvanbeniknietzeker.4)
M ogelijk moeten we hier vooraldenken aan den wedloop om
#yhonk'' te bereiken, die ontstaattusschen dengene,die y,hem ''
is en den verstopte, die gezien is.

Een naderebeschrijvingvan deregelsvan ditspeliseigenlijk
overbodig.BlijkensdeverklaringbijKiliaen en luniuswerdhet
spelgespeeld a1sbijons:éénvanallen,diedaartoewordtaangewezen,bedektzich deoogen,terwijldeoverigen zich verbergen.
Op een gegeven sein (Kiliaen en Iuniuslaten in hetmidden,wie

hetseingeeft;hij,diezoektofzij,diezichverbergen)gaatdegene,die ,,hem''is,zijnmakkerszoeken;dezetrachten,wanneerzij
de kansschoon zien,naar ,,honk''terug te keeren,v66rde ander
hetkan bereiken.Ofhet ook aan hen,die zich verstopt hebben,

geoorloofdis,in hun schuilhoek teblijven,totdat zijgevonden
1)JohannFischart'svertalingvanRabelais'Gargantua(Geschichtklitterung,herausgegeben von A.Alsleben,Halle1886,I1,S.268)heeft:,yllânleinkomm ausdem winckelein''.Ditis,zooalsmeernamen,overgenomen uitIunius'Nomenclator;men vergelijke
hetartikelvan H.A.Rausch in Jahrbuch./#FGeschichte,Spyachelf11# LiteraturElsassLothringens,XX IV,1908,S.5o flg.

2) Böhme,S.56c zegtteonrechte:yyFischartnenntdasVersteckenmitdem Blinz=

oderSchielwinkel:,yschulwinkel'',weilder Suchende m itder Hand vorm Gesichtdoch
noch schielen kann,wohin die Versteckenden sich wenden.Auch in Belgien heissts:

schuylwinckgen''.- J.D.Georgens,DasSpielunddieSpielederJugend,Leipzigund
Berlin,1883,neem tallenamen verkeerdover.Opblz.36 leestmen:,,Das ,,Anschlagen''
oderBlinzem aushiessbeiden GriechenApodidrakindo,belgischschuylwinckgen,schuyl
hoecsaken,flandrisch suykerken,brabantisch coppen com tutden hoevken.''

B) DeCock en Teirlinck,1,blz,I4o vlg.
4) Les proverbes anciens,flamengs etjrt-foïd,van F.Goedthals,Antwerpen 1568,
uitgeg.doorG.J.Meyerin:OudeNederlandscheSpreuken enSpreekwoorden,Groningen
1836,blz.79.- In GhemeeneDuytscheSpreckwoorden,gedr.teCampen in 1550 (in dezelfdeuitg.van Meyer,blz.I9)komtvoor:,,Alsmen diebruydtbidt soepiereerstse'';
en deaanteekeningvan M eyerluidt:y,piereerschen beteekentin Kleefsland eenkinderspel,waarinm en,op dehurken zittende,zich verschuilt''.Ik geloofechterniet,datwe

opgrondvandeaanteekeningvanMeyer(vergl.ookMnl.Ge .)mogenbesluiten,dat
reedsin deI6eeeuw ,ypiereersen''een kinderspelwas.
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zijn,wordtnietuitdrukkelijk vermeld.Op grond van de namen
>'piepmuis''en ,ypijptofick en soeck u niet''zullen we ditwel
m ogen aannem en.

DeOudheidvanhetspelblijktuithetvoorkomenervanbijde
Grieken,waarhetgeheelopdezelfdewijzewerd gespeelda1sbij
ons.1)DathetookbijdeRomeinenbestond,mogenweopmaken
uitdeafbeelding,diedoorBecq deFouquièresin LesJeuxdes
Anciens is gereproduceerd.
ln W aanderen en in N ederland is het spel op hetoogenblik
onder een grootaantalnamenbekend:JJ
verstoppertjey''##duiker-

ken-weg-spelen'';#;duikertje spelen'';##onkie-takkie'';;)piepspelen'' #Jpiepmuuskespeleny'',,schuilevinkjey''enz.2).In Duitschland draagt het den naam : yyAnschlagen,'' yyFinkenstein'',

;#Guggelstein'', ,,Gung''3),in Zwitserland:,,Gûgelstein'';yyAnschlagigs'', y,Blinzimûs''4), :3Verstecklis''5); in Oostpruisen:
Spinkelwinkel'' en ,,K uckuk wo bist du ?'' enz.In Duitsch-

land vinden we het spela1s y,Eggeti''reedsvermeld in 1550 6);
in Fischart's vertaling van Gargantua kom thetvoor als:,,Ver-

bergens.'' In Frankrijk kent men het spelonderden naam :
1:cache-cache''.7)Ook hierwashetreedsvoor eeuwenbekend:in
hetJouynalvandenmedicusHéroard,dieonsverteltvandespe1en en vermakenvandenkleinenLodewijkXIII,toennogdauphin,wordthetspelvermeldals:,,jouetr)àcachette''(1611)8)en
:)cligne-musette''(1614)9).Daarnaastvindtmeny,clignette''eny,cli-

musette''lo)enbijRabelaisinGargantua'slijstvanspelen:,,A cline
muzette.''11)AliceB.Gommevermeldthetspelonderde namen:
hideandseek''(inSchotland,,hospy''geheeten),,,bicky''-oudere
1)L.BecqdeFouquières,LesJeuxdesAnciens,Paris1869.Opblz.83haalthijde

volgendeplaatsuitPollux'Onomasticon aan:,,Un desjoueursseplaceau milieu deses
canlaradesetfernlelesyeux delui-m êm e,à moinsquequelqu'un nesoît chargéde1es

lui couvrir.Les joueurs prennent la fuite (f
lrrojljplcxokpcl)et sedispersent.Alors
celuiquil'est,rouvrant1esyeux,sem etàleurrecherche.Ceux-cidoivents'eforcerdele

devancerau camp (eig wô'
lzrôlov wô'
zzêxelvovj.',
2)BijR.Ghesquiere,Kinderspelen lfïfVlaamsck Belgiè(Kon.Vla.Ac.,Gent1905),
dl.I1,blz.cog,no.28o lezen we foutief yypieprimus''voor yypiepmuus''.

3)Böhme,S.56I 6z,nr.371.
4) Rochholz,S.403- 404,nr.clen cz.
5)GertrudZûricher,KindeyliedundKinderspielim Kanton Bern,Ziirich Igoc,nr.zooy.
6) J.Scheible,Die gutealteZeit,Stuttgart 1847,S.56z.
7)H.R.d'Allemagne,SportsetJeuxd'adresse,Paris,p.68.
8)A.Franklin,L'Enjant(in de serie:La Vie#rïrJ:d'autrejois),Paris1896,p.c65.
9) Id.p.c69.
10)H.R.d'Allemagne,SportsetJeux d'adresse,p.69.
11)F.Rabelais,Gargantua (ed.Moland,Paris),p.43.
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benamingenzijn:yykingbyyourleave''(1572)en,,a11hid''(I637).1)
Ook buiten Europa is dit spelbekend :in Indië was het een

geliefdvermaakvankeizerAkbar,dieeenprachtigpaviljoenliet
bouwen,inhetbijzonderhiervoorbestemd.2)Nietalleenindebeschaafde wereld treffen we het spelaan:in Oost-Afrika verm a-

ken dekinderen erzichmee,zooalsbijons.3)
Zeer bekend en geliefd moetook yyblindemannetje''geweest Blinde:
zijn,waarvoorKiliaen,en Iuniusverscheidenenamenopgeven;mannetje.
Kiliaen:nnBlind-spel.Myinda:puerilisludusobstructisoculis''.-

Haegker-koer,j.blind-stel.Myinda.''- n,suycker-noemken.j.
blinden-spel.''Myinda.BijIuniuslezen we in zijnNomenclator:
3nMyinda,Vbiobstructispileo taeniave luminibus,fugientestantisperexquirit,pulsatusinterim ,dum prehenderitaliquem .p//plx
Polluci, muïz xzzzi H esichio. B. T'blindeken, /' blindenspel,
suyckernoem ken,velkaegercouy.''Van deze benam ingen verklaren

#'blindspely'',zblindenspel'',,yT'blindeken''zichzelf.4)Moeilijker
teverklarenzijn dewoorden:yyhaegherkoer''eny,suycker-noemken.''Bij y,suycker-noemken''geeft Van Hasselt devolgende
aanteekening: ,,H aeger koer ab haeg & koere. circumcurrere

sepem''.Hijschijntyykoer''dusin verbandtebrengen metLat.
;)currere'' Meerwaarschijnlijkheidheefteenafleidingvany,haeg''
en ,,koer = coerre (coere,coer,coirl'',waarvan onshetM nl.
.

G #ù. a1s beteekenis opgeeft: yyW achter,torenwachter,iem and,

dieop den uitkijk staat.Van coeren (curen),gluren,metaandacht uitkijken of rondzien,ndl.kuren = gluren....vgl.Kil.
koerer = speculator.''Debeteekeniszou duskunnen zijn:,,de
bespieder van dehaag (derhem omgevende kinderenl'';in dit
gevalinhetbijzonder:,yhij,dieanderenbespiedtom éénvanhen
tegrijpen.''tDity,bespieden''isnatuurlijknietineigenlijkenzinop
tevatten,daarde ,ybespieder''geblinddoektis.
1) Gomme,Ip.cll,c8,299,1.
2) F.Dillaye,p.8o.
B)H.Ploss,DasKindinBraushundSitte#:AVölker,1I,S.c95(doormi
jisgebruikt
de ce druk,Berlin I88c).
4) Böhme,S.628 schri
jft:,yhed blindeken'',en houdtyhed''bli
jkbaarvoorhetzelfde
woord a1s,yhood''in yyhoodm ansblind''deEngelschenaam .- ,yBlindeken''isverklein-

woordvan hetgesubstantiveerd adjectiefblind.Nietonmogeli
jkzouhetechterzijn,dat
blindeken''ontstaan wasuity,blinddoeken'',een woord,datin de Ned.vertaling van

J.A.ComeniiJanua Linguarum,AmstelodamiAO MDCLXII,b1.zso,voorkomt:
metdebal,deklooten kegels,detol,deklapbossen*),knikkers,blinddoecken (kassemommetjen),even ofoneven etc.iskinderlijck:....''(yy
kasse''in ,,kassemommetjen''
zalwelhetFra.z,chasser''zijn;,ymommetjen''komtvan,lmom = masker'').
*)proppenschieters.
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Ook ,,suycker-noemken''isnietzoogemakkelijkteverklaren.
Dathetwoord meervoorkwam,bewijsteen plaatsuitBredero's
M ooytie(vs.z67o):
Hoespueldewysuycker-noompje,slabberop,slabberneer,
Daerleyteengouwepenningvoorjeneer,....1)
In Gargantua'slijstvanspelenin deNederlandschevertaling
van1682komthetspelvoora1s,,suyckeroompje''2);yy-noompje''
alstweedelid van sam enstelling vinden weook in y,blinde noom -

pje'',zooalshetspelheetinH.Albertsz'M ay-Gijtvan Versckeyde
Vogelen.3) Het schijnt mij, dat men de beteekenis van dit
noompje''(-oompje)nietmeervoelde:indelijstvan namenbij
De Cock en Teirlinck vinden we allerleisoortgeli
jkewoorden als
-

tweede lid van de sam enstelling: - m aai, -m oei, -m an,-m ie,

enz.4)Hetzou kunnen zijn,datdezewoorden deplaatshebben
ingenom en van oudere diernam en,indien m en althans het spel

uit demonengeloofzou mogen verklaren.5)W at nu het woord
suycker-'' betreft,we vinden in het fdioticon van Cornelissen

en Vervliet:,,suikeretn)manneken,jongen ofman,diezeergevoelig isaan hitte,koude enz.''6)Nu geeftVan Dale,ysuikerman-

netje''opalsdennaam van blindemannetje''.Ikziedusin,,suycker-noompje''deaanduidingvan iemand,dieopdeminsteaanraking reageert,geen kwade naam voorhetblindem anspel,waar
allen het slachtoffer slaan en plagen.

Een afbeeldingvan hetspeluitvroegertijdvinden weop het
schilderijteW eenen van P.Brueghelden Ouden (1530?- 1610?)
1)Prof.Dr.G.Kalffschri
jftin:Amsterdam ïlldeI78eeuw,'s-Gravenhage1901- 1904
d1.1I,Huisel%
jkenmaatschappelijkl6v6n,blz.48:,,Eenanderspel,datmenwaarschi
jnli
jk
bij hethedendaagscheyy
zakdoekjeleggen''moetvergelijken,wasdatgene,waarbijde
kindereninBreero'stijdzongen:
Suycker-oompje,slabber op,slabber neer,
daer leyteen gouwe penning voor je neer.''
lkgeloofniet,dat we hier te doen hebben met een versje, datbij y,
zakdoekje
leggen''zou behooren.Mogelijk is: ,daer leyt een gouwe penning voor je neer'',
werkelijk ditspel.Maar ,,suycker-oompje''is zondereenigen twi
jfelons ,y
blindemannetje''.Wathet tweedespelis,kan ik nietzeggen.- Naast ,ysuyker-noompje''
vindt men in de I7e eeuw ook y
,suycker-mommetje''.
2)De li
jstisafgedruktin deHorae Belgicae van Hofmann v.Fallersleben,T. V1,
I84 flg.(Herausgeg.1838,Breslau)en bi
jDr.G.J.Dozy,Spelen Spelen,blz.c7 vlg.
(serie:Uitonzen Bloeitijd,Baarn 1909).
B)Amsterdam z7I7.
4)De Cock en Teirlinck,1,blz.I18 vlg.
5)Zie blz.Io.
6)P.J.CornelissenenJ.B.Vervliet,IdioticonvanhetAntwerpscl%Dialect(Kon.Vla.
Ac.Gent) 1899- z906,Aanhangsel.
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(afb.I).Alleen schijnthet,datwehiermeteenvarianttedoen
hebben :althans,zooweldegene,die m oetvangen,a1sdegene,die

gevangen wordt,heefthethoofd bedekt.1)
De gang van het spelis dus volgens lunius deze:één van de
kinderen wordt geblinddoekt en tracht net zoo lang één van de

anderen te grijpen,totdathijerinslaagt.Ondertusschenwordt
degeblinddoektedoorzijnmakkersopallerleiwijzengestootenen
geslagen.Dezebeschrijving stemtgeheelovereenmetdie,welke
webijdeGrieken vinden.W antook daarwerd hetspelreedsgespeeld.De Grieken kenden verschillende soorten blindem anspel-

letjes, maar het is dat van de ,,xzAzi p&7x'', dat het
m eest m et het onze overeenkom t.Eén van de kinderen w ordt
geblinddoekt, draait in den kring rond en roept: y,ik ga op

vliegen jagen'' (xzzzip Auïzv ::JJ?J:). Ondertusschen tracht
hijeréén uitden kringtevangen,maaronderhetgeroepvan:
weljagen,maarnietvangen'',slaan zeden blindem an m etzweepenvan papyrusofmetdehanden,totdathijeindelijk één van
zijnkwelgeestentepakkenheeft.2)DrieandereGriekschespelen
zijn onderden naam van ,,p&J
'
p)z''bekend,maarvertoonenonderling eenig verschil.3)Hetmeestbelangrijkevandezedrieis
hetblindemanspel,waarbijdegene,die,,hem''is,dennaam moet
raden vanhem,dien hijpaktofaanwijst.
W anneerIuniusinzkjnNomenclatordebovengenoemdeomschrijving geeft van n,fzut
Ybz'' is dit evenwelnietéén van de spelen,
die de Griek daarondersamenvat,m aar het spelvan de y,xzzzi

1
u&7=.''Misschien is dat hieraan toe te schrijven, datin de
I6e eeuw ook in Nederland de wijze van spelen van het
,,pp
/p)z''-spel bekend was,maardatIunius,alsietsbijkomstigs,
dat niet heeft verm eld.ln ieder gevalvindt m en ook in andere

landenbeidevormennaastelkaar,hoewelgewoonlijk onderdenzelfden naam .

Debekendheid van hetspelin Vlaanderen blijktonsuitde
lijstvan namen doorDeCockenTeirlinckervooropgegeven en
die ik hier niet zalherhalen.4)
1) Zeitschrijtdes Verdns /QF Volkskunde in S:FNII, XlII, 1903,S.49 flg.;Singer
schri
jftin zijn artikel,dat deze vorm van spelbetrekkelijk jong is.
2)K.Kuiper,AtheenschJtllg4lld/drepyHaarlem I9I1,blz.48Vlg.- BecqdeFouquières,
L6sJdsfx d6sXlscïdp.
g,P.88.
:)Id.p.84.
4) De Cock en Teirlinck,blz.I18 vlg.

LOOP- EN VANGSPELEN.

10

ln Duitschland heet het spel:,,blinde Kuh'',of ,yBlindlings-

spiel''1);hetkomtreedsvoorbijGeilervonKaisersberg(14551510)en bijJ.Camerarius(1544)1);in Frischlin'sNomenclator
van 1586 heet het ,,Blintermausen''2).ln Frankrijk,waarhet
vooral bekend is als:y,colin-m aillard'',kent m en het spelreeds

eeuwen.3) Rabelais noemt het:,,A la mousque'',,,A la mousche'''##Au chapifou'',,,h colin maillard''#;;A colin bridé''.4)
ln Italiëheethet:,,gattacieca''.5)InEngeland ishetspelvoornamelijk bekend a1s:y,blind man'sbuff''of,yhoodmanblind''6).

NietalleeninEuropa7),ookinArabië,bijOostaziatischevolken,
enopdeZuidzee-eilandenwordthetgespeeld.8)A1snamenbijde
PerzenenArabieren geeftFournierop:,,serderkilim''(ilalatête
dansunecouverture en yyhaig j'ol''(les yeux fermés).9)

Misschien moeten we in het blindemanspel een overblijfsel
zien van Indogerm aansch dem onengeloof. Sam uel Singer ver-

moedt, dat er in Idg.tijd volksvermaken waren,waarbijeen
Persoonydie één van de om standerstrachtte teVangen,het m as1) Zievoorverderenamen:Böhme,S.628.- 1.V.Zingerle,DasdeutscheKinderspiel
im M ittelalter,Innsbriick :873,S.44.

2) Zeitschrijtdes Vereins/fiF Volkskundein Berlin,XIX,1909,S.3c8 flg.geeft een
artikel van J. Bolte: Zeugnisse zvr Geschichte l-syvr Kinderspiele; zie hiervan
S.388.

B) DeCock en Teirlinck,1,blz.54,stellen y,van blindpot''(in deli
jstvan spelen van
Gargantua,vert.Gallitalo)geli
jk aan:Fra.,A colin maillard''en ,Au chapifou''.Datis
nietwaarschijnlijk.M.i.ishet= Fra.,yaucasse-pot'',indeDu.vert.:yyBrichdenHafen'',
waarbi
jmen,geblinddoekt,moettrachteneenpotstuk teslaan;vgl.deafb.bijd'A11emagne,Sports:Jjeuxd'adresse,p.94.
4) In MagasinPittoyesque,z84g,p.69iseenplaatvan z587gereproduceerd,waarop de
naam ,Co1inmaillard''reedsvoorkomt;deaanteekeningdaarbijluidt:,,Lecolin-maillard
étaitaussiappelé leChapifou,Capifol,Capifolet,ou bien l'Aveugle,ou bien encorela

Mousque oulaMouched'airain,jeurenouvelédesGrecs.''- Menvergeli
jkenog:d'A11emagne,Récréations6tPasse-Temps,Paris,p.cc3.- Eenaardigeafb.van + I5oovinden
webi
jA.Claudin,Histoire#:l'imprimerieen France,Parisz9oo- I9o4,t.II,p.46- 48.
5) Gaston Vuillier,Plaisirsetjeuxdepuislesorigines,Igoo,p.co8,geeftalsItaliaanschebenamingnogop:,,1a gattaorbaociecca,la chatteaveugle.''

6) Gommegeefteen grootaantalnamen,dieik hiernietalleza1herhalen.Denaam
##hoodm anblind''isontleendaan denhoed,dienm envroegergebruikteinplaatsvaneen

blinddoekivgl.J.Strutt,Tk6SportsandPastimes5/the#80#leojEngland,LondonI8oo.
p.392- 93 van den druk van :833.

7)Hetblindemanspelislangenti
jdinEuropazeergeliefdgeweestbijvolwassenmenschen.GustaafAdolfspeeldehetmetzijnoëcieren;in Frankrijkwashetin deI7eeeuw
zeerin demodeenwerd zelfsinhethoteldeRambouilletgespeeld;evenzoo aan hethof
van MarieAntoinette;Goethe verm aakte er zich te W eim ar mee aan hethofvan Karl

August.- ZieE.Fournier,Histoiredesjouetsetdesjeux d'enjants,Paris 1889,p.I38
suiv.- Franklin,p.c85 suiv.

8) R. Andree,EthnographischeParalleleund Vergleiche,Stuttgart 1878,Neue Foleg

1889, S.94.

9) Fournier,p.I3c suiv.
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kerdroegvaneen demonmetdierlijkegestalte.Hetschijnt,dat
hetmaskernietmetgatenvoordeoogenvoorzienwas,hetzijom
hetvangen tebemoeilijken,hetzijom den ,yboozenblik''ook in
denavolgingtevermijden.Bijdedierlijkegestaltebehoortook,
datdegemaskerdepersoondierlijkegeluidenlaathooren.Volgens
Singer zou hetraden van den naam inplaatsvan het enkelevan-

gen van depersoon latereontwikkeling zijn;evenzoo,wanneer
m en zoowelhetkind,dat vangt,a1s dat gevangen wordt,blind-

doekt.Singerleidtzijn vermoeden vooralafuitde vangspelen,
waarin een heksofgeest optreedt,som s zelfsin de gedaante van

een dier(muis).1)

Verwant aan y,blindemannetje''is hetbijluniusinzijnNomenclator genoemde:pruymen eeten ofbierkensoet.Onder,,Chy-Pruymen
trinda''geefthijop:,,Cum quimedianussedet,vellicatur,pun- eeten of
gitur aut feritur à circum cursantibus, donec ab eo prehensus Bierken-

quispiam eius vices subit.Sprl/plzPoll.B.Bierkensoet,velpruy- soet.
m en ::/:s.''

Degangvanhetspel,zooalshetbijIuniusbeschrevenstaat,is
duidelijkgenoegenbehoeftgeennadereverklaring.W atechterde
namen,diehijvoorBelgiëopgeeft,betreft,zijzijn opheteerste
gezicht moeilijk te begrijpen.De beste opheldering geeft ons
Duitschland,waar we van hetspelreedsoude getuigenissen heb-

ben.InhetEgeyerFyonleicknamspiel(+ 1480)spelen deJoden
metdenveroordeeldenJezuso.a.y,derpuczpirn''2);bijFischart
vinden we y,Bierenbaum schiitteln''3);Frischlin geeft ln Z1Jn
@

*@

N omenclator van 1586; ,,7prJ/p)z desz rûpfflins oder bûren-

schiittelins''.4) Voor de verklaring van den Nederlandschen
naam zijnvooralenkeleverzenuithetEgererFyonleichnamspiel
van belang5):
Abraham . N un rattet, lieben geselln m ein,
W er sol nun der pirpaum sein?
1) SamuelSingerin ZeitschrijtdesVereins/4FVolkskunde,XII1,1903,S.50 flg.ln tegenstelling metSingermeentGomme(139),datwein den y
,blindeman''een god
moetenzien.Overdezemeeningenzalikgeenoordeeluitspreken,daarikmijopditgebied nietbevoegd tot oordeelen acht.

2)J.Bolte,in Zeitschr.d.Ver./.Volksk.,XIX,1909,S.383,VS.4517.
3)Rausch,Jahrb.j.Gesch.u.s.w.XXIV,1908,S.95,meent,datFischarthiermede
hetFra.,,aupoirier''vertaaldheeften denkt,datyyBierenbaum schiitteln''#,ophethoofd
staan''beteekent.Diem eening kan ik nietdeelen.

4)Bolte,S.383.
5) Id*vs.45co.
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Gewal.

Ir gsellen, das wil ich euch hie sagen,

Jhesus mag die piern woltragen;
W an er ist gar ein frölich m an,
D arum b sol m an in m itten ein sizen lan,
So wil ich selbert huetten sein
Un im helffen m ern die pein.
Sezt in nider hartte!
W ir wellen zum piern wartten.

(Ettunclocanteum ad medium etluduntcum eo)
Laibel.
Ysaac.
Am os.
M oyses.
M oab.
Pharon.

Trauen, die piern seindt suesse.

Ja,da niden beiden fuesse.
Die piern thunt uns wo1 laben.
Gesel, ich m usz ir auch einne haben,
Nun rucket die piern oben mit schalle!
Si seindt teig,si werendt ab valle.
Lieber gesell, das so1 sein.
Nun greiffet zu all in der gm ein!

(Etsicomnesconcurruntetunanimitertrudunteum etcrinisant.)

W anneerwijdezeDuitscheverzenhebbenbeschouwd,danmo.
gen we,alsbeteekenisvoor yybierken''in y,bierkensoety''zekerwel
dievan ;'
peert-kenl''aannemen.lmmers,a1sbijvorm van ,ypere''
kom t in het M nl.ook ,ybere''voor en de N ed.geslachtsnaam

##Bierboom''zalweldezelfdezijn als,ypereboom.''1)Hettweede
1idvan desamenstellingwordtonsduidelijk doorden versregel
uithetEgeyeyFronleicknamstiel:
Trauen,die piern seindt suesse.
Het slachtoffer wordt dus als een perebooM 'beschouwd; de
om standers plukken de peren,proeven ze en oordeelen,dat ze
zoetsm aken.Ofvoorhetslachtofferzelfhetplukken der ,yperen''
even zoetis?D eironiein de geheelepassagevan hetEgererFFpl-

leicknamstielisniettemiskennen.
Ookdenaam y,pruymeneeten''isnugemakkelijkerteverklaren.
Niets isbegrijpelijker,dan datmen inplaatsvan de,,peer''ook
den naam van een andere vrucht gebruikte,in dit gevalvan de
,,1)ruym '',die dan doorde spelerswordt y,gegeten.''
1)Vgl.M nl.JFJù.
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DathetspelbijdeGriekengespeeldwerdyheeftonsIuniusreeds
getoond.Dewijzevanspelenwasgeheeldezelfde1);maarerwas
nogeentweedemanier,diewijalleen vaneenafbeeldingkennen
en diezekereen anderevorm van hetzelfde spelis:hetslachtoffer
houdthetm idden van een touw vast,dataan hetééneuiteindein
den grond is vastgem aakt;het andere uiteinde heeft een tweede
in dehandidezem oetden eerstetegen deslagenvan een derdeper-

soon beveiligen;de eerstemoettrachten den derde tepakken.z)

In Duitschland ishetspelin den tegenwoordigen tijd bekend
als:y,Bârentreiber''3);in Zwitserland a1s:yyTeufelanderKette

W einausrufen''4),ofyyGyrenrupffen''5);inFrankrijkkomthetin
de s7e eeuw voor als:,,la poire'';nu heethet:,,touchel'ours''en

')l'oursM artin''.6)Ook in Engeland kentmen het;hetdraagter

1) Becq de Fouquières,p.91 suiv.
2) Becq de Fouquières,p.89 suiv.
Hetzelfdespelmoeten wi
jdenkeli
jkzienin,,
Tweeaen een kort'',in hetbi
jCalom gedrukte Kinderœerck, I6c6, 37e emblema (achter M inneplicht clz#: kuysheyts-kamp
te vinden):
Siet watjongens albeginnen,
W at geneuchten sy versinnen,
Als sy m aecken onder een,

Jeuchdich een verdrach gemeen.
Een m oet in het m idden blyven,
En dan hier dan ginder dryven,

Na een ander jongenswil,

Die noytrontom hem is stil.
A1s sy 'tsaemen staen by paeren,
D 'een den and'ren moetbewaeren,
Door een tou gelycklyck vast,
D 'een nau op de ander past.
Vrye lopers m et haer slaegen,
Rucken desen, ende plaegen :
Die in 't midden sit m eest lyt,
En m oet draegen grootste spyt,
H oe dat sloffer is de wachter,

Hoe hijwert gedoft onsachter,
Als de stryderis gevat,

Sit hijdaer de lyder sat.
3) Böhme,S.597,nr.450.
4) Rochholz,S.445,nr.67.
5)Bolte,S.383.- ln Duitschlanden Zwitserlandkentmen hetspelvoornamelijk
in den vorm,waarbijdey,berehoeder''optreedt.lkvermoed,datwehiermeeookin het
Egerer Fronleichmanspielte doen hebben,blijkens den versregel:,So wilich selbert
huetten sein.''

6)H.R.d'Allemagne,Sports:/jeuxd'adresse,p.c9.NouveauM anuelcpp;/W desj:sfx
d'
adresseet#'JgïJïJJ(ManuelsApz:/),Paris 1874,p.153.- G.deGrandmorin,Lelivre
desjeux,BruxellesIgoc,p.268.- Ook in Frankri
jk wordthetspelgespeeld metden
#'berehoeder''.
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denamen :yyfrog in the m iddle'',yydoncaster cherries'',,,badger

the bear'' buffet the beary'' enz.1)2)
Van geheel anderen aard, het karakter vertoonend van een

strijd,ishetspel,datbijBrueghelisafgebeeld(afb.1)ennogheDebergis denbekendonderdennaam :,,Deberg ismijn''.Op een hoogte
mlln. vatdey,koning'',debezittervan den berg,post,terwijlhijzijn
strijdkreetaanheft:,,Debergismijn.''Hij,wienhetgelukthem
vanzijnverhevenstandplaatsteverddjven,wordtkoninginzijn
plaats.3)Welken naam ditspelindeMiddeleeuwen droeg,ismij
**

onbekend;de eerste aanduiding in deliteratuurheb ik gevonden

in PetrusHondius'M oujeschans:
En om naer si
jn sin te blussen,
Elcken een sijn hoogen moet
Treckt sijn m em aet van het cussen,
En hem ruyter stelt te voet

Spelen:hooghen bergh is mijn.4)

Zooalsbijzoovelespelen,werdmisschienhierbijookeenliedje
gezongenin den trantvanhetbijVanVlotenvermelde:
Hooge berg mijn,
Hoelang zalik er op zijn?
Zeven jaar en een dag:
lkke der op en jijderaf.5)
In Duitschland kent m en het spel onder den naam : ,,Burg-

spiel''.Deroep,dieerbijwordtaangeheven,luidt:,,DerBergist
meiny''of,,DerKöniginseinerBurg.''6)DathetspelinDuitschland oudis,bewijsteenkopergravurevan denStraatsburgerJa1) Heteerste wordtgespeeld zonder(Gomme,I z45),de anderemet yzberehoeder''
(Gomme,198,1I7tetc).
2)DeCock enTelrlinck (179)vermeldenhetspelonderz,krijgertjespelen''.- Het
spel,datGhesquiere(IIno.z94)ermeegeli
jk stelt,iseen ander.
B) L.D.Labberté,OudNederlandscheS/:J:O vooy dejeug#,Rotterdam I89c,no.4c.
4) P.Hondius,Dapes fl:-/JJ: ojM 5$I
/:.
:c#J>d,Leyden 1621,bl.225.
5) J.v.Vloten,NederlandscheBakey-en Kindeyri
jmen,4e dr.Leiden,blz.Icr.
6)Böhme,S.58o nr.413.- W ordthetspelin partijen gespeeld,danheethet
Festungsspiel,vgl.nr.414.
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cob von der Heyden (I5yo--I63g),waarop we het afgebeeld
vinden1).InFrankrijkheettehetspelindeI7eeeuw:,yl'assautde
chateau'':);nu ishetbekend als:,,l'assautdelabutte''of,,1eroi
détrôné.''3)In Engeland noemtmen het:y,ltingo'thecastle.''4)

Vermoedelijk zalmen onderdeloop-en vangspelen ook moeten rekenen een spel,datineenrefrein van JanvanDoesborch
(eerstehelftI6eeeuw)genoemd wordt:Heeybayliu:
Heer
I
bayliu.
n der tijtmijnder kintsheyt onbesneden
Heer bayliu ofterbare wasmijn spel.5)
Hoogstwaarschijnlijk is dithetzelfde alsons:,yvader,ik sta
op jou kasteel.''Tweelijnen,ofook we1een vierkant,worden
op den grond geteekend;de bezitter van het ,ykasteel''plaatst
zich in het m idden; de anderen,die zich aan één of aan beide

zijden van hetafgebakendestuk grond bevinden,begeven zich
op het terrein van den m iddenm an en tergen hem door het ge-

roep:,,vader,ikstaopjoukasteel.''Demiddenmantrachtnuéén
van deoverlooperste vangen,diedanzijnplaatsmoetinnemen.
IndeI7eeeuw heetteditzelfdespel:,,Man,man,ikbenopje
blokhuis*)''6),of,,Van moetik injelandjetreden?''DeCock
en Teirlinck geven o. a.de benam ing:yzM adam ,ik kom op a

blootkasteel.''7)Uitaldezenamen zietmenduidelijk,datmen
hier steeds te doen heeft m et den bezitter van een kasteel,
een fort,een land,die anderen verhindertdaarbinnen tekom en.

Daarnudebaljuw optrad alsvertegenwoordigervandenlandsheer,bevreemdt het onsniet,datwe den baljuw in deplaats
van den vorstvinden.8)
1)J.Bolte,Zeitsch.d.Ver.j.Volksk.1909,S.397,398.Hetversjeydateroptoepasseli
jk is,luidt:
Der Knab schreyt ausz:1ch bin Burckhard
Vnd steh allhie,m ein Feind erwart.
Die andern lauffen so lang vmb,
Bisz einer auch so hoch nauffkum b.

2) Ziedeafb.bijd'Allemagne,Spoytsetjeux#'J#F:.
s.
çG p.335.d'Allemagnemeent,dat
#'
jesuisdessustaterrevilain''hetzelfdespelisa1s:,leroidétrôné''.lk houd hetveeleer
voor ,,
vader,ik sta op jou kasteel''.
:)Nouveau M anuelCompletdesjeux #'
J#F:.
:s8 6td'agilité (Manuels Roret),Paris
1874,P.129.

4)Gomme,1 p.aoo.
5) Jan van Doesborch,Rejreynen Intsotamoreuswijs,Universiteitsbibl.Gent.
6) In Gallitalo's vertaling van Rabelais.
7) Zieverdere benamingen dl.1,b1.109.
8)ZieM nl.G#ù.
*)bolwerk.
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Hetkan natuurlijk ook zijn,dat ,yHeer bayliu''niet precies
hetzelfdeisa1sons,,vader,ik sta op jou kasteely''maaréén van
de vele varianten.lmm ers, dit spel wordt m et kleine verschil-

'

len,en onderanderenamen,overalgespeeld.Een dergelijk spel
isb.v.hetbijDeCock enTeirlinck genoemde,ykoningspelen'',1)
waar ieder,die gepakt is, den koning de anderen m oet helpen
vangen en het spel eerstuit is,wanneer ook de laatste gegre-

penis.2)In yyoverlpopertje''3)hebben wehetgeval,datdespelerszich aanbeidezijdenvan hetafgebakendeterrein opstellen.
Eenanderevariatieishet,,jaren''waarbijdevangeraanneemt
in een bepaald aantal,,jaren''de andere spelers te pakken ;
op hetroepen van:,,Heteerstejaargaatin!''(bijden volgenden
keer:,,Hettweede jaargaatin'',enz,,totdathettevoren afgesproken aantal,,jaren''voorbijis)loopen allen over;wiegepakt
is,m oethelpen Vangen.
Ook in andere landen wordt ditspelgespeeld.In Duitschland

herkennen wehetin:,,König,ich bin in deinem Landl''4)Uitde

Duitschemaniervanspelenblijktduidelijk,datwehiertedoen
hebbenmetroovers,metindringers,tegenwiedekoningzijnland
tracht te verdedigen.H ier toch dringen de boosdoeners binnen
onder hetgeroep :
#)König,ich bin in deinem Land,

Ich stehl dir Gold und Silbersand.''5)
In Zwitserland luidt de roep,waarm ee de kinderen hun ver-

overingstochtbeginnen:,,Herreli(ibi)ufdynerVesti'',yyHerreli
ibiufdyne sibe Bârge'',,yHerreli,ibiufdynem Grund!''6).

lnFrankrijkdraagthetspeldennaam van ,,lejeuduchat''?);
hij,diedoorde,,kat''ophaarterreinwordtgevangen,moethaar
aflossen.H etzelfde kinderspelm een ik te m ogen zien in de oude
1)De Cock en Teirlinck,d1.1,blz.108.
2)Vgl.nog Labberté,no.3c,34.
B)Id.no.36.
4)Böhme,S.580,no.416.
5)E.Meier,Kinderreimeund Kinderspiele ausSckwaben, Tiibingen z85I.nr.397.
6)G.Zûricher,nr.996.
7)E.Orain,Folkloredel'Ille-et-vilaine,D8laVie;laMpF/,Paris1898(LesNJJFfIJ.F::
populaires33)p.54.Hetversje,daarbi
jgezongen,luidt:
Jesuissurtesterres,
Mon petit chat,
Sans ta perm ission,
Mon m ignon!
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benaming:,,Je suis sur ta terre vilain'',dat wordtgenoemd
onder een afbeelding, voorkomende in ,,Les trente-six Fglrds
contenantJplslesjeuxquisepeuventjamaisinventer''(I58g)1).
HetEngelsche spel,,,Tom Tiddler'sground''2),doetin de uitdagende woorden, waarm ee de boosdoeners zich op het afgebakende terrein begeven, zeer aan het Duitsche spel denken.

Schotsche namen zijn:yzking ofCantland'',yycanlie'',yyrin-imo'er''
Ook hier vinden we kleinere ofgrootere verschillen bij
.

elk spel.
Singer neem t weer dem onengeloofaan als grondslag voor dit

spel.:)Deoorspronkelijkediergestaltezouden we o.a.nog aantreffen in den Duitschen variant:yydas Rabenschloss'',waar de
m iddenm an raafis,de anderen vogels.Daar echter in verreweg
hetm eerendeeldezerspelen van geen dieren m eersprake is,geloof
ik niet,datm en hier aan demonengeloofm oet denken.Veel na-

tuurlijkerschijntmijdeafleiding uitdagelijkschevoorvallenin
vroegertijd:deinbreuk op iemandseigendomsrecht.
In het refrein van Jan van Doesborch wordt naast ,yheer
bayliu''het J:y-ùlv-spel genoem d,Kiliaen geeft onder baeren,Ter bare.

baeren-spel:y,Gymnas,ludusgymnicus,exercitium gymnasticum,
palaestra,certam en currendi.- D ebaere 2'lcgA:s.Cursu ad m etas
contendere, cursu certare.'' Ook elders in de M nl.letterkunde

vinden wehetspelvermeld.In Velthem 'sStieqkelHistoriael:
Deen taende den andren daren,

Gelijc datmen speelttey baren.4)
In hetEsbatem entvan den Visscher zegt ,,Twyf:''
De zee dynct m e over al in stranghen roere;
Tvisch houdt bruloft oft kerm esse, certeyn.
w aarop ,,de m an''antwoordt:
Tesser al m et vreuchden,groot ende cleyn,

Tscyntdatseteybaerenfpp//csom prijs.5)
1)InM agasinPittoresque,z847,p.68.:,,
Jesuissurtaterrevilain,oulepremierqui

estpris dem eure''.

2)Vgl.Gomme,11p.c98:,l-lereweareonTom Tiddler'sground,pickingupgoldand

silver-''

3)S.Singer,Zs.d.Vey./.Volksk.XIII,S.6z.
4)Ve1th.B.1lIc.35vs.5I,Ziehiervoor:E.vet-wijs,Ap-lpvanCassamus,Gronhgen
1869,blz.78- 79.

5)Belgisch Museum, 6.5j.
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Ook in één van de keuren is sprakevan ditspel:y,sondaechs
de wyle datm en hooghm esse doet,....nietlaten esbatementen

terbaye loopen,niet (met?)zickelen noch hoefysers weerPeI1.''1)

Om den naam van hetspeltebegrijpen,moeten weonsnaar
Frankrijk wenden,waaraan we niet alleen den naam, maar
vermoedelijk ook hetspelontleendhebben.Hetwoord ,zbaar'',
dat we aantreffen in ,,ter baren spelen'',yyter baeren loopen,''

baeren,''y,baeren-spel'',yyde baere jaeghen'',ishetzelfde als
het Fra. woord ,,barre'',mlat.yybarra'',,,slagboom ,verschan-

sing''(M of.W #ù).

D'Allemagne geeftals definitie van het spel:,,Le jeu de
barres tire son nom des lices ou barrières servant d'enceinte

auxjoueurs;c'estuneespècedepetiteguerreentredeuxtroupes
qui ont chacune leur cam p servant de lieu de refuge.Un des
m embres de la troupe se détache à un m om ent donné etva provoquer quelque autre de la troupe opposée; ces deux cham pions se m ettant en cam pagne cherchent à s'éviter ou à s'at-

traper,etc'estdecetteluttequerésultelejeu.''2)
Duidelijkernogblijktonsdegangvan hetspeluitéén vande
schooljongens-dialogen van Antonius van Torre,dien ik hier
voor het grootste deel laat volgen.:) Hetbovenschrift luidt:

;#Het stel van de baeye te loopen.Zusls velitaris. Le 2:. d6
barresb'.De dialoog zelfisin drietalen afgedrukt:N ederlandsch,

Latijn,Fransch.
Petrus,Paulus,thien andere.
Pet.H ou,hou,staetby :zyn 'er die tegen onswillen de baere
loopen ?....
Paul.Daer zyn nu een goet deel com pagnons te saem en gekom en:laet ons beginnen.
Pet.Nog niet,daer gebreeckt nOg een tot twelf.Ick sal den
laetsten haelen.H em , Barnaba:daer is nog eenen m ede-speeldertekort,wiltgy m edeeen baerken loopen?
Pet
'T naeste is dat wy d'overste der partyen kiesen.
Gesellen,wie houdt gy voorde kloeckste?
1) E.Gaillard,Glossaire jlamanddef'
ïsryp/lïF:d6sJyc/iïrd:d6Srsfgy:,Bruges1879z882,blz.c8c op:polye.

5 Sportsetjysxd'adresse,p.54.
:) Antonii van Torre,DialogiFamiliareh AntverpiaeMDCCXL,Editio novissima
p.1IIdialogusnonus.
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B art.Zyt gy,Petre,capiteyn van d'een partye....
Thad.W y stellen Pauweltegen Pieter....
Paul. Laet ons loten, wie welcke com pagnons eerst kiesen
Sa).,1
H ierna worden door Petrusde wetten van het spel afgekondigd:
1.W et.Een iegelyck sa1binnen syn quartier voor ende naer
't uytloopen vry zyn van devyanden (lat.Intracastra....Fra.

un chacun étantdanssesbarres).
c.Die eerst om den vyandt te beroepen uyt syn quartier geloopen salhebben,dien,is 't dat hem m isschien een der tegenpartye volgende geraekt sa1hebben,sal gevangen geleydt worden in degevangenisse desvyandts.
3.Soo lange sa1 hy gevangen by de vyanden blyven tot dat
iem andt syn'er m ede-gesellen syn uyt-gesteken handt oft iet
syn'er kleederen salraecken :dan salhy vry naer de syne wederona keeren.
4.Niem andt van de tegen partye salwettelyck synen vyandt
vangen,dan die regt voor hem uyt syn quartier geloopen zyn

(Fra.soitsortidesesbarresimmédiatementdevantlui).
5.Is 't datin het uyt-loopen,d'eenepartyehaer quartier sonder bescherminge laet,soo sa1't van den vyandt m et regt ingenom en m ogen worden.
6.A1s een quartier sa1 ingenom en zyn,door kloeckheydt oft
bedrog,ook a1s sy alsullen gevangen zyn,isde victoriebehaelt''.

Na voorlezing van dezewetten neemtiederzijn kwartierin:
Pet.D aer en isniet veelaengelegen,waerdatons quartieris;
Paule,ick geve u keus.
Paul.Gem erckt gy m y 't geeft,ick ontfange 'et.W y kiesen
ons quartier aen dese colom m e.
Pet.W y sullen ons quartierhouden aen dien boom regttegen
over:onse gevangenisse sa1wesen dese derde colom m e.
Paul.De onse,die deure.
Pet.Siettoe,datuwegevangenissesoo verre zy van uw quartier,a1s onse gevangenisse van het onse....
Paul.... Dat een iegelyck nu gaet naer syn quartier,en laet
ons m et geluck beginnen.

Pet.W e1aen,Jacobe,beroepteerstdenvyandt:gy,Philippe,
volgthem ,gylieden siet toe naer diein peryckelzyn.
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Paul.W aer looptgy soo altesaem en ?looptd'een naerd'ander
uyt.
Pet.Thom a,gaet,helpt Barnabas:hy isin peryckel:haestu.

W at is dat te seggen ? daer wordt eenen van d'onse eerst gevangen weg geleydt.
Thad.Ick salhem haestverlosthebben.
And.W el aen, Barnaba,gy zyt naynen prys: konat in de
'
gevangenls.
'staet hier.

Pet.Beroept gy-lieden ten lesten oock eens eerst (Donnez
aussil'attaque,vousautres):wy loopen geduerig uyt.
Paul.kloeck,Petre,vervolgt m y hierlangs.

Barth.D 'onse seggen dat gy-lieden m et bedrogh speelt.
Pet.H oe soo?
Badh.Om datgy nog nietin uw quartierwedergekeertzynde,
wederom begint te loopen.
Pet.lck en weet niet oft dat geschiet is:voortaen sullen wy
ons wagten.
W e1 aen,gasten, laetons op een nieuw eens spelen.Zyt nu
m annen:de victorie is onse.
Barnaba,siet gy wel,datse bykans al van den vyandt uyt
hun quartier zyn geloopen ? neem t het in :m aer gelyck iets anders doende,bekruyptse onversiens van agter.

Jae.Gyzytdenmynen Bartholomee.
Barth.Jaegy den mynen,Jacobe.Ick benden lesten uytgeloopen;gy den eersten.''

Tenslotte neemt de partijvan Paulus het kwartiervan de
A
a l c , e /
tegenpartijin.
o o o o o o
B
K ort samengevat is de
gang van het speldeze:de
spelers verdeelen zich in E

twee partijen,ieder onder
eenaanvoerder.Tweelijnen

F

worden getrokken,diem en
de baren noemt:AB en CD

(in den dialoog van Van
Torreworden een kolom en

C
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een boona daarvoor gebruikt, naaar gebruikeli
jkerzullen lijnen

geweestzijn.)
Buiten deze li
jnenvatten departijen post.Van hetkamp AB
loopt b.v.a uit en daagt van kam p CD m uit.Deze verlaat nu

zijn standplaatsentrachtatevangen,die,indienhetnoodigis,
naar AB kanterugkeeren (kan hij echter CD ongedeerd bereiken,dan ishijvrijen kan hierdevijanden raken,die naar
hun kamp terugkeeren;ziet hij de kans schoon,dan kan hij
weerontsnappen).Terwijlm a achtervolgt,zendtAB een nieuwen looper uit om d achterna te zetten.Zoo gaat het speldoor,

totdateen geheelepartijgevangen is(degevangenen worden bewaard in E en F),oféénvandekampen,doorzijnpartijverlaten,doordeanderen kan worden ingenomen.Een belangrijke

regelis,datiemandeenanderslechtsdanmagpakkenyj
wanneerdie
v66r hem hetkam p verlaten heeft.H etspelwordtook nu nog in
Vlaanderen en Nederland op dezelfde m anier en onder dezelfde

namen gespeeld.1)

Waarschijnlijk mogen weinhet##ter-baren-spel''een ingewikkelder vorm zien van het door Iunius in zi
jn Nomenclatorgenoemdeluysen ojtop//co,holojtbol,datbijhem devertalingis
van het Grieksche ,,fœrJzz/p)z'': Ostracinda, Lusus genus,
quo ducta linea dispartitosin partes pueros dispescit,m ox pro-

iectopileo(olim id fiebatostraco)parsquaesupinum pronumve
eius casum diuinarit, alteram in fugam dilapsam insequitur.

deprehensus (asinum nominabant)considet,repetitque cantionem ynostra lingua quae sonat,Hol p//bol,quod est, cauum
ne an planum :velluysen ojtop#/:s,velutolim is divinandum
occinebat,Nox an dies.fœrlzz/plz Polluci.''2)
1)DeCockenTeirlinck,1,blz.zc6vlg.- Ghesquiere,Ilno.I33.- Labberté,no.46en47.
2)Debeschrijving van hetGriekschespelvinden we bijBecq de Fouquières,p.8::
)'Desenfantssepartagenten deux cam pségaux en nombreetse placent de chaque côté
d'une ligne préalablementtracée à terre.Orils'agitdesavoir quelest celuidesdeux

c
amps quiprendralafuite.Onchoisitàceteffetunecoquille(ölylï
Lïaxov)blanched'un
côté,noiredel'autre.On atiréla raie à terre de façon que,soitréellement,soitconventionnellem ent,un desdeux campssoità l'Orient,l'autreà l'Occident,c'est-à-direl'un

du côtédujour,l'autredu côtédelanuit.Un enfantse tientau milieu,surlaraie;il
lancelacoquilleen l'airen luiim prim antunm ouvementderotationetencriant:nuitou

jour(v11('
q
''
J
jJ4Vc).Lacoquilleévidemmenttombejouroutombenuit....silacoquille
tombejour,lepartiauquelestéchulecôtéblanc,c'est-à-direquiestplacéàl'Orient,devientle partipoursuivant et l'autre,auquelest attribué le côté noir,celuiquiestà
l'Occident,devientlepartipoursuivi.Les enfants quile com posentdoivent fairevolteface etsesauverleplusrapidementqu'ilspeuvent.Aussitôtqu'un desfuyardsestprisil

faitl'âne(övogxt
f#<rc#.11 estmis hors de combat.11faitmonterceluiqui1'a
attrapé surson dosetleporteainsijusqu'au camp,où ildemeureprisonnier.''
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D e naam van het spel,zoowelbijIunius a1sin het Grieksch,
is dus ontleend aan het voorspel.Heteigenli
jkespeliseen loop-

spel,waarbijdeéénepartijdeanderemoetvervolgen.Hetverschilm et het ,zter-baren-spel''is,dat hier niet gesproken wordt

van een persoonlijke vervolging,maarvan een vervolging ,,en
m asse.''Ook in D uitschland werd in de I6e eeuw het y,ostra-

kinda-spel''gelijk gesteld methety,baarspel''.Frischlin zegtin
zijn Nomenclatoy (1586): yyostracinda:Schlag oder Anschlag,
zum Barrlaufen,Ritterspiel.''1)
De Nederlandsche benam ing ,,ho1oft bol''is ook nu nog be-

kend.Aan deZaan2)bestaateen kinderspel,,holtje ofboltje,
waarbijmen raadt ofeen opgegooidepetop den hollen of den
bollen kantza1neerkomen.''3)Van ,yluysen oftnoppen''geven
De Cock en Teirlinck deze verklaring:,yLuysen duidt ironisch
het holle deelder pet aan,d.i.het deeldatm ethet haar in aanraking kom t en in welks plooien hier en daar wel zulke hoofd-

beestjes kunnen schuilen.Noppen beteekent:pluizen,wolvlokjes,dushetwolligebuitendeelderpet.''4)
Om totheteigenlijkeyyter-baren-spel''terugtekeeren:in de
Middeleeuwen washetvooralin Frankrijk zeerin de mode.5)
M ocht m en misschien geneigd zi
jn temeenen,dat ,,le jeu des
barres''in Frankrijk geenkinderspelwas,danbehoefik slechts
teverwijzen naarhetJournalvanHéroard,diein 1606vanden
vijfjarigen Lodewijk getuigt:,,11joue aux barreset entend le
jeu et1estermesdu jeu''en in I6Ig....yyjoueaux barres''.6)

Welmaghetvoorspoedigheeten,wanneereen jongen reedsop
vijfjarigen leeftijd dittamelijk ingewikkeld spelspeelt;dathij
echter niet de eenige was,die zich als kind er m ee verm aakte,

zien we uit een aanhaling bijFournier7),waaruit blijkt,dat
1)J.Bolte,Zeitschr.desF:F./.Volksk.,1909,S.388.
2)G.J.Boekenoogen,ZaanschIdioticon,op:,ho1''.
B)Böhme (S.636,nr.532)zegtverkeerdelijk:y,BelgischlautetdieSpielfrage:,,Holof
bol''(Hoh1odervol1?)oder,yhuysen oftnoppen?''''Gallitaloin zijn vertalingvan Rabelais heeft,,van ho1ofbol'',doorDe Cock enTeirlinckverkeerdovergenomen a1s:,,H o1
overbol''@

4) De Cock en Teirlinck,dl.1V,blz.87.
5)Vgl.d'Allemagne,Sportsetjeuxd'adresse,p.56suiv.:,,Dèsl'annéeI3oole jeu de
barresestdéjàconnuenFrancesouscenom.PendanttoutleMoyenAge,lejeudebarres
prenaitrangdans1esfêtespubliques....A l'étranger,cejeuaétéconstammentenhonneur....1esBelgess'adonnaientavecgrand plaisiràcetexercice.En ltalie,cetamusementétaittraitéavecune égalefaveur.''

6) Franklin,l'Enjant,p.254,p.c35.
7) Foumier,p.I4c.
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onderdespelen van dekleineParijzenaarsin deI6eeeuw ook
waren :,,lesbarres,la lutte,lessauts'' etc.

In Duitschland ishetspelbekend a1s:,,Barabschlagen''1);in
Zwitserland,behalve onder dezen naam ,ook onder dien van

Paar''en ,,Giigen.''2)Dat ook in Duitschland het spelreeds
in de Middeleeuwen gespeeld werd,blijkt uit de speelwetvan
Nördlingen (I4c6),waarbij aan de kinderen toegestaan werd
te spelen:,ypaarlaufen,Kegeln,Radtreiben,enz.''3)In Enge-

land werdreedsonderderegeeringvanEduard1IIaan dejongens verboden dit spelte spelen in hetpaleis van den koning te

W estminster gedurende de parlementszitting.4)Hetisin Engeland bekend a1s: ,ybars'' (1491), ,yplay at bar,'' yyprisoner 's
base.''5)
H et y,ter-baren-spel''isnatuurlijk een kampspel.Tusschen dit
en de beide vorige spelen,dieook kampspelen zi
jn,bestaat dit
verschil:in ';
Hoogebergismijn''en ,,Heerbayliu''trachtde

eigenaarzijn terrein tegen indringersteverdedigen,terwijlhet
#;baarspel'' een ridderli
jke strijd is,in welken beide partijen
geheelgelijkstaan.
Een anderesoortloopspelen isdie,waarbijde spelers een
kring vorm en. Daaronder valt in de eerste plaats een ook nu
nog bekend en algem een verbreid spel: #;
zakdoekje leggen''.Zakdoekje

Kiliaen geeft voor Holland den naam :kop,kop keejtghelegt; leggen.
voor Brabant dien van stootballen.De definitieluidtbi
jKiliaen
aldus: y,Gallina exclusit ouum . Schoenophelinda. Ludus cum
consessum puerorum circulo sedentium obitvnus,funiculum que,
m uccinium ,autpilam ,aliudvequid apud vnum aliquem deponit,
quisidolum non praeuideritantequam circumcursaritille,vicem

illius obire cogitur.''6)
W'at den naam ,ykop,kop heeft ghelegt''betreft,behoef ik

slechtsteverwijzennaar,ykoppecomtuytdenhoecke'',waarde
beteekenisvan y,koppe''yyhaan,hen''isopgegeven.7)
1)J.D.Georgens,GrossesïllsfsldyF/dsSpielbuch/:FKnaben,Berlin,S.124.
5 Rochholz,S.4z4,nr.3c.- Zievoordevadanten van hetspel:,Ritterspiel''
(Rochholz,S.4z6),yzKriegsdingen''(Böhme,S.58z).
@)Scheible,Di6gsd:alteZeit,S.56z.
4)Strutt,Introductionyp.LXI(Nulenfauntneautresjeurabarres).
:)Gomme,1,z8,11 79.
6)Iuniusgeeftdezelfdedefinitie,maarvermeldtden naam y,stootballen''enhetgebruik van de ,,pila''niet.

7)blz.6.
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Kop,kop heeft ghelegt''iszonder twijfelhet begin vaa.
eenversje,datbijhetspelgezongenwerd,endattevergelijken
ismeteen bijVan Vloten opgegeven versjeterbegeleidingvan.
;)zakdoekjeleggen'':
Ei kokkerei! de klok zal leggen;

A1s ze legt,wat zullen we zeggen?1)
In Holsfein luidthet:

be Coôs,dè Goos de lecht dat Eû
Un wennet fallt,so fallt et twei.2)

Voor den naam ,ystootballen''is het noodig de begchrijving
van Kiliaen tevergelijken metdie van hetspelelders.Volgens
K iliaen gaat één der spelers den kring rond en legt achter den
rug van één der anderen een voorwerp neer.Benaerkt deze het
niet,voor '
de ander den kring weer rond is geweest,dan m oet

hijdiens plaats innemen.In het Griekschespel(œxJJp:4JVp)#
is het einde dit: degene,die niet bem erkt heeft, dat m en het
voorwerp achter hem heeft neergelegd,m oet den kring om looPen,terwijlhi
jdoorde anderen geslagen wordt.ln hettegenovergesteldgeval mag hijhem,dieden zakdoek (of w at het

magzijn)bijhem heeftgeplaatst,achtervolgen en hem slagen
toedienen.A)AlvermeldtKiliaen ditslot nietuitdrukkelijk,op
grond van den naam zystootballen''m ogen we het toch aannem en.Vatten we y,stooten''hier op in den zin van yyslaany''dan

wijst yystootballen''er op,dat degene,die den neergelegden
#>bal''nietheeftbemerkt,ermeewoydtgeslagen4),of,z66hij
in het tegengesteld geval verkeert,zelf den ander achtervolgt
en m et den balslaat.
D at het spel in ons land nog veel wordt gespeeld, behoeft

geen betoog.Voordetaldjkebenamingen,diehetinVlaanderen
draagt,verwijs ik naar de lijst bij De Cock en Teirlinck.5)
Duitschland kent het a1s: yyplum psack verstecken'' of ,,Der
1)v.Vloten,Baker-6n ffïltfrrl
yAnyll,blz.113.
2) Hosmann v.Fallersleben,HoraeBelgicae,VI,S.I8c.
3) Becq deFouquières,p.9I.- Kuiper,blz.5o.
4)Deba1za1we1aaneentouw bevestigdzijngeweest,zooalsooknunog in Zwitser.
land hetgevalis;vgl.Rochholz,S.39c,nr.Io.

5) DeCock en Teirlinck,Iblz.I9cvlg.- Ghesquiere,11blz.I5& vlg.
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Fuchsgehtherum ''.1)W eliserhiersomsverschil:hij,dieden
Plum psack''heeft,loopt er m ee rond en geefthem iem and hei-

melijk in dehand.Dezeslaatzijn buurman ermee,diehetop
een loopen zet om den kring,door den ander achtervolgd.
Ook in Duitschland kom t het spel reeds in de I6e eeuw
voor.ln Frischlin's N omenclatorheethet:#>Schoenophilinda:des
Schl:gelins,Ring,Krantz.''2)In Zwitserland draagthet de nam en:,yderLunzichunt''3)en y,Lumpelege''.4)

In Frankrijkkentmen hetals:,,lejeu dumouchoir''en ,,jeu
de l'anguille''5); in Engeland a1s: yydrop handkerchief''; in
Schotland a1s:,,allicom greenzie''.Een Engelschebenam ing,over-

eenkomendemetdeNederlandsche,vindenwebijGommeonder
clowt-clowt'': ,,A kinde ofplaye called clowt-clowt, to beare

about,ormy hen hath laid.''6)Ook in Finland en Cataloniëis
het spelbekend.7)

Men kan met Singer,evenals bij zyblindemannetje'',ook
hier een verklaring zoeken in demonengeloof8).Volgens Singer
zou hetvoorwerp,waarm ee m en iem and slaat,van later datum

zijn.Degedachteaan hetleggenvaneeneimoetdan m.i.nog
jongerzijn en kan alleen dààrop treden,waarweinhetspel
den naam van de hen vinden.
1)Böhme,S.556nr.336.Op blz.558geeftBöhmea1sHollandschebenamingen:,de
Vlugt of Sackjagen''ofyyden Sack tedragen''.W evinden ditin deNed.vertaling van
Rabelais,maarerisgeenreden aan tenemen,dat hier a,zakdoekje leggen''bedoeld is;
vgl.De Cock en Teirlinck?I49.

1) Bolte,S.388.
B) Rochholz,S.39c,nr.zo.
4) Ziiricher,nr.993.
5) d'Allemagne,Sports etjylfx d'adresse,p.c5.
6) Gomme,1,109,7,7o.Zijvermeldtbi
j ,clowt-clowt''geen beteekenis.
7) Böhme,S.559.- Liebrecht,Zur Volkskunde,Heilbronn 1879,S.390.
8) Zdtschr.des Ver.f.Volksk.XIII,1903.S.58:Beidiesem Spielhaben wireinen
dl'rekten Beleg dafiir,dassesnichtalsKinderspielentstanden ist,sondern einstim Zusam menhang miteiner Kulthandlung der Erwachsenen gestanden hat:in W estfalen
wurdeesnoch in unsgrn Tagen beiden Osterfeuerngespielt.Die ganze M enge bildete
einen Kreisum dasFeuer,einergingaussen herum andsagte:,yGuck dichnichtum ,das
Fiichschen komm t''.Anderwârtsheisstderum gehendeDëm onderW olfoderdieGans,
einHollandund den siidlichenNiederlandendieH enne....EsistwieeineUm.. . . wi
kehrung des Blindekuhspiels:dort steht der tiergestaltige Dâmon in der M itte des

Kreisesyhiergehteraussen herum;dortistergeblendet,hieristersehend (d.h.wohl:die
TiermaskehatteAugenlöcher,die andern aberm iissenesvermeiden,seinem unheilvol;en Blick zu begegnen.Neu hinzu kom mtirgend ein Requisit,m itdem erdie andern
schlëgt....Ausserandern Formen hat sich aus diesem Spielein W ettlaufspielentwickelt,indem Schl:gerund Geschlagener um den Kreis nach entgegengesetzten Richtungen herum laufen;werfriiheran Ortund Stelleist,trittin den Kreis,derandrebekom m toderbehxltdenPlumpsack,sodass,wasin dem urspriinglichenSpieldaseigentlich erstrebte Zielwar,hierzurStrafe wird....''
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Derdenaan. Tot de spelen m et kringvorm ing behoort ook :y,derde m an'',
dat ik m een te kunnen aanwi
jzen in één van deGkemeeneNeder-

duytscke Streckwoorden (1550)1): ,,Sy iaeghen thaesken mit
m alcanderen ;sy iaegken den #pF#811.''D at hier dit spelbedoeld
is,m aak ik op uit de overeenkom stm et de D uitsche benam ing:

denDritten abschlagen''of,yjagen.''2)
H et spel wordt op devolgendewi
jzegespeeld:men plaatst
zichpaarsgewijze,d.w.z.telkenstweespelersachterelkaar,in
eenkring,terwijltusschendepareneenigeruimtegelatenwordt.
Buiten den kring bevinden zich twee spelers,van wie de één den
ander achtervolgt.D evervolgde kan zich redden door zich v66r
een der paren te Plaatsen.D aar er echter nooit drie personen
achterelkaar niogen staan,m oet de achterste vluchten en wordt
nu de vervolgde.W ie gepakt is,wordt vervolger.Is m isschien
hetzelfde spel bedoeld in Gallitalo's vertaling van Rabelaisr

met:,,Van dederdenzoeken''en,,Van waarzaldiemanstaan?''3)
In D uitschland heet het spel, behalve ,yden Dritten ab-

schlagen (jagenl''ook nog:yydreiMann hoch,4)y,hinten weg
und vorne dran''5).V66r 1618 was het er reeds bekend als
Den dritten schlagen''6);een andere oude naam is: ,yzwei
stuondenfureinmitflîz''.7)InFrankrijkkentmenhetspela1s:
:1le jeu desfagots''8);in de I8e eeuw washeterbekend als:
);jeu du tiers'' of y,jeu despaquets''9).Datheterreedsin
de Middeleeuwen gespeeld werd,bewijst een afbeelding bij
d'Allemagne.10)Engelschenamenvoorhetspelzijn:,yroundtag'',
)'shortterrace'' ';twosand threes''11).
Hansje Onderde loopspelen,waarbij een langerijgevormd wordt,
:sjokken.kanmenin deeersteplaatsyyhansjesjokken''noemen.Hetspel
1)Uitg.G.J.Meyer,blz.54.
2)Böhme,S.559,nr 367.
B)Gallitaloheefttweemaal,Vandederdenzoeken''.Heteersteisbli
jkbaareenkaart-

spel,vgl.De Cock en Teirlinck,I blz.48.

4)Georgens,Spielbuch /4A Knaben,S.118.
5) Id.- Dezelfdebenaming kentmen in Zwitserland,Ziiricher,nr.994:Zweimannshoch (Dreimannshoch).
6)Chdstophvon Dohna,aangehaalddoorBolte,Zeitschr.d6sVer./.Volksk.,1909,
S.390, I8, 8.

7)MeisterAltswert(+ 1400),aangehaalddoorBolte,S.390,I8,8.
8)E.Rolland,Rimesetjeuxdel'enfance,Paris1883(indeLittératures#o#$fJ,ïr4&X1V),
p.z68.

9)d'Allemagne,Sportsdfjeux#'J#F:s&Gp.65suiv.
za)Id.
11) Gomme,11 144.
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ismijuitvroegertijd alleen bekend door het groote schildedj
van Brueghel(zieafb.I),waareenigejongensenmeisjesachter
elkaar,yvoortsjokken,''terwijlzijelkaarbijrokjeofjasjevasthouden.

Dathetspeloud is,blijktonsook uiteen plaatsin hetwerk
van Samuel Coster (1619).1)Hoewel de naam niet genoemd

wordt, mogenwetoch besluiten,datwemet,yhansjesjokken''
tedoenhebben,om hetversje,daterbijgezongenwerd:
Komthier mijn kyeren*),komt hier mitje schort,
Jou mien ick kladdegat, daer Jaep schier wilt om wort.
Nou vat iens hangt an hangt, en volcht m e dan na.

Kijck daardan dat'sjeveur,nou lijm-strongthaastjedra.
'f Vlooclt ien sckellevis deur datwout,

Doen songen aldeveugelen jplg en out,
H et ien schellevis vleugelen.
Volgt me na, na, o, songen al de veugelen.

EendergelijkliedjewordtinhetOostenvanonslandgezongen
terbegeleidingvan ,,hansjesjokken''.2)
Boekenoogen zietin hetspeleen overblijfselvan een Middeleeuwsch gebruik.D e kinderen,die onderhetzingen van :

Hansje sjokken,
Trek hem aan zijn rokken,
Trek hem aan zijn staart,
Hansje isgeen oortje waard,
@#achter vader ofmoederaansjokken,stellen n.1.deballingen
voor,diezich bijdeinkomstvan den nieuwenbisschop aanzijn
gewaad ofden staartvan zijn rosvastklemden,om zoodoende
begenadigd,hethun verboden stadsgebied wedertebetreden.''3)
1)Ed.R.A.Kollewijn,Haarlem z88z,blz.463.
5 Vgl.G.Kal:,Amsterdam in:4z7e::$fœ,d1.Lk,Hu%seli
jkenMJJ/:cA4##:lï
jkLeven,

blz.48:

D aar kroop een schellevis aldeurhet woud

En alzi
jnevleugelen,ja vleugelen
Die waren van goud.

:)G.J.Boekenoogen,Onz6Ri
jmen,Leiden :893,blz.z6.
*)klnderen.
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Hetlijktmijechternietonwaarschijnlijk,dathetspelzelfveel
ouderisen een nabootsing van den loop derganzen ofdevlucht

dervogelsvoorstelt,terwijldanhetversje,yhansjesjokken''enz.
vanjongerdatum zouzijn.Opdevluchtdervogelswijst,dunkt
mij,hetbovengenoemd liedjevan Coster.
D itzelfde spelheb ik nergens anders aangetroffen;wel vindt
m en ook elders het hand aan hand achter elkaar voortloopen,
m aar dan gaan er andere elem enten,b.v.het nabootsen van de

bewegingen van den voorman 1)mee samen.
Een ander spel, waar de kinderen achter elkaar loopen, is
K ruip door, y,kruip door,sluip door'',waarvan we slechts een zeer gebrek-

sluip door. kige beschrijving vinden.H.Iunius (en Kiliaen neemthet van
hem over) geeft op: y,Dielcystinda, quo duplices puerorum
turm ae,porrectis hinc inde m anibus, alteros ad se pertrahere
conantur,dum pars altera superiorexistat.ll:zzplr/'
plz Polluci.
B .Poortkouden.',

W ehebben hierblijkens dedefinitie te doen methet meten
derkrachten van tweepartijen,datwe bijons aantreffen a1s
besluitvan het ,,kruip door,sluip door-spel''.D aarvoorpast de
naam yypoorthouden''niet;die heeft slechts zin voor het eerste

gedeeltevan hetspel.W emogen dusaannemen,datIuniusbij
zijn vergelijking methet Grieksch den Nederlandschen naam,
die aan het spel als geheel toekwam , op het slot heeft

toegepast.2)

De gang van hetspelzalvermoedelijk in de Middeleeuwen
t)Böhme,S.554 nr.362:de,,GXnsemarsch''.
2)Hettegengestelde vindtmen in hetbi
jCalom in 1626gedruktKinderweyck,I8:
emblem a,waarvan de titelluidt:Teecken tegen een.

Twee de grootst'van kracht en jaeren
Syn de hoofden van de schaeren,
Elck zyn volck heeftin zyn macht,
E1c nae grootsten aenhanck tracht.
Eerst van alde wilde hoopen,
Die zy vangen aen haer knopen,
Die 'twoort van het hooftneemt aen
By syn bontgenoten staen,
Maer die anders als hy spreecken,
Gaen nae 'ttegenhooftgeweecken,
Hoe de spraeck haerm eerder lockt
Hoe m eer volcx wertingehockt.
Dan de legers in twee percken,
D'eene tegen d'anderwcrcken,
Die m en overtreden doet,
D'overwinnervolgen m oet.
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en de I6eeeuw geweestzijn zooalsnu:tweekinderen houden
de handen omhoog en vorm en een poort,waaronder de anderen,
die elkaar vasthouden,achter elkander d66r loopen,totdatdoor

debeidewachterseréén (dikwijlsdelaatste,somsook dederde)
gevangen wordt.H em laat m en de keus tusschen twee dingen,

hetzijgouden appelofgouden peer,hetzijengelofduivel,enz.
Naargelangvan zijn keusplaatstdegevangenezichachteréén
van beideaanvoerders.Zijn z66 allekinderen gevangen en verdeeld,dan reiken de wachterselkaarde handen en debeide par-

tijen trachten elkanderovereen in hetmidden getrokken streep
tetrekken.Bijhet d66rloopen onder de poortzalzekerwe1het
één of ander liedje gezongen zijn,zooals dat ook nu nog het
gevalis.1)
Gaan wede verbreidingvan ditspelna,dan vinden webijde
klassieken slechts het tweede gedeelte, dat in ons overzicht
van de loop-en vangspelen nietpast.

Voorden tegenwoordigen tijd hebben weechtervoorbeelden
genoeg.Behalvein Nederland,waarhetzeerverbreid is,kent m en

het in Duitschland alsyyBrickenspiel'',,ydiegoldeneBriicke.''2)
Ookhierhebbenwebewijzenvoordenouderdom vanhetspel:in
deI5eeeuw vinden wehetvermeldals:,ydiefauleBriicke''3),een
naam ,dien ook Fischart opgeeft.Bovendien noemt Fischart het
a1s:,,D erH im m elhatsich um bgelegt'',,,Auffderbrucken suppern

inn glorie'',yyRitter durchsgitter.''4) In Frankrijk luidt de
naam:,,laportedugloria''5);Rabelaisvermeldthetals:,,aupontz
cheuz.''Bovendien vinden wereedsFranscheafbeeldingen van +

15006)envan 1587.7)Engelandkenthetspelonderverschillende
nam en en m et varianten :,,oranges and lem ons'',,,through the

needle eye,Boys'',,,hark therobbers'',yyLondonBridge'',etc.8)
D it spel, dat we ook in D enem arken, aan de Russische kust,
1) Vgl.v.Vloten, Baker-en Kinderrijmen,blz.II1.- Böhme,S.5c2 flg.- De
Cock en Teirlinck,1,blz.c34vlg.Ziehierook deNederlandschenam en,waarvan erenkele aan ,,poorthouden''doen denken,b.v.,ypoortop''.Ghesquiere,II,no.66 vlg.De
Nederlandsche naam ,,bruggespel''herinnertvooralaan den Duitschen ,,Briickenspiel.''

2)Böhme,S.5ccflg.Ziehiernogverschillendeandere namen.- R.Andree,Braundchtf/yïgeg Volkskunde,Braunschweig 1896,S.326.

3) Geilervon Kaisersberg en MeisterAltswert;zieZingerle,S.4o.
4) Ziehetartikelvan RauschinJahybuchj.Gesch.Elsass.Lothringens,XXIV,S.108.
5) Rolland,p.z4I suiv.
6) Claudin,Histoiredel'imprimerieen France,11p.46- 48:Heures;l'usaged'Amiens.
7)d'Allemagne,RêcrLations:JPasse-temps.y,ouvrez1esportesgloria''.
8)Zie Gomme op de verschillende namen.
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1I1 Moravië1) aantreffen, kent men ook buiten Europa.2)
H et,,kruip door,sluip door-spel''isdoorM annhardtverklaard
a1seen restvan hetheidensch geloof,dat dezielna den dood een

brughad overtetrekken om hetdoodenrijktekunnen binnengaan;daarbijwijstMannhardto.a.op hetgebruik een brugte
bouwen voorzijn zieleheil,hetzijmen hetzelfdoet,terwijlmen
nogleeft,hetzijeenanderhetdoetvooriemandnadiensdood.3)
Gommezietin hetgaan doordepoortdegewoonte (die men
ook nu nog aantreft)doorholten in steenen e.d.tekruipen,met
hetdoelietsvandehoogeremachtengedaantekrijgen,b.v.genezing van ziekte.4)
EenspelmetpoortvormenmoetenVjdenkelijkookzieninhet
'tH aesken in de Gkemeene Nederduytscke spreckwoorden 5) genoemde:,,Sy
jaghen. iaegkentkaesken mitmalcanderen''en datik voor hetzelfde spel

houda1shetbijKalffgenoemde,,'thaeskenjaghen''6).,,Dekleine
meisjesdanseninhetrondofaaneenerij,terwijlzijelkanderals
schakels van eene ketting bi
jde handen vasthouden.Twee van
haar vorm en m ethunne Opgeheven arm en eene soort van boog,

waaronder alle anderen doorgaan elkandersteedsbijde hand
houdende.''7)Hetliedje,datin W arnsveldbijditspelwerdgezongen luidde:
llénsken deûr,hénsken deûr
Loât dat hénsken naaar bfnnenk6nanaen,

waarinyyhensken''volgensKalffeenverbasteringzoukunnenzijn
van ,,haesken.''
Ook in D uitschland is het spelbekend en in Silezië luidt het

liedje,datmenzingt:,,W irwoll'ndasHâsleinjagen,kriechHâslein durch den Buschl''8)
Nauw verwantaan debeidevodgespelen isook hetspel,op een
1) W .Mannhardt,Zeitschyip /:r Deutsche M ytkologie und Sittenkunde,Göttingen
1859,S.3II flg.

5 B.v.inDuitsch-oost-Afrika.ZieB.GutmanninGlosvsvan13Mei1909,enP.Paul
Camboué S.J.in Anthropos van September I9Iz.
3)Mannhardt,S.3z5 flg.
4)Gomme,115oo.Mijnbezwaartegen Gomme'sopvattingis,datzi
jnietMjalle
'#kruipdoor,sluip door-spelen''van hetzelfdebeginseluitgaat,maaronafhankelijkdaarvan sommigespelen uitden ,,archform'',andere (b.v.London Bridge),alleen uitheter
bijgezongen versverklaart.
5 z55o,uitg.G.H.Meyeryblz.54.
6)G.Kalff,HetZïy# in deM iddeleeuwen,Leiden 1883,blz.531.
7)OvergenomenuitKalë dieDeCoussemakeraanhaalt.
8) Böhme,S.555,nr.364:yyschlangenlaufund Durchkriechen''.
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prentvan J.van derHeydennaarBrueghel(St.Joris'kermis)
afgebeeld (afb.c),en dat hier door groote menschen gespeeld
wordt. Degang van hetspelisdeze:nadatm en zich in paren achterelkaarheeftopgesteld,dehanden om hoog geheven,kruipthet
laatste paar onder de door de handen gevorm de bogen door;is
het door allepoorten heengegaan,dan hefthetdehanden weerop

enblijftv66rdeandereparenstaan;dezevolgenopdezelfdewijze.
Ofditspelin de Middeleeuwen en de I6e eeuw ook doorkinde-

rengespeeldwerd,isniettebewijzen.Zooveeliszeker,datwehet
nù,zoowelin Duitschland,FrankrijkalsEngelandonderdekinderspelen genoem d vinden. ln Duitschland noem t m en het:
;;durchs Thor geheny'' S:cke flicken'',yy
derSandmann''1);in

Frankrijk; laporteSaint-Nicolas''2);in Engeland:yythreadthe
needle.''3)

Een spelvan geheelanderenaardishetbijKiliaen genoemde Maelenmaelen.K il.geeftop:y,M aelen,m ellen.vet.Sax.Sicam b.Coniugi- spel.
um inire,coniugari,coniungi.H inc lusus in Brabantia pueris et

puellisfrequens.M aelen,M aelen-steldicitur,cum binibinossegregare,alterum que altero relicto apprehendere nituntur.''W elk

spelhierdoorKiliaenbedoeldis,ismijnietheelduidelijk.Dathet
een soortdansis,schijntmijvrijzeker;maarwelke7
.Misschien
moetenwehetonsop devolgendewijzevoorstellen:een kring
wordtgevormd,bestaandeuitparen,iedervaneenjongeneneen
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andere jongen met een ander meisje
samenkomt (@ = jongen,O = meisje).
De beschrijvingbijKiliaen isechter z66
vaag,datik voordezen gangvanhetspel

nietkaninstaan.Verdam tM ol.G #ô.lverm oedt, dat voor den naam van ditspel

de beteekenis ,,maelen = trouwen''nietjuistis,maardatwe
hierm oeten denken aan een ww.yym aelen = verbeurten'',afwis-

seleny''afgeleid van yymale = keer,beurt''.4)
1)Böhme,S.537,538,nr.3a4,336,337.
5 Rolland,p.z4o,z4z.
:)Gomme,11p.ccg.
4)Indienmen hetyy
maelenspel''onderdedansenrekent,zouheteigenli
jkonderde

echtekinderspelen nietthuishooren;toch vindthethiereen plaats,omdatKiliaen het
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Aan het einde van dit hoofdstuk m oetnog een spelverm eld

worden,datwelgeenloopspelindeneigenlijkenzinvanhetwoord
is,m aartoch hetbesthiereen plaatsvindt.Ditspel,datin Vlaan-

Aaien en derenbekendisalsy,aaien en blaaien''1)ofyytaaienenblaaien'',is

blaaien.afgebeeld op hetreedsmeermalengenoemdschilderijvanBrueghel(afb.1)en doorGhesquiere2)alsvolgtbeschreven:,,Ziedie
gaggelende meisjesschaar.Hoe rap ze zwieren,hoe knap ze
draaien en zich dan plotselings nederflokkende op hunnen huk,

hoezehunnerokjes,alseenluchtbaldoordenwindopgeblazen,
bol''tegen den grond doen staan.''Is hetzelfde spel m isschien
bedoeld in de N ederlandsche vertaling van R abelais onder den

naam :,,Van draijen wij?''3)
W at andere landen betreft,is het spel,voor zoover ik weet,

alleen bekend in Frankrijk als ,,1a cage à poulets''4)en in
Engeland als y,turn,cheeses,turn.''5)

alsspelvermeldtenerdusmogeli
jkelementenbijkomen(bi
jKiliaennietgenoemd),die
erhetkaraktervaneenspelaangeven.Totdedansenbehoorteigenlijkookhetaanhet
m aelenspel''voorafgaand spelmetpoortvorm ing;hetheefthier echter een plaats ge-

vonden om zijngrooteovereenkomstmet,kruip door,sluipdoor''.
1) De Cock en Teirlinck, Iblz.c7o.
2) Ghesquiere,1I,blz.179,no.c4I.
3) Dozy,blz.c8,no.33.
4)Rolland,p. z67.
5)Gomme,I1,p.3z1.

1I.

SPRING- EN BUITELSPELEN .

H et verschiltusschen ,yloopen''en yyspringen''is in den grond

zeergering.Terwijlbijz,loopen''hetlichaam zich slechtsgedurendeeen ondeelbaaroogenblik vrijin deluchtbevindt,duurt
ditbijyyspringen''langer;bij,,loopen''isdebewegingalleenvoorwaartsgericht,bij,,springen''ook in dehoogte;ja,bijsommige
m anieren van ,,springen''zelfs uitsluitend in verticale richting.

ErasmusnoemtinzijnLususjp6Fïfys1)a1shetmeesteenvoudigespringspelde,nsaltulsjlocustayum,sivemagisranayum,utraque

tibia,sed junctispedibus.Kiliaen geeft:,,stans-voetsspringken.Springen
Iunctispedibussaltare;''en bij,,spans-voets''voegthijstaends-met aanvoets,beide met de beteekenis:,,presso pede.''2) Een andere eengeslonaam voor hetzelfde spelm oet het in een Amsterdam sche keurten voeten.

vanv66r1413genoemdedrubbelenzijn3):,,ltem,zowiedatspeelde in die kerke of upt kerchof m its dobbelen,cloeten,havicken

scieten, daneysen 4), stellen, drubbelen,steynwarpen ofanders
enigherhande spele,ende dairafbedraghen *)worde van tween
poerters,diewairsup 1111 & H ollans.''Ook in een Delftschekeur
van de eerste helft der I6e eeuw behoort yydrubbelen''tot de

spelen,dieop hetkerkhofverboden zijn5).Maareen onderalle
omstandigheden ongeoorloofd verm aak was het volstrekt niet:
1)Des.ErasmiRoterod.ColloqviabLvgd.Batavorvm AO.z636,p.48:Saltus.Deeerste

ultgaveisvan z5c2.

2) D.Claes,Lijstvan bijA-ïlït
lyp geboekte6n in Zuid-Nederland ptlpF/lyryp#:woordeno
GentIgoc.ClaesgeeftalsVlaamschenamenyyspannevoets'',,spannevoetjes''inde beteekenis:,ymet twee voeten vasttegen elkaar''.- ,,spannevoets over eene gracht
sPringen''.

8)RechtsbronnenvanAmsterdam,uitgeg.doorJoh.C.Breen (inOudeVaderlandscke
Rechtsbronnenj,'s-Gravenhage Igoc,ce rks,no.4,blz.3c,I9.
4)Deuitgeverplaatsttusschenz
,daneysen''eny,stellen''geenkomma;hi
jhoudt,daneysen stellen''bli
jkbaarvooréén spel.Dezemeeningkan ik nietdeelen;,zdaneysen''
m oetm .i.hetzelfdebeteekenena1sytkaatsen'';ikkom daaropinhoofdstuklllterug.W at
tnstellen''vooreen spelis,kan ik nletuitmaken;ook daarspreek ik nog over.

5) J.Soutendam,Keuren en Ord.rls Delp,blz.88.
*)Schuldig verklaard.
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in deGoede manieylb'ckezeden 1)wordtyyspringien by m anieren,
alsmetbeydedevoeten fslvlco''a1sbetamelijk vooreen jongen
beschouwd.
De afleiding van de nam en y,spans-voets''en y,staends-voets''

biedtgeenmoeilijkheden.Met,yspans-voets''wordtdiewijzevan
springen bedoeld,waarbijmendevoeten spant,d.i.naarbeneden strekt.,,staends-voets''wilzeggen,datm en de voeten houdt
in den stand,dien zehebben,wanneermen y,staat''.,,D rubbelen''
vinden we in het tegenwoordig Nederlandsch als yzdribbelen''terug,hoewelm et eenigszins andere beteekenis,n.1.dievan ,,m et

kleine,snelle passen loopen''2).,,Met aangesloten voetenspringen''beteekent het woord nog heden in het dialect van Oud-

BeierlandenteSliedrecht3),terwijlhetspelinGroningenbekend
isals:yydruppelken'',y,druppeltjen,''yydrumpelken''4).Hetzelfde
spelmogenwewaarschijnlijkzieninludsen,vermeldindeDelftsche keuren,waar het voorkomt naast yydrupbelen,te voeteling

loopen,mitstockenspringen.''5)Verdam achthetwaarschijnlijk,
dat,yludsen'',waarnaastm en ook ,ylutsen''vindt,hetzelfdewerkwoord isa1s y,lutsen = schudden''.M .i.isdatniethet geval.De
Cock en Teirlinck geven voor yym et beide voeten aangesloten
springen''o.a.op:y,lutsebeende springen'';#;lutsepooten''#';lut-

sevoetje''6)en daarwehiernaastook vinden ,,letsevoet''1verm oed ik,dat ,,lutsen''in verband gebracht dient te worden m et

';letsen = knoopen,binden,vastmaken''(van y,letse'',hetzelfde
a1s,,1is,lits,luts,1us= snoer,lint,riem ,touw toteen ooggem aakt

om daarin ietsvasttemaken'')7).Menzoudany,lutsen''moeten
opvatten als:,,z66 springen,alsofbeidevoetensamengebonden
w arenz',6fm en moetaannem en,datm en ook weldevoeten in een

1)Zieblz.1.
:) HetMnl.<J5.geeft eenige onjuiste vermoedensonder ,,dribbelen'':,,
Trippelen,

dansen.- A1sbenamingvaneenkinderspel.Misschienonshinkenofookeenvoudighup-

#:Jen.Docherkanook een anderspelbedoeldzijn,b.
v.touwtles#Fïsg8s.
''
8) A.Opprel,HetDialectvan Oud-Beierland,den Haag,1896.- Opprelgeeft:,,dribbele:Metdebeidevoetenvasttegenelkaaraangesloten springen.Zooook teSliedrecht

(T.enLb.5,193)enwaarschijnli
jkookelders.Dezebeteekeniswordtalthansalsdegewoneopgegeven doorHuydecoperop M elisStoke,3,371.''

4) H.Molema,W oordenboekderGroningscheVolkstaalïs deI94 eeuw,W insum :897.
Supplementvan A.A.Ganderheyden,1897.Molem ageeftop:,,druppelken = druppel-

tjen = drumpelken- huppelen, huppen metaaneengesloten voeten;Z.Hol1. dribbelen.Oostfr.driippelen''.

5)Hd Ov#sJ:KeurboekvanDyJ//(N.B%jdr.p.Rgel.en Wgyp.N.Rks3,1876,blz.
49811).
6) De Cock en Teirlinck,1,blz.c75 vlg.
7) Mnl.G #5.op:lutsen,letsen,letse.
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lusvastmaakte,hetzijom hettegen-elkaar-houdenvandevoeten
tevergemakkelijken,hetspeltebemoeilijken,ofom bedrogte
voorkom en.
Dat ,,drubbelen''een spel is,dat overalvoorkom t,kan m en

nietbetwijfelen:hetisdemeestgewonewijzevanom hetverstte
springen, hetzijmen daartoe een streep trekt,hetzi
jmen een
grachtofietsdergelijksoverspringt.Daar*m maghetonsverwonderen,dat we het spelin de Middeleeuwen en de I6e eeuw

onderzooveelnamen aantreffen,terwijlwein debuitenlandsche
werken over kinderspelen het spel nergens uitdrukkelijk genoem d vinden ; daarvan za1m en de oorzaak m oeten zoeken in

hetz66 natuurlijke van diewijze van springen.Ofwashetmisschien eenspel,datinhetbijzonderinVlaanderen geliefdwas?
DeCock en Teirlinck zijn deeenigen,dieereen grootaantalnamen vooropgeven,o.a.:,,gelijkvoetsspringeny'',,klutsvoetsje
springeny''yyvoetje-gelijk springen.''
Behalve y,gelijkvoets springen''vinden we ook verm eld het Springen
springen m etden polsstok,dien m en in den grond plaatst om een m et den
grooter afstand overte kunnen springen.Naast yyludsen''wordt polsstok.

in deDelftschekeurmetstockens/rïog:o verboden.BijErasmus
heethet:,,hastaeinnixum salire-''Kiliaen vermeldt:,npols-stock,
kloet-stock,polsser,pols,s/Fïscà-s/pcà'';Plantijn:nnEenenspringstock,p/Jstyingelstock.Bastonàsaulter1esfossez.Grallavelteres
Qua fossa transilitur.''

Mag y,polsstok springen''oorspronkelijk geen kinderspelgeweestzijn,datdekinderen hetspoedig nagedaan hebben,lijdt
geen twijfel1).Aan de Grieken was hetbekendals:,,xovromcyl
Jnzlp''2); de Duitschers noemen den polsstok:,,springstocki''
deEngelschen ;yypole,yyleaping-pole;''deFranschen spreken van:
saut à la perche.''3)
Heeft men in de M iddeleeuwen en de I6e eeuw ook '#hoog''-

en ,ydiepspringen''gekend?Bewijzen ontbreken,maardewaarschijnlijkheidiszeergroot.
Een andere wijze van springen vindtmen bijhetkinkelen.Hinkelen.
Inplaatsvanbeidevoetentegelijkindeluchtteheffen,houdthet
1),,Metdenpolsstokspringen''ishierbehandeld,omdathetdoorErasmusonderde
#:lusus pueriles''wordt genoem d.

2) Becq de Fouquières,p.Ios.
8)d'Allemagne,Sportsetjysfxd'adrnse,p.3oo.
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kind één dervoeten voortdurend omhoog,terwijlhet met den
anderen voettelkensden grond raakt en zich afstoot.

Kiliaengeeftbijkinckelen:,yvnicopedesaltare,vnicopedeinniti saltando,vnica tibia saltare:saltuatim currere vnico pede;''

bijkinckelspel:y,Ascoliasmus,empusaeludus,puerorum ludus
cum vnicopedesubsiliunt;bijhincke-pincken:,,claudicare;vnicopedesaltare.''Plantijnvermeldt: ,,0/eenbeenkuppelen.Aller
à clochepied.Vno pede incedere,em pusam im itari.''Ook Iunius,

in zijn Nomenclator,vermeldtditspel:yAscoliasmus,empusae
ludus,fit vbialtero pede in aëre librato,vnico subsiliunt pede.

JIZJAJXIJZJC Poll. Al.*) Hinckelen. B.0/ een been springken,
hinckepincken Flandris. ,,Hinckepinckeny'' dat voor het Mnl.
niet schijntopgeteekend,vinden we voorheteerstin een ongedrukten bundelrefereinen van 1524:,,M en pleechtercortslevens

om te hinciepinckene mer van a1s mate te houden doet leven
langhen tyt.''1)
Ofwe m et Verdam het hinkspelook m oeten zien in het ,,m o-

rellen'',datindeLeidschekeurenherhaaldelijk genoemdwordt,
isniettebewijzen.Gewoonlijkbeteekent,ymorellen''ofyymarellen''
hetzelfdea1shetbijKiliaengenoemde,,neghenstecken''of,,molen'',een speldatmetschijven gespeeld wordt.In deLeidsche
keurboeken vinden we ,ym orellen''o.a.vermeld op de volgende
plaatsen :,yltem so en m oet niem ent van **)derscolenochin Io
roeden nae derscolekaetsen,morellen,koten,noch gheenrehande
boeverie2)dairen binnen doen,noch gheruchte m aken,dair die
rectoersbighehindert ofdie kinderin derscole bighestoortm o-

ghen worden''3);en ook:yyltem soe en moetnyement,geestelic

noch wairlicpersoenen,hijsijoutofjonc,binnen derschoele,
nochopderschoele,nochoptdinghuys,***)noch op diehuysinge,
die die oude schoelplegettewesen,noch in dieschoelstege caetsen, m oyellen, coeten, noch geenrehande boeverye doen, noch
geruftemaken,dairdierectoirsbijgehindertofin die schole bij

gestoertmogen worden''(1447,13 April)4),en eldersluidt het
1)TijdschyiftvoorNed.JJJJenletterkunde,cz,blz.IIc.
2) Mnl.+#5.op yymarellen''.- Verdam vertaalthier,y
boeverie''doorkinderspel.ls
ditwe1juist?Debet.zalhiereerderzijn:y,dobbelarij''.
B)H.G.Hamaker,DeM iddeneeuwschekeurboeken van #4stad Leiden,Leiden 1847,
blz.47,XXIV (Keurboek van 1406).
4) 1d.
yblz.478,XXXV,keurvan vö6r 1448.
*)Almanicè,velAlamanis.**)1.voor? ***)huis, waarde rechtszitting wordt
gehouden.
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verbod:Item soenselniementbinnen dervrijhedevan Leyden
moyellen ende sonderlinghe uptkerchof.''1)Volgens Verdam is

hetnietonmogelijk,datopdergelijkeplaatsen,,marellen'',yhinken''beteekent.W at hetwoord betreft,bestaan er geen bezwaren :im m ers,deFranschebenam ing voorhethinkelspelluidt,,la
m arelle'' of ,,la m érelle'' een naam ,die we1zalm oeten worden

verklaard uitdeovereenkomstvan defiguur,diemen bijhet
schijfspelen die,welkemen bijhethinkspelgebruikte.Maaris
hetwe1noodig hieraan y,hinkelen''te denken ?W aarom kon het
m olenspel''niet op het kerkhof of op straat gespeeld worden ?
Zeker leverden de grafzerken een uitnem ende gelegenheid voor
het teekenen van de figuur,die m en noodig had.En wat hetgeruchtbetreft,datde spelersveroorzaakten en waardoor de ,yrec.
toirs''of de y,kinder in der scole''gehinderd werden,ieder spel
brengt licht ruzie tusschen de spelers en daarm ee geschreeuw
m et zich.

H oe het ,yhinkspel''in de Nederlanden in de M iddeleeuwen en
de I6eeeuw gespeeld werd,wordtnergensverm eld;m aarwe m ogen we1aannem en,dathetverschilm etdetegenwoordigem anier
van spelen niet groot is geweest. Voor we echter de heden-

daagsche speelwijze nagaan,willen wenogzien,hoehetspel
bijdeGrieken werd gespeeld.Iuniusgeeft a1s Grieksche benaming: ,,JœxxzJzœJzJç'';a1s Latijnsche:,,empusae ludus.''W at
verstond m en daaronder? Becq de Fouquières noem t onder
Jmzxzfzm/
zlç'' drie verschillendespelen''2):in heteerstekwam
het er op aan,wie hetverstkon hinken 3);in hettweedemoest

iemand,hinkende,zijnvluchtendemakkersachtervolgen,totdat
hijerééntepakkenkonkrijgen;in hetderdewasdehoofdzaak,
wie den grootsten afstand hinkend kon afleggen. Het tweede

spel,datdoorBecq deFouquières wordt gelijkgesteldmethet
Fransche,,lediableboîteux'',droeg den naam :,yem pusaeludus.''
Datmen bijonsin vroegertijd ook om het verst en het langst
hinkte,ligtvoor dehand;zoo gauw een kind hinkt,za1hetvan-

zelftotdergelijkewedstrijdenkomen;wantdebegeerteeenander
debaastezijn,isvan grootbelangvoordematevan genot,die
1)1d.,blz.46,keurboek van 1406.
2)BecqdeFouquières,p.86.- âl
zxœztal
Tttôgiseigenlijkhetspringenop éénbeen
op m etlucht gevulde blazen.

3)Becq deFouquières,p.87:y,quisauteraitleplusloinà cloche-pied''.Debedoeling
schijnthier,wieinéén spronghetverstkwam.
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een spelgeeft.W as hettweedespelook bijonsbekend?Zeer
waarschijnlijk:immers,inverscheidenelandenwordthetgespeeld.

In Nederland kentmen hetals:,,Vos,kom uitjeholl''1);in
Vlaanderen a1s:,ypietjeduiveltje''2);hetDuitschespeldraagt
den naam : ,yFuchs zum Loche'', ,yFuchs aus dem Loche''# der

lahme Fuchs''3);bijFischart:,,W o1ffbeiszmich nicht'';het
Zwitsersche,,g51eFuchs''4)ishetzelfdespel;inFrankrijkishet
behalve als:,,1e diable boîteux''bekend als:,yGros-lean''5);
in Engeland vinden we hetreedsin 1599 verm eld a1s:,,fox in the

hole.''6)

Erisnogeenandere,algemeenbekendewijzevanspelen,waarvan webijdeGrieken en Romeinen geen meldinggemaaktvinden :op den grond wordteen figuurgeteekend,die uiteen aantal

genummerdevakjesbestaat.Een steen,een stokjeofietsdergelijkswordt in heteerstevakje geworpen;men hinkt erheen,
neem t den steen op en hinkt weer terug.Vervolgens wordt de

steen in hettweede hokje geworpen en nu hinkt men overhet

eerstevakje- alleszonderdelijnenteraken- naarhettweede
om den steen op te nem en.Z66 gaat het spelvood,totdat alle

hokjeszijn doorloopen.Bijhethinken moetmen verschillende
regels in acht nem en,waarop hiernietnader ingegaan kan wor-

den.Dezewijzevan spelen,dieik mijuitmijnkinderjaren herinner (Amsterdam),verschilt van die in Vlaanderen,waar de

steennietopgenomen,maaruithethokjegeschoptwordt,waarbij
dan nog voordeverschillendevakken verschillendem anieren van
hinken m oeten worden toegepast,b.v.op den hiel,op de teenen
hinken,enz. Dit spel, dat in Vlaanderen o. a.bekend is a1s:

##hemel-hinkeleny'' ,yhinkelen'', ,,perk-hinkelen''7), draagt in
Duitschland den naam : ,,paradies''- of ,yH im m elhuppen'',

W ochenhûpfen''; bij Fischart: ,,In Himmel, in d'Hö11,''

;)Desz M örselstein tragens'',,,D eszVenusTempels'';in Zwitserland :,yH oppen''.d'Allem agneverm eldtheta1s:,ym érelleà cloche1) Labberté,blz.22, nO. 33.
2) Ghesquière,blz.68,no.86.
8) Böhme,S.575,nr.404.- Rochholz,S.411,nr.c9.
4) Ziiricher,nr.Iozz.
5) P. Sébillot,Coutumes populairesdela Haute-Bretagne,Paris:886 çLesN/JJ4'
JJSfF::
populaiyes, XXlI),p.49.
6) Gomme, 1,p.143.- In ditspelisdegewoonteoveral,datdehinkendepersooa
m eteen zakdoek isgewapend.

7) De Cock en Teirlinck,1,blz.3o9 vlg.
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pied''1); Gomme als:y,hop-scotch'',,,hap thebeds''.,,hickety
hackety'',etc.Buiten Europa vindt men hetspelin China2).
W elke spelen Kiliaen en Iuniusm et yyhinckel-spel''bedoelen,is

nietuittemaken;mogelijk vatten zij eraldehierbehandelde
onder sam en.
Ook voorhet ,,hinkspel''kan men weer dem onengeloofaanne-

men.3)Den eenbeenigen demon,dien men bijhetGriekscheen
Romeinschespelindenhinkendeziet4),vindtmenin :,Fuchsaus
dem Loche''terug.Datmenhierwerkelijkmeteendemontedoen

.

heeft, leidt Singer daaruit af,dat de persoon,die den Plum p-

sack''draagt,in diergestalteoptreedt.DeChristelijketijd zou
(bij het ,,hemelhinken'')den eenbeenigen demonveranderd hebben in een eenbeenigen engel,die de a1ssteentjevoorgestelde
ziellangsverschillendetusschenstationsnaarhetparadijsbrengt.
Gomme5)isvaneenanderemeening.Zijzietinditspeldeoude
labyrinthmythe.Voorditlabyrinth zouin Christelijken tijd een
figuurin deplaatsgekomen zijn,diedenwegnaarhetparadijs
voorsteldeen den vorm van deeersteChristelijkekerkhad.De
hinkende isdan zelfdeziel,diedereisnaarhetparadijsmaakt.
Tegen de doorGom m eontwikkeldem eening kan m en aanvoeren,
dat de ,,eenbeenigheid''van de zieler nietdoorverklaard en de

beteekenisvanhetsteentjeonsnietverduidelijktwordt.
Een spel,datwealleenkennenuithetschilderijvanBrueghel
(afb.I.) en uiteen prentvan P.van derBorcht(ongeveeruit Haasje1580;afb.3.)en waarvan we dus de benaming voor de M iddel- OVer.

eeuwenen deI6eeeuw nietweten,is,,haasjeover.''Eenigejongensstaanvoorovergebogen opbepaalden afstandvanelkander,de
handen aan deknieën;de anderen springen m eteen aanlöop ach-

tereenvolgensoverdegebogen ruggen heen,waarbijzij,om gemakkelijkeroverden ,ybok''heen tekomen,eensteunpuntzoeken voorhun handen op den rug ofdeschoudersvan dengene,die
1)d'Allemagne,Sportset#,
vxd'adresse,p.3z4suiv.- d'Allemagnezietditspelookin
het, in de I6e eeuw bekende,z,francdu carreau'';m .i.moeten wehierin hetwerpea
van m unten naar een bepaald ptm tzien;vgl.de afbeelding.

2)Ploss, 1I,S.c:7.
8)Zs.d.Ver./.Volksk.,XI11,z9o3,S.167,
.artikelvanSingeroverDeutscheKin&r.
ç#ï:J8.
4)BecqdeFouquières,p.87,zegt,wanneerhijspreektover,1ejeudel'Empuse'':,,Ce
n'étaitenquelquesortequ'uneparodied'un m ythe trèsantique;on yraillait,onypoursuivaitm êm e à coups de fouetune divinité nocturne,spectre effrayantet diiorme
envoyé par Hécate et que 1esanciensnomm aientEmpuse''.

5)Gomme,Ip.cc7.
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voorovergebogen staat.W ie over alde anderen heen isgespron-

gen,moet zich v66r zijn makkers plaatsen en eveneens y,bok
staan''.Wanneer allen gebuktzijn,begintdeachtersteweerte
springen.Op deschilderi
jvan Brueghelzienwedejongensniet
gebogen in de richting van den sprong,m aar loodrecht daarop,

watmoeilijkerisdan deeerstewijzevan springen.Allerleiregels
kunnen bij het spel gemaakt worden om hettebemoeilijken,
b.v.hetneerWerpen en Weer Oprapen van een zakdoek.
Of het spelbi
jde Grieken en Romeinen bekend was,durft
Becq de Fouquièresnietmetzekerheid zeggen1);hijmeenter
echteruiteen afbeelding toe te m ogen besluiten.ln de I7e eeuw
heettehetin Nederland :y,overruch springen'',een naam dien we

in bij Calom gedrukt Kinderwerk (I6c6) aantreffen.Eenbenaming vooreen bijzondersoort,yhaasjeover''moethetin Gallitalo'svertalinggenoemde,,vansteentjeveerder''zijn2).Nederlandsche namen uit den tegenwoordigen tijd vindtmen in een
lange lijst bijDe Cock en Teirlinck 3).In Duitschland heethet
haasje-over-spel'':y,Bocksprung''4),wanneerdesprongplaats
heeftinderichtingvandeny,bok'';springtmenvanterzijde,dan
spreektmen van:yyHammelsprung''4).In Zwitserland kentmen
heta1s:,,Gullium ,'',,Gesellschaftssprung'',,,Bockstehen''5).Voor
den ouderdom van hetspelin Frankrijk vinden weverscheidenebewijzen:in de Trente-sixjïgvFcs....van 1587heethet:
,,COuPPeteste''(variantenzijn,,croupeteste''en,,croqueteste'');
eenanderebenaminguitdeI6eeeuw is:,,lepassavant'',terwijl
hetin deIyeeeuw voorkomta1s:,,laposte''6).Demeestgewone
Fransche benam ing is:,ysaute m outon.''In het Engelsch is het

spelbekend als:y,leap-frog''7);hetwordtreedsvermeld in Sha-

kespeare'sHenyyF enbijJonson.8)
1)Becq de Fouquières,p.108.
2)Boekenoogen,ZaanschIdîoticon opyysteentje-vort'':,Eenwijzevan yyhaasje-over
springen'', waarbi
jéén derjongensvoorbok staat,terwijlnaasthem een steenligt,die
totuitgangspuntdientvan den smong.Zi
jn allemedespelersoverdenbok gesprongen,
dan gaatdeze een voetverdervan den steen staan.Isde afstand drievoetgeworden,

dan mogen despdngersbi
jden aanloop één stapnemen in deruimtetusschen steen en
bok,en zoo vervolgensvoorelkedrievoetnogeen stap.W iemisspringt,m oetdenbok
vervangen en hetspelbegintopnieuw''.

:)De Cock en Teirlinck,Iblz.383 vlg.
4)Böhme,S.590,nr,436;S.591,nr.437.
5) Rochholz,S.454,nr.77.
6)d'Allemagne,Sportsetjdlxd'
adresse,p.59y3I9 suiv.
7)Gomme,1,p.3c7,35z,z33.
8)Strutt,p.38c.
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Veelovereenkomstisertusschenyyhaasje-over''en ,ybok-sta-Bok-stavast'',een spel,datwe in de I6e eeuw ondereen groot aantalna-vast.

menaantreffenendatooknoginonzedagenbijdejeugdbekend
is.Kiliaen geeftvoorditspelde volgende nam en :kockock heerken

F##'ick wel,bockppc:kagkespelen,bocken spelen,bocken setten,
bock-horen spelen,blick-spelspelen,peeydeken welbereydt,kievel-

kavelspelen,pickolieojtgraej,vingkey-spelspelen.Debeschrijving
van hetspelvinden webij,,kockock heerken rijd'ick wel'':,,Micare digitis:Luduspuerorum cum puerobstructis oculis diuinat
quot alter,ipsius tergo insidens,digitos erectos habeat.''lunius
geeft devolgende definitie:,yM icare digitisCic.Lususgenus Italiae dom esticum ac fam iliare,quo extentisvtrim que digitis,alter
alterius num erum diuinatione assequicontendit.Jvzzzlrdlp rsbç
lzzrlzn/ç. Al. Die finger herfur werffen, und schnellen. B.
pueris nostratibus ludus sim ilu vocatur Peeytgen wel beyeyt,ve1

pickolyeojtegyaej,velcockcockFj'wel.quopuerobstructisoculis
diuinatquotalterdigitoserectoshabeat G.*).Ioueràl'amour.
It.Giuocarà l'amore.H.**)Iuegar alamorra.''Deeersteverm elding van dit spelvinden we in een refrei
nvan JanvanDoesborch diehetinzijn jeugdspeelde:
***@@@wasmijn spel,
Oft bock prcF hake m et lichten leden

Tespringeneendecoecoucheeyken F# icwel.1)
Alvorenstetrachten deverschillendenam en teverklaren,ishet
noodig hetspelzelfietsnadertebeschouwen.Kiliaen stelthetge-

lijk aanhetLat.y,micaredigitis'',datreedsdeEgyptenaren,en
vermoedelijkookdeGrieken,kendenz).Ditishetzelfdespelalshet
inItaliëzoogeliefdeyymorra'',waarbijtweepersonenzichtegenoverelkaarplaatsen,tegelijkeen aantalvingersopsteken en dan
de som van het door beiden opgestoken getalnoem en.M en ziet,

ditspelbeantwoordtnietaandebeschrijving,dieKiliaenlaatvolgenyvolgenswelkeeenknaapydeoogengeblinddoektyraadt,hoeveel

vingerszijnmakker,dieopzijn rugzit,opgestokenheeft.Hetis
duidelijk,datwehiertedoenhebbenmetons,ybok-sta-vast'',de
versmelting van een raadspelen een springspel,terwijl,,micare
digitis'' alleen een raadspelis.Veelm eer reden is er ,,bok-sta1) Zie den titelvnn ditrefrein op blz.z5.
2) Becq deFouquières,p.29csuiv. d'Allemagne,RLcrêationsetPJs.
ç:-f:-#.
:)p.149.
G.Vuillier,Plaisin etl
kuxdepuisl6sprs'
gtWc.
ç,zgoo,p.258.

*)Gallicè,ve1Gallis. **) Hispanicè,velHispanis.
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vast''gelijktestellenaaneenanderRomeinschspel,waarbijmen
dewoorden gebruikte:,,bucca,bucca,quotsunthic?''W e vinden

het vermeld in een passagebijPetroniusArbiter(uitdentijd
van Nero):,,Trim alchio,diedoorhetverliesnietbewogen scheen,
kuste den knaap envroeghem opzijnrugteklimmen.Zonder
uitstel ging de jongenschrijlingsophem zitten,sloeghem met
de hand op de schouders en riep lachend:yybucca,bucca,quot

sunthic?''1)

Vandeverschillendebenamingenzijnerenkelegemakkelijkte
verklaren.yyvingher-spel''en ,,blick-spel''2)schijnen hun naam
ontleend te hebben aan hetopsteken en raden van hetaantalvingers. ,,vingher-spel'' doet denken aan de bi
jluniusgenoemde
Duitsche benam ing:,,D ie finger herfur werffen,und schnellen.''

Ook,,blick-spel''schijnttewijzenophetsnelopstekendervingers
en hetzelfde tebeteekenen als micare digitis''.Imm ers,K iliaen

geeftbijyyblicken''o.a.op:,zmicare''(= flikkeren).lkvermoed
dus,datdezebenamingoorspronkelijk alleen goldvoorhetyymorraspel'';y,blicken''of,,m icare''toch,heeft alleen dàn zin,wan-

neerdegene,diemoetraden,devingerskanzien,watbijhetspel,
waarvan Kiliaen deomschdjvinggeeft,niethetgevalis.Laterzal
denaam ookgebruiktzijnvoordeversmeltingvanspring-enraadspel3).Denaam y,peerdekenwe1bereydt''biedtgeenmoeilijkheden.Hij,diegebogenstaat,wordtvergelekenmeteenpaard,dat
bereidiszijnruiteropdenrugtedragen.Moeilijkerisdeoplossing
vandenamen,diemetyykoekoek''en zzbok''zijn gevormd.Laat
mijterverklaringwijzenopeenwet,bijdeLongobardeningebruik,
waarbijverbodenwerdtweevingers,bijwijzevanhorens,opte
stekenom een andertebespotten,hetgeenophetzelfdefeitwijst
a1s het woord ,,hoorndrager.''D ezen hoon vindtm en ook in het

;#bok-sta-vast-spel''.Menbespotzijnmakkerdoorhem horensop
tezetten.Datmenwerkelijkaan'eenverbandmety,hoorndrager''
moetdenken,bewijsthetnaastelkaarvoorkomenvan,,koekoek''
en ,,bok''.Im m ersnaasthetwoord ')koekoek''in den zin van ,,bedrogen echtgenoot''en yzoverspeler'',vindtm en in hetItaliaansch

1) Gomme,1,p.47.De variantheeft ,y
buccae''en ,,
bucco''.
1)Rochholz,S.434,leestverkeerdeli
jk:,,
bliespel''en y
,cockocheerken rydicwel'',
waarschijnlijk drukfouten.
3 Kil.geeftbij,,
blickspelspelea''op:,j.bock overhage.Micaredigitis''.
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becco cornuto''(= gehoorndebok),in het Spaansch y,cabron''
(= bok)1).
De naam y,bok''werd in den regelgegeven aan dengene,die ge-

buktstond;bij,ybockoverhaghe''isditblijkbaarniethetgeval.
Hierschijntveeleerdepersoon,diespringt,de,ybok''tezijn;moelijkis dit niet oorspronkelijk,maarwektehetspringen degedachte aan een over een ,yhaag''springend dier op,waarna de
naam ,ybok''van het slachtoffer op den springer kon overgaan.
D e beide nam en ,,pick,olie oft graef''en y,kievel-kavel spelen''

blijven onsnog terverklaring over.RoemerVisscherschrijftin
het bijschriftvan één zijnerSinnepoppen (1614)2),waar ,,boksta-vast''isafgebeeld:,,Pick,datis:alsdeSpringhereen vingher
alleen opsteeckt.OJy,datis:a1shy tweevingheren opsteeckt.En

Graej,datis:a1shydevollehandtopsteekt,buyghendedevinghe-

rennederwaert,gelijckalsmenkrabtofklout.''Moeten weinde
driewoordeneenaanduidingzienvandewijze,waaropmenoorspronkelijk devingersuitstak?,,Pik''kandanzijnhetuitsteken
van één vinger(misschien den wijsvinger),alsofmen eriemand
m ee wilde pikken.In ,,o1ie''zalm en een verbastering,en m isschien hetzelfde woord,m oeten zien alsin ,,dolt1e'',datin Fries-

landbijhetspelwerdgebruikt3).,,Dolt1e''ismogelijkweerhetzelfdealsy,delje''iny,pykedelje''ydatweindelijstvanGargantua's
spelen vinden. Staat ,,delje'' misschien in verband met ,,de1
= omlaag'',,,delle,dell= laagte,vallei''?4)W asdemanierom de
twee vingersop testeken z66,datm en erm eenaarbeneden wees?
H et woord yygraef'' zou m et graven in verband kunnen staan,
daar Roem erVisscher onsvertelt,dat de vingersneerwaarts ge-

bogen werden,alsofmen yykrabt''of,,klout''5).Tusschenéénvan
de drie,,,pik'',y,olie''of y,graef''m oet de yybok''kiezen.Op het

kiezen wijstdenaam r,kievel-kavelspelen''.MetDeJager6)zou
1) K.0.Meinsmain Taal6n Letteren 1V,blz.co3.
2)Ziedeafb.inAmsterdam indeI78eeuw,d1.I1,Huîseli
jkenM aatsch.Leven,blz.48.
B) WalingDijkstra,UitFriesland'sVolksleven,Leeuwarden 1895,d1.1,blz.2c9:,,De
oudeLeeuwardershaddenom hetmiddenderI8deeeuw enlaternogeenjongensspel,dat
##pike''werdgenoemd.Eén knaapstondvoorovergebogen,een anderspronghem op den

rugenzeide:,ypikedoltlerara,fiesje,foesje,fé!''terwijlhijvingersopstak,wiergetalde

gebukteraden m oest.Pikewasin deeerstehelftdezereeuw nogteLeeuwardenbekend,

maarhetwasverbasterd tot ,pikedoltjerave,sonnefoesjefe''.''
4) Boekenoogen,ZaansckIdioticon,blz.139,geeft,ykop del!= kop neer'',een term
gebruiktin y,
haasje-over''springen.
5)Datdezeverklaringmi
jgeheelbevredigt,kaniknietzeggen,maarverbasteringder
woordendoornietbegri
jpenza1menhierwe1moeten aannemen.
6)A.deJager,Verscheidenheden,Deventer1844,blz.146.
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m en hier kunnen denken aan een afleiding van ,,kavelen = lo-

tenofkiezen''.Ditlijkttemeerwaarschijnlijk,omdatverscbeidene

versjes,bijditspelin gebruik,en doorDeCock en Teirlinck1)
opgegeven,beginnen met ,,kievela-kavel'',ofietsdergelijks,een
opwekking,gerichttot den voorovergebogen knaap,om teraden
naarhetaantalopgestoken vingers.
H et spelis afgebeeld op een prent van den Zuid-N ederlander

Van derBorcht(+ 1580),waarhetspeldoordrieapen-kinderen
wordtgespeeld (afb.3).Op een steeniséén van deapen gezeten,
in wiens schooteen ander,voorovergebogen,hethoofd neerlegt.
Op den rug van den tweede zit numm er drie,beide arm en in de

luchtom zichinevenwichttehouden,terwijlhijvandeéénehand
denwijsvingeropsteekt.Ditisdeeenvoudigstemaniervanspelen,
zooalswedieook bijKiliaen vermeld vinden.Maarerisnog een
andere,meeringewikkeldevorm vanditspel,dieophetschilderj
vanBrueghelisafgebeeld (afb.1.).Opeenbalkziteenjongen,in
wiensschooteen anderhethoofdlegt,zooalsbijdeeerstemanier
van spelen.Achter hem staat een tweede in dezelfde houding,

dichttegenhem aan.Opdegekromderuggenvandezebeidejongens zitten achter elkaar twee anderen,van wie de achterste de

geheelehandophoudt.BijBrueghelishetyybok-sta-vast''inpartijen afgebeeld,waarbijdeéénepartijisneergebogen a1s,,bok'',
de anderemoetspringenopdenrugvandeeerstepartij.NOIvan
de springers neemteen aanloop entrachtzoovermogelijk naar
voren zijnzitplaatsopden ,ybok''teveroveren;achterhem noc,
enz.Geen van de springersm ag den grond raken,v66rde laatste

ntbok,bok,stavast!''ofietsandersheeftgezegd.Ookbijdezen
vorm vanspelkomthetradensomsvoor:zijnallespringersgoed
en welgezeten,dan vraagtde'voorm an aan den ,ybok'':,,H oeveel

horensstaanerop?''Raadtde,ybok''hetaantal,danishijafgelost,andersbegintmen opnieuw.2)Dezevorm van spelschijnt
denzelfden naam gedragen te hebben als het gewone ,,bok-sta-

vast'';in Vlaanderen heeten beideo.a.:,,ezelkespringen''3).ln
deIgeeeuw droeghetspelden naam :yyvan paardjestavasty''
zooals bij Gallitalo vermeld staat,en van:yysymen de lie1) De Cock en Teirlinck,Iblz.c98.
2) Driemaandeli
jkscheBladen,uitgegeven tfppydeFyFc:lzïgïlsgtotonderzoekvan Taal6n
Volksleven,vooralin hetOosten van N ederland,1V,1905,blz,c3.

3)DeCockenTeirlinck,Iblz.c94vlg.
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ver de laverdebock,hoeveel hoorens staander achterop?''1)
Ook in andere landen kom en beide vorm en voor.De eerste,
de m inst ingewikkelde dus,isin Duitschland bekend onder den
naam :,,Fingerzahlerraten ;''en de vraag luidthiero.a.:,,Bock,

Bock,wie vielHörner hab ich?''2)BijyyFingerzahlerraten''
springtde persoon,die de vingers opsteekt,niet op den rug van
den voorovergebogen knaap ;we hebben hier dus enkelm et een

raadspeltedoen,evenalsin hetVlaamsche:y,hamele,damele.''3)
In Zwitserlandheethetspel:yzErratismachen''4),yyFingerspiely''
Fingerlein''- oder ,yRingleinschnellen.'':) In Frankrijk kent
men hetals:,,le daim ''6)en de vraag doorden yycavalier''aan
den gebogen ,ydaim '' gesteld, luidt: yydaim ! daim ! Combien

ai-je de cornes leveés.
7''Ook in Frankrijk is hetspeloud;we
vinden er reeds een afbeelding van van

1500.7)Engeland

kenthet als:,ybuck,buck.''8)
De tweede vorm van spelen is in Duitschland bekend als:

das lange Ross''of,,Bomhopsen''9),ook als:,,Bock stah fast
un wippernich.''le)In Frankrijkdraagthetdennaam :,,cheval
fonduy''waarvanwe,behalvebijRabelais,reedsin 1556melding
gem aakt vinden en waarvan we een zeventiende-eeuwsche
afbeeldingbezitten.ll)In Engeland heethet: bung thebucket''
ship'';in Schotland : ,,saddle the nag'', ski
n thegoatie.''12)

Een eigenaardig springspelisafgebeeld op hetschilderijvan
Brueghel(afb.I).Een aantalkinderen zitop den grond in twee
rijen,hetgezichtnaarelkandertoegekeerd,debeenenopgetrok1)Bredero,StommenAï##:Fyvs.1560.- ZiedeverkladnginDeJager'sVerschddenkeden,blz.z56;DeJagergeeftmetBilderdijk ylieverdelaverdebock''weerdoor:y,lieve
heer bok''.- Datde naam ,,pick,olie,graef''in de I;eeeuw voorkwam,hebben we
reedsgezien.

2)Böhme,S.633,nr.522,flg.DenamenydieFischartopgeeftt,,pferdlinwollbereit'',
#Rhat derfinger'',yypick Olyetofftegraef''),zijn uitIuniusovergenomen.Vgl.het
ArtikelvanH.A.Rausch,Jahrbuch/#yGeschichte,SpracheundLiteraturElsass-Lothringens,X XIV,1908,S.97.

B)De Cock en Teirlinck,Iblz.303.
4) SckweizerisckesArchiv /4# Volkskunde,I :897,S.Ic4.
5) Rochholz,S.434,nr.54.
6) Nouveau M anuel,p.z4g.
7) Claudh,HistoiyeA l'imprimerieen France,11 p.46- 48.
8) Gomme,I p.46.
9) Böhme,S.59z,nr.438.
1
0
) E.Meier,DeutscheffïsAvyïpl:und Kinderspieleaus Schwaben,Tiibingen 1851,
'
S. z34,nr.4cc.

11)d'Allemagne,Sportsetjeuxd'adresse,p.3c5suiv.- EugèneMonseur,L6FOJkJOF:
W allon,Bruxelles 1892,p.105.- Fournier,p.Ic6.

.

12) Gomme,I p.52;11p.191,147,199.
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ken.Twee andere kinderen springen achter elkaar tusschen de

beide rijen door.Ishet debedoeling z66 hoog te springen,dat
eenvaloverdeuitgestokenbeenen onmogelijkis?
Op het Onder de buitelspelen is ,,op het hoofd staan'', waarvan
hoofd Brueghelons weerde afbeelding geeft,heteenvoudigste.Kiliaen
staan. verm eldt het onder killebillen: ,,Hille-bil.Puerorum lusus, quo
nates in altum tollunt, capiti insistentes; kille-billen. Cym bachum agere, in caput saltare,in caput stando et prosiliendo
crura tenere surrecta,et natesin altum tollere,crura in sublim e
iactare. aut kiele-billen.q.d.natescaedere calcaneis:quod quo-

que in eodem puerililudo fit.''OokPlantijnvermeldtditspel:
Hillebillen, oft kielebillen. Culbuter, se tenir sur la teste en
tallonnant contre 1es fesses. Cybisteterem agere.''Een andere,

Vlaamsche,benaming,die Kiliaen gelijkstelt aan yyhiele-bily''
is:perre.De naam ,yhillebillen''komt reeds voor in een liedje
uit de I5e eeuw,waar een m olenaarsknecht zich beklaagt,dat

hij niet meer naar den molen kan gaan ,nkillen billen metten
)ongen knechten.''1)De namen ,,hielebillen''en y,perre''bieden
geen moeilijkheden. ,yHielebillen''wordt volkomen duidelijk,
wanneerweden gangvanhetspelnagaan:dejongenbuigtzich
'

voorover,plaatst de handen op den grond,werpt de beenen in

de lucht;daarbij buigt hij dikwijls de beenen achterwaarts,
wat Plantijn noem t: ,,en tallonnant contre 1es fesses'' en dat
hetzelfde is als:#;
hielebillen''(hille-ofhiele- = hiel).yyperre''
beteekent volgens het M nl. F #ù. yypereboom '',een naam voor
het spel, die heel verklaarbaar is, wanneer we nagaan, wel-

ken indruk een op hethoofd staandkindmaakt,Zijnhouding
doetdenken aan een boom,waarvan dewortels(dearmen)zich
zijwaartsuitstrekken,deromp destam is,debeenen,wanneer
zeniettegenelkaarwordengehouden,detakken zijn.Datmen
overaldezen indruk krijgt,blijktuit de namen,die het spel
draagt.In Vlaanderen heet het:yzpereboom staan''en ,,op den

kopstaan.''2)DeDuitschersnoemenhet:,,purzelbâumemachen''
en ,,aufdem Kopfe stehen''3);een geschriftvan IgIgvermeldt
heta1s:,,birnbâumlein machen.''4)
1) G.Kalff,Hd lïe# in 4
9 M idd6l66uw6n,blz.309.
2) Ghesquiere,11;blz.169,no.cc3. De Cock en Teirlinck)1,blz.340.
3) Böhme,S.4c5,nr.I8.
4) Bolte,S.383.
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Dergelijkenamen zijn ook in Frankrijk in gebruik,waarhet,
behalve als:,,1e monde renversé''1),bekend is a1s:,,1e poirier
fourchu'', ,,le chêne fourché''2)of y,piqué''.2)Zet het kind
zich op de handen in beweging,dan spreekt m en van :,ym arche

desfourches.''3)In Engeland noemtmen het:yysomersault.''4)
Volgens Becq de Fouquières m ag m en aannem en,dathetspel
ook aan de Grieken en Rom einen bekend was,m eer echter a1s

een oefening van de zpllmrilfç of duikelaars,dan van kinderen.5)

Buiteltmen,inplaats van op het hoofd te blijven staan, Kopje
verder voort,zoodat m en weer op de voeten terecht kom t,dan duikelen.

duikelt'' men y,kopje.''Dit spelheet bij Kiliaen tyymelen en
zijn omschrijving luidt:y,petauristam agere,cybisterem agere:
voluere sein caput:in caputvoluim anibuspedibusqueadductis:

àcapitein pedesimossereuoluere:praecipitari.''Plantijngeeft
voor yytuym elen'' het Fransch yyculbuter'' op. Een andere,
H ollandsche, naam voor yytuym eleny'' eveneens door K iliaen
genoem d, is sterte-bollen of steerte-bollen, dat we terugvinden

in het door Boekenoogen opgegeven y,stortebollen = kopje
duikelen''.6) ,,Sterte''-,,,steerte''-,,,storte''-zalhetzelfdewoord
zijn a1s het Ned. staart; daarop wijst ook het synonieme
1)stutelebollen'' (stuit = onderste deel van den ruggegraat),
eveneens door Boekenoogen opgegeven. Of ook bolaersen en
sollebollen als naam van dit spelin gebruikzi
jn geweest,isniet
rnet zekerheid te zeggen.Kiliaen definieert y,bolaersen'' aldus:
)>In caput deuolui, clunibus in altum sublatis: praecipitare,

praecipitari,inuertere,inuerti,subuerti.''Kiliaenschijnthierons
);halsoverkop vallen''te bedoelen.Daar m en echterin Vlaanderen aan y,buitelen'' ook den naam geeft van y,boleerzen'',

1,eenboleersmaken''7),zouhetnietteverwonderenzijn,wanneer
denaam in de I6eeeuw ook voorhetspelin gebruik wasgeweest.

Mogelijk geldt hetzelfde voor ,,sollebollen'',dat eveneens de
beteekenis yyhals overkop vallen''had.Kiliaen geeft op:s0lpsf6r
1)d'Allemagne,Sportsetjeuxd'adresse,p.333.
5 Sébillot,p.5o.- BijRabelais lezen we:,Au chesneforchu''.
B)d'Allemagne,Sportsetjysxd'adresse,p.333.
4)Strutt,p.2c9.
5) Becq de Fouquières,p.106.
6) Boekenoogen,Zaansch Idioticon.
7) De Cock en Teirlinck,1,blz.337 vlg.
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bol,solle-bol,sole-bol,sol0//sole psf:r b0lvallen.1)Praecipitari:
deorsum in caput cadere. q. d. so ea supra caputy''en ,,sollebollen.Praecipitare,praecipitari.''D e nam en voor ,,op het hoofd
staan''en y,kopje duikelen''schijnen in de verschillende talen

niet altijd nauwkeurig uitelkaargehouden te zijn.Zoo vindt
menb.v.yzculbuter'',dateigenlijk aan ,,kopjeduikelen''beantwoordt,ondereen Fransche plaat uit deI7e eellW ,Waar OP het

hoofdstaandejongenszijnafgebeeld.2)EvenzoovertaaltPlantijn
beide spelen m et: yyculbuter.'' Voor D uitschland vond ik niet

uitdrukkelijk een naam voory,kopjeduikelen''vermeld.ln het
Engelsch schijnen beide spelen yysomersault''te heeten.Hetzou
dus mogelijk zijn,dat ook de bij Kiliaen genoemde woorden
voordebeidespeleningebruikzijngeweest.OokdeGriekenen
Rom einen zullen ditspelwelgekendhebben,daarheta.h.w .vanzelf uit ,,OP het hoofd staan''ontstaat.
Kop en H etlaatste,m aarzekerniethet m instm erkwaardigevan deze
gat. groep,is een spel,dat ik in Gallitalo'svertalingvan Gargantua

(1682)meenteherkennenin:,,vanneusin aars.''3)VoordeXiddeleeuwen en deI6eeeuw vondik den naam van ditspelnietverm eld,
m aarwelbestaan erafbeeldingen van :op een prentvan Van der

Heyden naar Brueghel(afb.c)en opeenprentvanvinckeboons

(+I6oo).BijBrueghelzijndedeelnemersblijkbaarvolwassenmenschen,bijVinckeboonskinderen.Tweejongens,vanwiedeéénop
het hoofd,deanderrechtovereindstaat,devoorzijdevanhet1ichaam naar elkaar toegekeerd, houden elkander z66 om het
m iddelvast, dat de één het hoofd omlaag,de ander omhoog

heeft,tusschendebeenenvanzijnmakker.Opden grondliggen
twee andere kinderen op de knieën,het hoofd in tegenoverge-

stelderichting.Nurollendetweeeerstejongenszoodanigoverde
ruggen der voorovergebogen kinderen, dat, wie eerst op het

hoofd stond,nu op zijn beenen terecht komt en omgekeerd.
1) So1 = zool,bo1 = hoofd.- Men vindtook yyover aers overbo1tuymelen'',in
Marnix'Biéncorh 1,hfdst.IV,blz.84;II,hfdst.V,blz.175.- ,,
Soloverbol''vindtmen
reedsin deI5eeeuw;zieTi
jdschr.r.Ned.TaalenLetterk.,9,blz.I8c.In Spieghel's
Numavindtmen ,holoverbol''(id.cI,blz.I6c);zievoordeverkladng Boekenoogen.
2) d'Allemagne,Spoytsd jeux #'J&:&.
ç4,p.3c9.
B) DeCock en Teirlinck,1,blz.54,zienhierin een anderspel,hetFransche,atesteà
.

testebeschevel''.,,A fairedevinersideuxépinglesque l'oncachedanssamainsontplacéestêtebêche,oudanslem êm esens''.M .i.hebbenwetedoenm etdevertalingvanhet
Fransche ,,A peten gueulle'',datin Fischart'svertaling luidt:,,Deszfurtzinnhalsz''.
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HetspeldraagtinBelgiëdennaam :,ykopengat''1).InFrankrijk
heet het:,ypète-en-gueule''2),fouler le gareau.''3)Verderebewijzenvanditspelhebiknietgevonden.4)

1)Zieden CataloguspJsh6tMsfdysf- çan/0JkJ>4tea4p/ï:8F#4G blz.6c,no.9.
2) d'Allemagne,Sportset)'
eux#'JJF:.
9S4,p.3c8.- L6Nouveau Manuel,p.zzs,geeft

hetook onderden naam van ,,1emonderenversé''.

B) Sébillot,p.48.
4)DeDuitschevertalingvanFischartbewi
jstnogniet,dathetspelin Duitschland
bekend was.

111.

W ERPSPELEN.

Komthetbijdeloop-en vangspelen voornamelijk aan op de
vlugheid en behendigheid,waarmeemen zich van zijn onderste
ledematen weet te bedienen,bijdewerpspelen zijn de ontwikkeling van de arm spieren en de geoefendheid van het oog van
het m eeste belang.De kiem van een werpspelis even goed aan-

wezig,wanneerhetkleinekindalwathetonderzijnbereikheeft,
kraaiend van genoegen,naar den grond werpt,a1s wanneerde
volwassene van den top van een berg of van den rand van een
afgrond jteenen naar beneden slingert,zonder doel,louter om -

datdebeweging zelveen hetnakijken van hetvoorwep hem
genot verschaffen.Spel,in den eigenlijken zinvan hetwoord,
kdjgtmen eerstdaar,waarhetwerpen middelwordtom een
doelte bereiken.Tot de werpspelen m oet m en ook de balspelen

rekenen,waar men soms,inplaatsvan het eigenlijke werpen,
hetstooten ofslaanmetdehand,of,bijmeerontwikkeldevormen,methetéén ofander instrumentvindt.Daarbijis dan
weerteonderscheiden hetslaan van den baldoor de luchten het

slaan (ofwerpen)langsden grond.Hetzijnvooraldebalspelen,
die voorde behandeling groote moeilijkheden geven,daar de
nam en voortdurend door elkaar gebruikt worden,waardoorhet

onderscheiden van de verschillende spelen wordt bemoeilijkt.
H et eenvoudigste,en daarom het oudste werpspelm oet dat

zijn,waarvoor men hetvereischte werptuig in zijn omgeving
M etsteenen vond.Zeker 1ag niets m eer voor de hand dan een werpspelm et
Werpen. steenentespelen.Invroegerti
jdenmoetheteenalgemeenbekend

vermaakzijngeweest,datookdoordejeugdwerdbeoefend.Tot
ontspanning alléén zalhet we1nietgediend hebben,m aartevens

totvoorbereidingvoorden strijd,waaraan iederoplaterenleeftijd moestdeelnemen.Zooalthanszalhetin deMiddeleeuwen
hetgevalgeweestzijn metden in een vosveranderdenmensch
uitden Roman van Walewein.Hijverteltaan heerW alewein,
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die hem in zijn veranderde gedaante ontmoet, van zijn
jeugd en van zijn moeder;hoe zijhem nietalleenhetgebruik
vanridderlijkewapenen leerde,maarhem ook in allerleispelen
onderwees:
Ooc leerde soe m i spelen we1

Scaec ende werptafelspel,*)
Ende hoe ic slaen soude enen bal,

Ende weypen enen steen int dal.1)
Elders in den Rom an van W alewein worden yybalslaan'' en
J;steenwerpen''a1sspelen van volwassenen genoemd :
M enighen rudder sachi daer voren,

Die alle speelden, weet dat wel,
Scaec of werptafelspel,
Ende vele sloegher daer den ba1

Den steen wieytmer overal
Voor den casteelup dat plein **).2)
Tegen het werpen m et steenen vindt m en in de keurboeken

herhaaldelijk verbodsbepalingen.Zoo gebood de overheid van
Den H aag telkensen telkensweeraan een ieder yyhaerekinderen

te houden van tkerkhoff3)te spelen,smacken ofte gkoyen met
steenen,ballen,pennincxkens,nooten ofte anders op een boete
van zes stuivers ende wat scade yegelicx kinderen doen inde
glaessen van kerke,stadthuysse ofte in yem ant anders huyssen

ofte glaessen,datmen de selve anden ouders salverhaelen.''4)

Bijhet werpen met steenen,a1sspel,za1men ongetwijfeld
gewedijverdhebben,wiehetverstwerpen,ofheteersteen bepaald doelraken kon.In dien vorm washetreedsbekend aan de
1)Vs.5328- 5352.
2) Vs.2964- 2969.
3)In andereHaagschekeurenleestmen achterytkerckhoi'':,om aldaertespelen''.
4) Loopendeàysgys vanD6nHaag,fol.5vo;IoJanuari1568.- Naasthetverbod van
m etsteenen tewerpen,leestmenindeDelftschekeurendatvanyyaenbeelden''tewerpen

fHetOudsteàylrùpykvanDelft,inN.B%
jdr.v.Rgel.en Wetg.,N.Rks.3,1876,blz.498,
11);daarnaastvindtmen:y
,voirtsieelckemenschetoe,dathijsijn aenbeltebeware,
dattetnietupten kerckhoveen com e....''W elk werpspelwasdit?W erd hetook door

kinderengespeeld?HetM nl.Ne .geeftonder,,aenbelt'':,W ellichtzijnde,,imagunculae''of##
poppen''(Kil.),duseen soortspeelgoed,bedoeld''.
*)spelmethetverkeerbœd. *#)vlakte,vlakkeveld.
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kinderen derGrieken en Romeinen1)en z66schijnthetbijde
Germanen in eeretezijn geweest.2)
De kae

H etwerpen m et steenen naar een in den grond bevestigd doel

schieten.heet bij Kiliaen:,,De kae (ofkaeyej sckieten.'' Onder yykae''
geefthij:,,j.keye.Silex,saxum.Dekaesckieten.Luderesilice,
lapide, disco: certare iactu lapidis in m etam terrae infixam :

certarediscosaxeo,ferreo,autplumbeo.''Vlaamsch schijntde
naam steck-steenentezijn,dien weeveneensbijKiliaen vinden.
Ook Plantijn kenthetspelen vertaaltdecaey schieten met:
)'louer à la palette.Torquere lapidem .''D e benam ing y,de kae
schieten''behoeftgeen andere verklaring dan die door K iliaen is
gegeven : ,ykae = kei'' en dus beteekent yyde kae schieten'':
m et steenen werpen.'' Daarvan is y,stecksteenen'' een synoniem .yystecken''toch,kom t in België voor in den zin van y,wer-

Pen''3), zoodat dusook ,,stecksteenen''weergegeven kan worden door:,ywerpen m et steenen.''Misschien ishetzelfde spelook
bedoeld m et keien, dat m en genoem d vindt in Een begkinsel

van allen stelen:,,die selke keien ende danderclossen.''4)Dat
m en van ,ykei = steen'' een werkwoord yykeien'' zou hebben
afgeleid m et de beteekenis ,,m et steenen naar een in den grond

geplaatstdoel5)werpen'',isheelgoedmogelijk;bovendiengeeft
Schuerm ans onder ,ykeien'' de beteekenis y,werpen, gooien,

smijten.''6)Kiliaen schijntondery,dekaeschieten''nietalleen
het werpen naarhetdoelm etsteenen verstaan te hebben,m aar

ookmetdesteenen,loodenofijzerenwerpschijf.
DegangvanhetspelwordtonsduidelijkuiteendialoogvanAntoniusvanTorre(Iglll,waarvan hetopschriftluidt:,,Hetworpen
m etsteenen oft schyven naer den staeck''en dien we hier laten

volgen.7)Matthaeus,Marcus,LucasenJoanneszijn de spelers.
1)Becq de Fouquières,p.zIc.

2)K.W einhold,AltnordischesLeben,Berlin,:856,S.295.
3) De Cock en Teirlinck,111,blz.8.
4)Hoffmann v.Fallersleben,HoraeS:JgïcJ:,VI,S.c.- Zievoordebet.van ,
yclossen''
b1z.76,zc6.- voorhetwoord ,keien''vergelijkemenookhetMsl.G#ù.op ,,
keibeecken'':
##W atdeoorspronkeli
jkevorm (n.1.van ,
ykeibeecken'',,craibecken'',,,
creien'')is,isniet
metzekerheidtezeggen.lndien hetwoordop deeeneofanderewi
jzemet,y
kei''of,kegel''in verbandstaat,zou devorm zonderrdeoorspr.zijn.Misschien wordtermedebedoeld een spel,datdoorjongensgespeeld wordt,en datdaadn bestaat,datmenmeteen
keidekeivaneen ander,dieop een afstandligt,onderhetvoortloopen,ofook eenvast

voorwerptrachtteraken''.HetM nl.G#:.verwi
jstvervolgensnaarKil.endeHoy.B6l
g.
5) Kil.geeft:,ystaeck daermennaespeelt.Paxillus''.,,staeckvan dendoel.Scopus''.
6)L.W .Schuermans,Al
gemeen Vlaamsch Idioticon,Leuven,1865- 70.
7)3edeel,3edialoog.
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Marc.Gelyck dentydtvan'tjaervereyscht,laetonsmetden
steen werpen naereenen staeck in d'aerdegeplant.1)
Joan.1ck hebbetweegoedesteenen.
M atth.Ick soeck eenen,en kan die qualyck vinden.
Joan.lck geve u eenen van de myne:neemt.Proeft ofhy
goet is.
M atth.lckbedanckeu.lckenllarcussullentegenu-liedenspelen.
Luc.Ick ben te vreden :doet u beste,werptgy-lieden d'eerste.
M atth.Ick salbeginnen :Godtgeve dat het we1 valle:lustig!
hetisseerwe1gevallen.

Joan.Ick zalmetdesen steen haestV00r11Zyn.
M atth.Met uw'tonge,m eyne ick.
Joan.Oock m et dese handt.
M atth.Gy komt 'erby,ick beken 't,m aergy en zytnietvoor.
M aeckt dat gy een by worpt,M arce:wy konnen lichtelyck m et
twee voor2):werpt hier naer mynen voetstap, oft tusschen

beyde de steenen.
M arc.Ick salproeven,oftick kan.
M atth.Dat is eenen goeden en prysbaeren worp.W y winnen
m et tw ee.

Luc.Aen den anderen staeck sullen wy 'tselve doen.
M atth.W orpt die eens af,konde.

Luc.Kloeck aen,mynen steenligtop staeck.3)
Matth.Den mynen is'erneffensaen - 3)
Luc.M aer verder af.
M atth.Laet ons m eten.
Luc.Geeftm y een wisken,ofteen stroy,M arce,om tem eten.
M atth.Terwylen dat gy het sant weg doet,voordert gy stillekens uwen steen. Gy m oest het sant weg geblasen hebben.
Luc. Met uwen oorlof, ick en hebbe m ynen steen nog niet
aengeraeckt.
M atth. Siede wel: 't is al even by : willen wy herworpen ?
Luc.Neen :dat het de scheym annen wysen.K om t hier wat,
Laureys:welcken steen van tweeisnaerder?
Laur.W ilde m et m yn seggen afgaen ?
1)In deLat.vert.:,,
lapidesmittamusad metam,terraedefixam''.- lndeFra.vert.:
##. . . . à jetterdespaletsprèsd'un bâton plantéen terre''.
2)Fra.vert.,ynous gagnerons aisément de deux''.
:)Fra.vert.:,,Monpaletestsurle but''.- ,,Lemien esttoutcontre''.- Met,,op
staeck''zalwe1bedoeld zijn:tegen den staakaan.

W ERPSPELEN .

54

Matt.Jaewy.
Laur.Soo veela1sick sien kan,dien steen is naerder.
Luc.H adde ick het niet geseyt?

Joannes,kontgy,smytdesen steen eensuytsyn plaetse,wy
sullen winnen.

Joan.1ck vreeseden uwen oock wegtesmyten,a1sick naer
M atthaeussa1werpen.
Luc.En vreest niet. Die derft die wint. H ets: hebde dan
geen m agt?waarom en worptgy niet toe?

Joan.Mynhandtbeefdeom hetperyckel.
Luc.Gy vreestdaerniettevreesen en is.
M atth.M arce,is 't dat gy worpt voor desen,gy sulteen m an
zyn.'T isgeluckt:synen steen is ten m insten een palm naerder
alsd'andere.W y winnen hetspel.
Menschijntzichdenloopvanhetspelaldustem oeten denken :

wanneer Matthaeusen Marcus tegen Lucas en Joannes spelen
endesteen vanMatthaeushetdichtstbijdenpaalkomtteliggen,
danwintMatthaeus1.W erptMarcusnuz66,datookzijnsteen
voordien van Lucasen Joanneskomt,dan isdewinstvan de
partijvan Matthaeusen Marcustotop c gestegen.Gebeurt het
echter,dat wè1de steen van Matthaeushetdichtstbijdenpaal
ligt,maarophem respectievelijk desteenenvan Lucas,Marcus
enJoannes volgen,danwintMatthaeusIopLucas,LucasIop
Marcus,MarcusIop Joannes,zoodatdepartijvan Matthaeus
tenslotte I wint.Een ander geval doet zich voor,wanneer de

opvolgingdezeis:Matthaeus,Lucas,Joannes,Marcus.Nuwint
MatthaeuswelIop Lucas,maarMarcusverliestIop Joannes.
Beidepartijenstaangelijk;geenvanbeidewint.1)
1) Ikstelmevoor,datwemetheteerstegevaltedoenhebbenin heteerstespel,datin

den dialoogvanvan Torrewordtgespeeld;inhettweedespelmethettweedegeval:hier
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Of de Grieken en Rom einen het spelin dezen vorna kenden,

weten weniet.Welzijn ertwee Griekschespelen,die ermee
verwant zijn. Bij het eerste,,,J4:)JJœ.
œ:'
ç''geheeten,werd op
den grond een steen opgericht, waarnaar men m et steenen of
bollen m ikte.W ie den opgerichten steen om ver wierp,won en
klom OP den rug van den overwonnene,die hem ,m et gesloten
oogen,m oestdragen naardeplaats,waarde steen lag.H et tweede spel, ,,= J:= f'
p)z'' genaam d, werd aldus gespeeld: op een
tafelofop den grond legde m en een schelp ofeen geldstuk,dat
m en, door er een andere schelp of geldstuk heen te werpen,
deed draaien.M en ziet,geen van beide spelen kan m en geheel

gelijk stellen aan y,dekaeschieten.''1)In Frankrijk schijnthet
spel,datgewoonlijk den naam yyjeu de palets''draagt,reeds
vroegtijdigbekendgeweesttezijn:wevindenhetgenoemdinde
lijst van Gargantua's spelen a1s: ,,au pied du couteau''2);
d'Allemagne geeft afbeeldingen uit de I6e en de Ige eeuw 3).
In Engeland vinden we het a1s y,loggats''reeds verm eld in een

edict van Hendrik VIII4);andere namen voor hetzelfde spel
ZiJ*n . ,
quoits'',,,Penny cast''5).
Van Hasselt geeft de volgende aanteekening bi
j yyde kae

schieten'':,yquiludusAmhemiensibuspueris,,Boerpas op je
kaeyen''audity''hetzelfdespel,datdoorDeCock en Teirlincke)

onder yyboeren''isbeschreven en datgedeeltelijk overeenkomt
ligtLucas'steenvoordienvanMatthaeus;waarschi
jnli
jkza1Joannesz66geworpenhebben,datzi
jnsteenachterdienvanMatthaeusisgebleven.Marcuswerptzi
jnsteenvoor
dien van Lucas;departi
jvan Matthaeuswintdus1.Men vgl.de hierbijgevoegde
figuur.

1)Becq deFouquèrep.z26 en Ic9.
2)A.Parmentier,LesjeuxetlesJouets,leurhistoire,ParisI9Ic(inLa#:/ïf:biblothèquej,
p.73.Parmentierzegt:yycommejeux d'adresse,lemoyen âgeaconnuplusparticulièrem ent1' auplusprèsducouteau''ouencore1',yaupied du couteau''lit-ondanslaliste

desjeuxdeGargantua.lls'agissaitdejeterunpaletouunéculeplusprèspossibled'un
couteauoum êmed'un simplecloufichésurl'undesbordsd'uneplancheoud'unetable''.
Hetyyaupiedducousteau''van RabelaisisdoorFischartvertaalda1s,,Zuunderstdes

-

m essers''. Daar
meeisnognietgezegd,dathetwerkeli
jkonderdiennaam inDuitschland

bekend was.Böhm een Rochholznoem en hetspelniet,toch za1hetookin Duitschland

we1bekendzijngeweest.- DeCockenTeirlincknoemenwe1het,,
paletspel''
,maarbeschri
jvenhetniet(d1.111,blz.col).
3)d'
Allemagne,Histoired6sJpff:/s,Paris,p.199.- Sports4fJeuxd'adresse,P.I39
suiv.

4)J.Brand,ObservatîonsO thePp#ffJJFAntiquitin 0/GreatBritain,London 1893,
d1.I1,p.4c6.

5)Gomme,11p.39.Strutt,p.76.
6)DeCock en Teirlinck,111,blz.c6.HetzelfdespelheetinGelderland:,Boer,1apden
buis'';inOldambt:,kaiboeren'';in Duitschland:,DerKaak'';in Frankrijk:,,Lecanard'';in Engeland:,,duckstone''.
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met het Grieksche ,,J4:)JJœpïç''. Het wordt op de volgende
wijze gespeeld:op een steen wordteen andere steen geplaatst,

diendespelers,vaneentevorengetrokkenlijnaf,methunwerpsteen m oeten om gooien.Slaagt één van allen hierin,dan m oet

dejongen,dietotwachterisaangesteld,densteenweeropzetten,
terwijldeanderen trachten hun werpsteenterugtehalen.Wie,
v66rhij de meetweer heeftbereikt,gepakt wordt door den
wachter,moetdien aflossen.Deomschdjvingen,doorKiliaenen
Plantijnvan,ydekaeschieten''gegeven,makenhetm.i.onwaarschijnlijk,datdoorKiliaen y,boerpasop jekaeyen''bedoeldis.
Keilen. Eenanderspelmetsteenen,waarbijvooraldewijzevanwerpen
van belang is,ishetaan een iederbekende y,keilen'',datbij
Kiliaen o.a.den naam slingkeren,slingher-speldraagt.Onder

#;slingheren'' vindenwijbijKiliaendezeverklaring:,yTestulam
aut lamellam distringere super aquae aequor1):lamella aquas
quatere''; en onder y,slingher-spel'': ,,Epostracism us: ludus
quo testulam aut lamellam siue lapillum distringunt super

aquae aequor1),numerumque saltuum quos facit priusquam
desidat,ineunt,victoria penes illum relicta quisaltuum m ultitudine superet.''Andere nam en voor hetzelfde spel,doorK iliaen

genoemd,zijn:botten p/ d'water,en voorHolland stit-stappen,
kugkelen en seylen. Dezelfde benam ingen, uitgezonderd y,stip-

stappen,''vinden webijIunius,van wien Kiliaen zijn definitie
blijkbaarheeftovergenomen.Eenuitlegvandennaam ,,slingheren''isoverbodig:debeteekenisisnatuurlijkdievan,,werpen.''
')Botten op d'watery'' of ook enkel ,ybotten''2) wordt ons
duidelijk door de Latijnsche vertaling,die Kiliaen geeft van
)'botten'' ;#opbotten'':;#resultare,resilire.''Voor y,stipstappen''

kan men wijzen op het door Kiliaen genoemde:,ystip,stap =
stap''.y,stipstappen''zoudusbeteekenen:kleinestapjes,sprongetjesoverhetwatermaken.,yKughelen'',bijIunius,,kuchelen'',
is hetzelfde woord a1s het aan de Zaan bekende yykoegelen'',
eveneens met de beteekenis ,ykeilen'', en dat afgeleid is van

:#kegelin den zin van ronden keisteen.''a)Ook de naam ,yseilen''
1)Debedoelingvan Kiliaenisnatuurlijk:,y
steentjesoverhetwaterdoenscheren''
,
maargoedLatijnisy,testulam distringeresuperaquaeaequor''zekerniet.
2)Men vergelijkeden naam ,,botjesschieten'',dien hetspelteNieuw Vossemeer
draagtLNavorscherM,c39).
3)Boekenoogen,Zaansch Idiotl
ï
con.- ZoowelBöhmea1sRochholzgevena1sHollandsche benaming op:,,enghelen'';dat za1we1 een verkeerde overname zi
jn van
#,cughelen''*
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isnogteZaandam bekend voor ,zsteentjesoverhetwaterdoen
scheren'';het steentje zaldenindrukgemaakthebbenvaneen
over het water zeilend scheepje.Overden gang van hetspel
behoeven wijnietuitteweiden:debeschrijving van Kiliaenis
duidelijk genoeg.Alleen dientopgemerktteworden,datplatte
steentjeseenvereischtezijnendatmenzebijnahorizontaalover
hetwaterm oet werpen.
Dit spel, dat onder den naam ;#Jvolrlzzfœplç'' door de
Griekschekinderen,onderdien van ##jaculatio testarum''doorde

Romeinsche jeugd werd gespeeld 1),is in Nederland en Vlaanderen algem een en onder de m eest verschillende namen bekend,

zooalsb.v.:yykiskassen'' kiegelen'' scheren'' reizertjesmaken'' schijvertjesmijten''2).Ook hetaantalDuitschenamen
iste grootom alle op tenoemen3);in 1687 was het onder den

naam yyFroscherlösen''4)bekend.In Frankrijknoemtmenhet:
faire desricochets'',in Engeland:yyducksand drakes.''5)
Eenspel,waarbijnietmetsteenen,maarmetstokken gewor- Fijcken.
pen werd,is het door Kiliaen genoem de,en voor H ollandsch

gehouden,jb'cken,waarvanhijeendefinitiegeeft,diegelijkluidt
metde omschrijving,die webijIuniusvinden:,ycindalismus,
Lusus genus,quo paxillos in terram vliginosam m ollémve adiguntpueri,etstantes prosternere student.zfplzzlœplç Polluci.B.

F%jcken.W aarschijnlijkisditwoordhetzelfdea1shetbijKiliaen
genoemde:yyfijcken,ficken = ferire.''
Het spelwordt op de volgende wijze gespeeld:een aantal
jongenszijn gewapend metstokken,die van onderen van een
scherpe punt voorzien zijn.De eerste werpt zijn stok in de
weeke aarde,z66 dathijdaarin blijftstaan;detweedetracht
den stok van den eerstemetdenzijneomvertegooien,waarbij
tevenszijneigenstokindengrondmoetblijvenstaan.
Bij de Grieken, waar dit spel den naam ,,zpp)zzJGpïç''
droeg,werd hetop dezelfdewijzegespeeld.6)Ook eldersishet
bekend :De Cock en Teirlinck geven heto.a.op als: y,kam pen'',
:)Becq deFouquières,p.zI3.
')DeCockenTeirlinck,111,blz.Izvlg.
:) Böhme,S.604,nr.469. Rochholz,S.465,nr.9c. Zingerle,S.c6.
4)Bolte,in Zeitsckr.des Ver.j.F0Jà:k.,1909,S.405.
5)Gomme,Ip.II4.
6)Becq de Fouquières,p.I3o suiv.
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,,Piketten''1);Böhmeals:,ypfahlspiely''yyBickeln'',Stickseln''2);
Fischart noem t het:yyden Stecken ausz dem Leim en stechen'',
Stecken stöcken'' Stecken stéckens''; voor de I7e eeuw

vinden we de Duitsche benaming:,,Hirtleinspiel'' (1687).3)
In Zwitserland heet het: ,ypflöcken'', en ,ypflockspiel''4); in
Frankrijk:yy)
'eudespiquets'';inEngeland:,,peg-fiched''5).

Een bijzonderwerpspelmetstokken,dat De Cock en TeirHoereklip-linck opgeven onderden naam y,hoereklippelen''6),isafgebeeld
pelen. opdeprentvan Van derBorcht(afb.3).In den grond iseen stok
gestoken,die van boven in twee takken uitloopt;in de zoo gevorm de vork hangt een vogel,dien m en door het werpen m et
stokken uitde vork trachttelichten.BijDe Cock en Teirlinck

vindtmen inplaatsvan den vogeleen stokje ofeen bundeltje
gras,deyyhoere''genaamd;toch zalditwelhetzelfdespelzijn.
Ik verm oed,datwehiernietm eteen echtkinderspeltedoen hebben,maarmeteendergelijk,ydorperlijk''verm aak als yyganstrekken''en ##katknuppelen.''Op de prent van Van der Borcht zal
het wel a1s kinderspel bedoeld zi
jn en dat hetdaarin,hoewel
m inder wreed dan oorspronkel
ijk,ook werkelijk isovergegaan,
bewijst devorm,waarin het in Vlaanderen voorkom t.Elders
vond ik ditspelniet genoem d.

Ballen.

De balspelen schijnen teallen tijde,zoowelbijkinderen als
bijvolwassenen,totdemeestgeliefdevermakenbehoordtehebben.Ook deNederlandschejeugdhielderzichin deMiddeleeuwen en deI6eeeuw meeonledig.Daarbijvolgdendekinderen
de ouderen na en kozen voor hun spelen niet alleen den OPenbaren weg,m aar ook hetkerkhof,de m uren van kerk en stad-

huisen vandewoningen derburgers,jazelfshetinwendigevan
hetkerkgebouw,totschadenatuurlijk van deglazen.Herhaaldelijk - en voor geen spelzooveela1s voor de verschillende
balspelen - vinden we verbodsbepalingen van de overheid,

diehieropbetrekkinghebben.Maardatdejeugdzich daarweinig om bekom merde,toonen b.v.de keuren van 's-Gravenhage,
1) De Cock en Teirlinck,111,blz.35.
') Böhme,S.604,nr.470.Böhmegeeftnogta1vananderenamen;voorBelgiënoemt
hij,,fipiken'',vermoedelijk een foutvoor,fijcken''.
8) Bolte,in Zeitsckr.d.Ver./.Volksk.,z9o9,405. Zingerle,S.47.
4) Rochholz,S.451,nr.74.

5)Gomme,11p.j8.

6)De Cock en Telrlinck, 111,blz.48.
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waar telkens hernieuwing noodig is van bepalingen als deze:
Gebieden voortseenen yegelicken syn kinderen te houden van
tkerckhoffom aldair te spelen,sm acken ofte goyen m et steenen,
cloot,ballen,penninxkens,nooten ofte anders.- Van gelycken
ande Cappelle van SinctAnthonis Cappelle opte geest.Noch an
oftevoorde Cappelle van onsse 1.Vrouwe opte spoye....op een

boetevan sesstuvers''.(1570,cJuly).1)
M eerm alen vinden we den balverm eld als één van de speel-

tuigen,in hetbijzonderpassend aan de jeugd.Jan van Heelu
verteltin zijnSlagvan WoeringenvanhertogJanvan Brabant:
#;Sindszijnprilstejeugd
W ert beide helm ende scilt

Sinen balende sinen dop,*)
Daer m et die kinder, alsi op
W assen, hare spel ddven.
D at spel liet hi achter bliven,
Die hertoge,in sinen kintschen dagen;
W ant hi m oeste ionc wapen dragen,

Om dat hiwas verweest bleven.'':)
W anneer Darius aan Alexander den Grooten een ,,saluut''

zendt,om hem zijn machttetoonen,stuurthijhem een toom,
een balen een tasch metgeld.Daarbijvoegthijde volgende
woorden:

1:Ic sende di, datti bat betaem t,

Dats te dinen behoufeen breidelkijn,
Dattu mionderdaen saltsijn
Ende in m inen dienste bliven,
Of ic sal di a1s een paert driven.

Ic sindimede ooc enen stoet**),
Die te diere kintsceit es goet.'':)
Het woord yystoet'' dat in verband staat m et y,stuyten''
door K iliaen beschouwd als een H ollandsch-Friesch woord m et
1)Loopendekeuren,fol.c8.- Zieookonder,ykrijgertje''(blz.2)dereedsaangehaalde
plaatsuithetoudste keurboek van Den Bdel.

2)J.v.Heelu,Slagvan Woeringen,vs.653- 663.
:)Roman van Alexander,II,vs.60 vlg.;dezelfde plaatsvindtmen in den Spîeghd
S ïsfprïlylI4,I7,z4.

*)tol.**)bal.
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de beteekenis:,yresilire,resultare instar pilae'', vindt m en ook

in devolgendeplaatsuitden SpiegkelHistoriael:
Eens reet dese in die stede,
Daer kindere speelden m et enen stoete,
Die viel an sbisscops perts voete.
D ie kindere nam en dien stoet,te handen

ln een vier sine verbranden.1)

Opwelkewijzedekinderenmetden balspeelden,vinden we
niet nauwkeurig verm eld.D at ze den baltegen den m uur wierpen en hem weer opvingen,misschien zelfs onder het opzeggea

van bepaalde versjes2),iswe1waarschijnlijk.Evenzoo datzij
den ba1tegen den grond kaatsten,ofhem rechtboven hethoofd
in de lucht wierpen om hem dan weer op te vangen.Ook het
werpen van den balnaar elkander za1m en gekend hebben,want

daarvan moet het zooveel ingewikkelder kaatsspelzijn uitgegaan.
D eze balspelen,die de gewoonste en eenvoudigstezi
jn,waren
reedsaandeGriekenbekend.Bijhen stond hetbalspelin hoog
aanzien,behoorde tot de opvoeding en werd door den staat bevorderd.D aartoe had m en in de gymnastiekscholen of palaes-

trae dikwijls afzonderlijke ruimten,voor het balspelbestemd
(sphaeristeria).Dat het aantalbalspelen bij de Grieken zeer
grootwas,verbaastonsdan ook niet;de m eestevorm en van het

spel,diewijkennen,werden doorhen reedsbeoefend:hetkaatsen van den baltegen den grond(J=JJ/z$Jc)entegen den muur,

het werpen van den ba1in de lucht(JûJzpJ% ?4z7J>).3)Bijde
Rom einen, die deze spelen van de Grieken overnam en, kwam

hetspelmetden bal(pila)eveneensin grootaanzien 4).Ook in

Duitschland,Frankrjk en Engeland vinden we alvroeg van
het spel m elding gem aakt en buiten Europa is het evenzeer

bekend5).
1) SpieghelSï.
WtWJ:J,116,47,3c.
2)v.Vloten,NederlandscheBaker-enKinderrijmen,blz.Ic9.
8) Becq de Fouquières,p.I76suiv.- Kuiper,AtheenscltJongensleven,blz.44 vlg.
4) Becq de Fouquières,p.I99 suiv.
5) Scheible,Dieglff:alteZ:ï/,S.565.- Zingerle,S.36.- Böhme,S.606.- d'A1lemagne,Sportsetjeuxd'adresse,p.147.- Ploss,1C
1 S.c94flg.- LéoClarétie,LesJ0.:f.
ç,
Paris,p.c.- Mrs.F.NevillJackson,Toysoj oherdays,London1908,p.I4c.
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TeM jlmen van demeestgewonewijzen van spelen voorde
M iddeleeuwen en de I6e eeuw geen bewi
jzen vindt,zijn ertwee
balspelen,waarvan m en m etzekerheid hetbestaan kan vaststellen.K iliaen geeftondersollensol,àzkhijalsHollandschbeschouwt: Sollen.
Sphaerula loro iaculabilis:pila am entatay''en voor sollen : ,,ln
sublim e iactare pilam .''In dit spelwas de bal,waarm ee m en

wierp,dusaan een band bevestigd.Hetza1waarschijnlijk gespeeld zijn dooréén persoon,dieden balin dehoogtewierp en,
naarmen vermoeden mag,metdezelfdehand,waarmeehijook
den balvasthield,weer opving.Mogelijk bedoeltKiliaen met
sollen''ook het in de hoogte werpen van den bal,zonderdat

deze aan een band is bevestigd.1)
H ettweedespelvindtm en verm eld in een keurVan 's-Graven- Nege-

zande:,zKeuren voortsdatniemant,wiehijsij,meeren salnege- petten.

pettenom gelt,elcksopeenboetevanIost.,vandejongensteverhalen aen deouders.''2)In I6cIvoegdedeoverheid achteryynege-

petten:''yyoftebalpetten''in.Debeschrijvingvanhetspelvinden
we in het 8ste emblema van Kindeywerck (1626) onder den
naam ,,Van Negen-kuylen'':
W at al vreem dicheyt kan wercken

'T Ballespelin jonge klercken?
In hoe veelderhande klucht,
Svert gespeurt haer kloeckheyts vrucht?

Negen putjensaen naalkander
Even wyt de een van d'ander,
Even diep en even dicht
W erden in de aert gesticht.
Even groot zyn wel de gaeten
M aer niet evenveel en baeten,
'T een m eer alshetandergelt,
D ie m eest treft oock 't m este telt,
A1s in 't m iddenste van allen
Men het balleken doet vallen,
'T Spel m en vordert dan seer m oey,
N egen wint m en in een goey.
1)Erisnogeenanderspel,dat,ysollen''heetendatlaterbehandeldwordt.Denaam
za1we1denzelfden oorsprong hebben.

2)VerslagenenM ededeelingenvandeOudeVaderlandscheRechtsbronnen,d1.IV,blz.

4jc,138.Dekeureninditboekloopenvan1542- 1648;wewetendusnietzeker,ofwe
hlermeteeù z6e-eeuwschekeurtedoenhebben.lne1kgevaliszi
jvanvöörI6cz.
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OokGallitalovermeldtinzijnvertalingvanRabelais,,Vannegen kuil.'',,Negepetten''ontleentzijn naam aan de 9 kuilen of
petten''(Hollandschevorm voorputten),dienaastelkaarinden
grond gegraven worden, alle een bepaalde waarde hebben en

waarvan demiddelstehetmeestegeldt.Een dergelijk spelisin
Duitschland bekend a1s:,yKönigskugeln''1).Vermoedelijkishet
afgebeeld op een Franscheplaat,waar de putten echter niet alle

naastelkaar,maarin3rijenvan3zijngegraven2).Ditisookhet
gevalbijhetEngelschespel,datden naam ,ynine-holes''draagt
eninhetbeginvan deIgeeeuw bekend was3).Ofwein hetlater
in de keur ingevoegde yybalpetten''hetzelfde spelm oeten zien,is

nietzeker.M.i.ishetwaarschijnlijker,datereen zeerverwant
spel,n.1.onsy,petjebal'',meebedoeldis.Ookhierbijworden op
bepaalden afstand van elkander een aantalputjesgemaakt,zooveela1ser spelers zijn.Iederheeftzijneigenkuil.Vaneenvoor
dat doelgetrokken streep afwerptnuéén derspelerseen balin één

derputten.Deeigenaarvanhetputje,waarindebalroltylooptsnel

naarzijn kuiltje,neemt denbalenwerptdiennaaréén van zijn
m akkers,die ondertusschen de vlucht hebben genom en.W ie ge-

troffenwordt,krijgteensteentjeinzijnputjeyevenzoodegeneaan
wien hetnietgeluktden balin één van deputten tewerpen 4).In
Duitschland heet het:,,Miitzen''-ofy,Kappenball''5);in Zwitserland:,yKappenspiel''of,,Kiingen''6);in Frankrijk:,,laballe
au pot''7);in Engeland:,,balland bonnets''8).In Frankrijk
wordt,,laballe au pot''ook met9kuilen gespeeld (dusnietmet
zooveelkuilen alserspelerszijn);9)daarom zou y,negepetten''
misschien yypetje-bal''kunnen zijn.Daarechterin dekeurhet
spelen om geldwordtvermeld,isdewaarschijnlijkheid grooter,
dathethetzelfde spelisa1s:,ynegen-kuylen''uitK indeywerck.

Behalve dehierbehandelde balspelen,die we1voornamelijk
1) Georgens,DasSpiel.11# dieS#ï:J8d6rJlfgyllff,S.155,4.
2) d'Allemagne,Sports :Jieux d'adresse,p.z46.
B) Strutt,p.z74.
4)Ookin ,
ybalpetten''za1,petten''we1debeteekenis,yputten''hebben;misschienis
ditook in ,petjebal''met,,
petje''hetgevalenismen ereerstlater,doordatmendeputten doorhoofddekselsverving,toegekomen aan ,,petje''debeteekenisvan ,,muts''
te geven.

5)Böhme,S.609,nr.478.
6)Rochholz,p.389 nr.7.
7)d'Allemagne,Sportsetjylxd'
adresse,p.153.
8)Gomme,I p. z4.
9)Vgl.Ghesquiere,dieonderdenamen voor,,petjebal''ook dien van,,negenmokken''opgeeft(mok = kuiltje).
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doorkinderenzullenzijn gespeeld,zijnerverscheidene,die,hoewelvooralspelenvanvolwassenen,ookdoordejeugdwerdenbeoefend.Zezijn genoemd doorErasmusin deLususPueriles,op
afbeeldingen weergegeven,of in keuren aan kinderen verboden ;
daarom worden ze ook hier behandeld.

Indeeersteplaatsnoemenwijhet,,kaatsen'',datdeoverheid Kaatsen.
telkens weer,zoowel aan volwassenen a1s aan kinderen,m oest

verbieden.Nietalleen maaktemen hetden voorbijgangerslastig
en wierp de glazen in, m aar ook gedurende de y,predicatie des

goddelicken woorts''1)washetkaatsen hinderlijk,daarditspel,
evenals zooveelandere dergeli
jke vermaken,aanleiding kon geven totruzie en geschreeuw.De keuren van Schiedam uitde I6e
eeuw lichten ons dienaangaande nauwkeurig in;hoewelin 1578
hetkaatsen alleen werd toegestaan ,,aen deveste''en y,bueten der

stede'',wasin 1581 een vernieuwing van hetverbod en detoepassing ervén ook op anderespelen noodzakel
ijk.Toenwerdop24
Decem berdezekeurvastgesteld:,,M yn heeren deschout,burghem eesteren,schepenen ende regierdersdeser stede, aenm erckende

dongheregeltheijdenendeschaeden,soein glaesbreeckinghena1s
verstoernissen van dem enschen,by desteghen endestraeten bin-

nen deserstedegaendeoftehanterende*),deurtcaetsen,colffven,
balslaen ende schyeten van declootofteworpen mitsteenen ende

ghelycke ongeregeltheyden ofte ontstuerichheyden **), daegelycx, zoe opt kerckhoff ontrent de kercke, tstedehuys opte

marcte,endelanghesdestraeten,endebijoftevoordehuysen
binnendeserstede,soebyjonghens,kinderena1svolwassenpersonen hyerterstede gepleecht,daeruuytoeck by wylen behalven
devoorscreven schaeden,ghevecht ofte anderequaetspruytende
esofteveroersaectwordt,soeist,datm yn voornoem deheeren de

gherechteeenenijeghelycken,wijehyzij,oudtoftejonck,groot
endecleyn,niem antuuytghesondert,verbieden optkerckhoffofte
ontrent de kercke deser stede, opte m arct ontrent tstedehuys,
opte straeten ofte ontrent de huysen ende ghetim m erde deser

stede eenichsindstecaetsen,decloottewerpenofteschijeten,den
1)RechtsbronnenvanSckiedam,uitgeg.doorK.Heeringa,indeOudeVaderl.Rechtsbronnen,'s-Gravenhage 1904,blz.I46 en 151.- 0ok in verscheideneoudere keuren
wordt ,ykaatsen''verboden;aangezien daar echternietvankinderensprakeis,bepaal

ik mijtothetaanhalenvandiekeuren,waarhetwelhetgevalis.Ook in deMnl.literatuurvindt men het spelvermeld,maar evenmin met betrekking totkinderen (b.v.
Brabantsche Yeesten,vs.7465 v1g.
).
*)handeldrijvende. **) toomeloosheid,baldadigheid.
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ballte slaen ofte te colven ofte ghelycke speelen te spelen,ofte

malcanderen mit steenen te werpen.....''1).Deoverheid van
's-Gravenzande was iets m inder streng dan de Schiedam sche

en stond tenminstetoeop hetmarktveldtekaatsen:y,ltem sij
jonck ofteoutop voetpaden niettekaetsennogvoordehuysen
dan op 'tm arcktveltalleen,op de boetevan zo st.,ended'ouders

voorharekinderen''2).TeNieuwkoopwerdin1589 y,gekeurtende
geordonneert,dathem vannu voortaenniemantenvervordere*)
te caetsen,colven ofte clootte schieten op 'tdorp van N ieucoop,

den dincxtal**)endehetkerckhof,....endeditallesop depeynen ***) endeboeten hiervooren verhaelt,teappliceren tot behouf****)endeteinnenvan deoudersoftekindereninderqualité
voirschreve''3).MethetspelhebbendeNederlanden ookdennaam
aan Frankrijk ontleend:yykaatsen'',waarvoorKiliaen ook ketsen
.

m etden balgeeft,is hetzelfde woord alshet Ofra.yycacher'',Fra.

ochasser.''Debeteekeniskomtovereenmetdievaniaeckstoeten,àzk
wein devolgendekeurvermeld vinden :y,sondaechs,de wyle dat
m enhooghm esse doet,....nietlaten esbatem enten, @@caetsen,

*@jaeckstoeten....''4).Debeteekenis,zoowelvan ,,kaatsen''als
van,,jaechstoeten''1moetzijn:yydenbaljagen.''Daaruitmagmen
evenwel niet besluiten,dat beide spelen geheel dezelfde waren;
im m efs, Wanneef men een andef spel, b.
kolven'' speelt,

jaagt''of,,drijft''mendenbalevengoed.Eennaam,waarvanwe
we1haastzekerkunnenzijn,dathijaanhetkaatsspelisgegeven,
isteneysen(waarnaastookteneytenendaneysenvoorkomen),datin
verschillendeplaatsen werd verboden.In Rotterdam werddiegene
m etboete bedreigd,die,,kaetsetoffteneysetop die strate offvan

denhusen opdiestrate offop 'tkerchoff ..''5);en in een Amsterdam sche keur van vô6r 1413 was het spelen ,,in die kerke of
upt kerchof m its dobbelen,cloeten,.. daneysen ....''verbo1)Rechtsvo
-nnen vanSchiedam,blz.I5c.- Deverdere,hiergenoemdespelenworden
laterbehandeld.

2) OudeRechten van 's-Gravenzande (in de Verslagen en Meded.r.d.0.F.Rechtsbr.,
dl.lV,bl.4c4,I4c),keuren van 1542- 1648.
3) KeurvanNieuwkoopenNoorden (uitgeg.in Verslagen enM eded.v.d.O F.Recktsbr.
,
d1.111,blz.599,no.4.

4) GlossairejlamanddeJ'ïsres/flïredesarchivesdeBruges,deM.L.GilliodtsvanSeveren,parEdw.Gaillard,Bruges1879- 1882.Dezekeuristevindenop ,ypolye''.,,Po11ien'':

datindezelfdekeurvoorkomt,schijnteveneenseenbalspeltezijn,maarwelk?
5) Hetoudstekyjfràp:kvanRotteydam,inN.Bijdr.r.Rgel.:1$Gg:r.,N.Rks.,3,1876,
blz.9c,164.

*) het wage. **) plaats,waar recht gesproken wordt,rechtplaats.***) straf.
#+++)nadeel.
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den.1)DeraadvanUttechtverboodin 1401metkolven tespelen
enten,teneytentotOudwyckervelt''2).Hetlijdtm.i.geentwijfel,
dat we hier methetzelfde woord tedoen hebben als ,,tennissen''.

1:Tennis''1waarbijgeen twintigste-eeuwer aan Franschen ooryprong denkt,ishoogstwaarschijnlijk afgeleid van ,ytenetz! =
tenez!''3),denuitroepvan dengene,diein,,1ejeudepaume''den
ba1,,opgaf''4).Terwijlde,,t''van ,,tenetz''reedsindenloopvan
de I3e eeuw wegviel, handhaafde de ,,s''zich tot in de I6e en
zelfstotin deIgeeeuw ,zoodatdeuitspraak van ,ztenetz''#ytenes''

luidde.Hetisduszeerwaarschijnlijk,datuitditwoord,evenals
hetEng.y,tennis'' ook hetNed.y,teneysen''isontstaan.

De gang van hetspelisvrijingewikkeld;gedeeltelijk kunnen
wedien leeren kennen uitéén van desam enspraken van Erasm us,

alisdieooktamelijkonvolledig.NadatHieronymus,diedeééne,
Nicolavs,die.
de anderepartijvertegenwoordigt,geloothebben
voordeverdeelingvandeoverigespelersoverbeidepartijen,gaat
de sam enspraak aldus:,,Hi.Agedum ,sim us viri.Am at victoria
curam .Suum quisque locum gnavitertueatur.Tu m ihiconsisteà

tergo,excepturuspilam sime transvolet (ditzegtHierony>us
blijkbaartotéén zijnermakkers).Tu isthicobserva,repulsurus
hucab adversariisrevolantem (ditwordtvermoedelijk totéén
vandeanderepartijgenootengezegd).Ni.Nemuscaquidem hac
praetervolarit im pune.Hi.Agite bonis avibus;m ittite pilam in

tectum 5).Quimiseritnihilpraefatus,frustramiserit.ëi.Hem,
accipeigitur.Hi.Mittito.Sim iserisextralineas,autinfra suprave
tectum ,vestro dam no fuerit,autcertenobisfraudiessenolim .Tu
sane parum com m odem ittis.ëi.Tibiquidem ,atnobiscom m ode.
Hi.Vtm iseris,ita rem ittam .... ëi.Signa term inum testula,aut
rudere,aut,sim avis,pileo tuo.Hi.Tuo m alim .Ni.Rursusaccipe
pilam .Hi.M itte.Pone notam . ëi.H abem us duos term inos satis
longinquos. Hi.Vtcum que;sed tam en vincibiles.ëi.Plane vincibiles,sinem o repugnet.Hi.Euge priorem m etam praetercurri1)Rechtsbronnen van Amsterdam,blz.3c,z9.
2)Hd UtrechtsckBuurspyaeck-boeck,uitgeg.doorJ.J.DodtvanFlensburginArchid
rpprkerkelijkeen wereldschegeschiedenissentV,blz.7z.
3)J.J.Jusserand,LesSports:/jeuxd'exercicedansl'
andenneFrance,Paris1901,
p.265.

4)Over het yy
opgeven''wordtlater gesproken.
5)Planti
jn heeft:,,Den ba1opgevenalsmenkaetst.Baillerl'esteufquand onioueàla
paulme.Mitterepilam intectum''.Degene,diedenba1yyopgeeft'',ishij,diebegintdenba1
te slaan.
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m us.Vicim us quindecim .H eus,praebete vos viros:viceram us
& hic,situ tuo constitissesloco.Sum usigiturpares.Ni.N on diu
futuri.Vicim us triginta,vicim us quadraginta quinque.... Ni.
N osterhic ludus est.Hi.Praepropere tu quidem ante victoriam
canis trium phum .Vidi qui vincerent ab hoc num ero qui Ilillil
habebant.... H abem us triginta.lam rursum pares sumus. ëi.
N unc serio res agitur.Euge, successit;habem us potiores. Hi.
Non diu habituri.Dixin'7
. Rursum aequali fortuna sum us. Ni.
D iu nutatfortuna,velut anceps,utrisvelitaddicere victoriam ..

Penesnosesthujuscertaminisvictoria.Ponenotam cretaceam.
ne excidat.''
M en m oet zich hetspelongeveerz66 voorstellen :op den grond

wordteen rechthoek geteekend.Aan deééne,kortezijdevatde
Y partijvanHieronymuspost,
A
daartegenoverdie van Nicoxf

x
F

@A
x Sz'

laus.Eén van H ieronym us'
m akkersstaatachterhem in
E, deandere b.v. in F ; de
m etgezellen vanNicolausbe-

vinden zichb.v.in G enH .1)
Nicolaus m oet nu beginnea
m ethetopgeven vandenbal,

dienietoverdelijnenheen
magvliegenzl,anderswinnea
Hieronymusen dezijnenI5.

&#

K om t deba1over AB heen,

L
rk7
nt.
-u
AG

xa

zoodatde partij van Hieronym us hem nietterugkan

C
D slaan,dan wint integendeel
departijvanNicolausI5.W ordtdebalechterdoorHieronymus
oféénderzijnenteruggeworpen,dandoetzichaandeanderezijde
hetzelfdev66r:ôfdebalvliegtteveroverCD om teruggeslagen te
wordenywateen winstvanlsvoorH ieronym usgeeft,ôfdebalwordt

wèlnaarHieronymusteruggeslagen.z66kandebalettelijkekeeren
heenenweergaan,totmeneindelijkeeny,kaatslegt'',d.w.z.deba1
binnendenrechthoekblijftliggen.Opdatpuntwordteenteeken
1)Hetisnietstriktnoodzakelijk,datdeyartijenbinnendenrechthoekstaan;erkun-

nenookspelerszich posteerenachterdelljnenAB enCD.
5 Erasmusbedoelthierwaarse i
jnlijknietdelijnenAB enCD,maarAC en BD.
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gem aaktop den grond.ln het spel,dat tusschen H ieronym usen

Nicolauswordtgespeeld,schijntdeeerstekaatsgelegdteworden
aandezijdevanHieronymus,b.v.inX,wantNicolausverzoekt
aan Hieronym usdekaatsteteekenen.Lag dekaatsaan deandere

zijde,dankondepartijvanNicolauserzelfvoorzorgen.Nicolaus
geeftdenbalweerop;dezeschijntdoorHieronymusteworden
teruggeslagen en aan de zijdevan Nicolausneertekomen:de
tweedekaatswordtgeteekend(Y).Nukomthetervoorbeidepartijenopaantetrachtendietweekaatsentewinnen.Hetspelgaat
voorten Hieronymusweetden ba1z66terugteslaan,dathijde
eerstekaatsvoorbijvliegtendoordetegenpartijnietwordtteruggeslagen.H ieronym uswintdus I5.M et den volgenden slag wint

Nicolaus 15;hijheeft blijkbaar den balver overde kaats (X)
heen geslagen,zoodatE dien niet kon keeren.Ook de beide vol-

gendeslagenzijnvoorNicolaus,dienuachtereenvolgens3oen45
telt.1)Maar Hieronymus haalt hem in en heeft ook 45.Twee
slagenzijnnunoodigvoore1kderpartijenom hetspeltewinnen;
metééngewonnen slagismenslechts,,inhetvoordeel''.Bijden
eerstvolgenden slagbehaaltwè1Nicolaushetvoordeel,m aarH ieronymus haalt hem spoedig weer in. Nicolaus weet nu echter
twee slagen achterelkaarte winnen en daarmeehetspel.D e dia-

loogvanErasmusisverrevanvolledig.Deschrijververteltnietwatwevolgensanderebeschrijvingenmogenaannemen- dater,
ook nadaterreedstweekaatsenzijn,nognieuwekunnengelegd
worden.Iederebal,diebinnendelijnenneerkomt,geeftweereen
nieuwe kaats,die gem aakt kan worden.

Enkelenaderebijzonderheden omtrentditspelgeeftonsEen
tractaetvan den Caetstele,voorhet eerst gedruktte Leuven in
ï477 en geschreven in 14312).Daarinvindenweo.a.dezeregels:
ende hetisluttelyem andt,hy en weedtweldatmen speelt met

iiij.kaetsen,endesoowiedie.iiij.kaetsenwint,diewinnettspel,
endeelck speeldermoethem pijnen endepooghen sinen weder
man tewederstanemet.iiij.kaetsen''3).
endealeesttspel
.

ghewonnen oftverloren metvierkaetsen,nochtansen m achmen
niet m eer dan twee kaetsen slaen teenen m ale ende m et eenen
1)Ditbehoeftniettezi
jndoorhetmakenvaneenkaats;hetkanb.v.ookzijn,doordat
de tegenpartijden balverkeerd opgeeftofbuiten delijnen AC ofBD slaat.
2)DeschrijverisJandenBerghevanBrugge.HetboekjebevindtzichopdeUniversiteitsbibliotheek te Leuven.

:) Hoofdstuk I8.
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wtgaen*),endealsdietweekaetsen ghemaectsijn,soogaen si
buyten die daer binnen waren,ende die buyten waren dye gaen

binnen spelen,om dyetweekaetsen diedaerghemaectsijn te
winnen ''1).,,....aleest datick gheseyt hebbe,datm en tspel
wintm etvierkaetsen,endem en tweekaetsen m aeckteerdatm en

wtgaet**),nochtansghevalletwelondertijden datmen speelt
m eteenderkaetsen sonderm eer,ende datcoem tom datdeenpar-

tyeheeftondertijden.XLV.endedanderpartyeenheeftmaer
.X X X .of
t .XV .oftniet;endealstaldusghevaltsooen m aectm en
niet m eer dan een kaetse,ende dye redene is om dat dye ghene
die .XLV .hebben m oghen winnen haerspelm eteender kaetsen
ende daer by en m aectmen niet m eer dan een kaetse,ende dats
ten voordeelevanden ghenen diealderneerstichstegheweestende

meestoorboren ghedaen ***)hebben,endeten achterdeele****)
vanden genen die traech geweest ende m inst oorboren ghedaen
hebben,m aeralstsoo ghevaltdatdieghenediem insthebben soo

we1 spelen ende sooneerstich zijn datsioocconnen ghecrijghen
X LV.soo speelt m en m et twee kaetsen ;ende a1st aldusghevalt
soo duertdatspeltelanghere dan vierkaetsen,endem en rekent
.

alleleens*****)endealstsooghevaltdatdeenepartijedeenekaetse
wintsooroepthy voordeelvoordeel,endedatisdatsim oghen winnen tspelm eteenre kaetsen,endesoo en m ach danderpartyeniet,
ende dan en speeltm en oock m aerm eteenrekaetsen sonderm eer,

endeditisom tvoordeelvandereenderpartijeendeom dachter
deelvanderanderpartijen;hetgevaltwelondertijden datdye
ghenedieierstvoordeelhadden,datzijdaernadachterdeelghecrijghen,endedieghenedievan ierstedachterdeelhadden datsi
tvoordeelgecrijghen;danroepensialsodandervaniersteriepen
tvoordeeltvoordeel,ende dan speeltm en noch m et eenderkaet-

sen endenietmeera1stevoren by derredenen diegheseytis.''2)

Tevorenisgeseythoetkaetspelghewonnenismet.iiij.kaetsen,
m aerdaeren isnietgheseythoe dye speelderswinnen m eteenen
slaghe.XV.endeditiseensdeelsvreem dedatsim eerrekenen oft
1)HoofdstukI9.- Volgensdenschrijverstaanzij,buyten'',diedenba1opgeven,de
andereny,binnen''.Ineenvan dedalogenvanVanTorreishetjuistomgekeerd;zooook
noginVlaanderen.ZieDeCock enTeirlhck,111,blz.zog,waarhetooka1seenjongensspelbeschreven is.

2)Hoofdstuk co.
*) het verwisselenvanplaatsmetdetegenparti
j.**)omwisselt.***)voordeelbehaald.****)nadeel.*****)op dezelfde wi
jze.
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winnen dan een m eteenderkaetsen,m aer siwinnen m et eender
kaetsen .X V. ende m et tween .X X X .,m et drien .X LV., m et

vieren .LX.endedan istspelwteendegewonnen.''l).
MetdezeregelsheeftdeschrijvervanhetTractaethetvolgende
willen zeggen,dat als aanvulling kan dienen op den dialoog uit
Erasm us'Colloquia:m en begint m et het teekenen van de twee
kaatsen; kom t,voordat dit geschied is,de balnietverkeerd op

den grondenwordthijnietverkeerd opgeslagen,danhebbengeen
van beide partijen nog punten behaald.Ieder van de partijen
tracht nu debeide kaatsen te winnen om daardoortelkens 15 te

krijgen.Heeftéén van beidezkaatsen gemaakt,dan verwisselen
de partijen van standplaats.Maaktéén partij4 kaatsen achter
elkaar,danheefthij60enhetspelisuit.Hetkanechtergebeuren,
datéén van beidepartijen,v66reen kaatsgewonnenis,reedseen
aantalpunten heeftbehaald,doordatdetegenpartijdenbalverkeerd geslagen heeft(hetzijvô6rofnahetteekenen derbeide
kaatsen).Dan ishetmaken van 4kaatsen nietmeernoodig.Stel
b.v.,datdeéénepartij3maalachterelkaareenbalverkeerdte-'
rugslaat,buitendezijlijnenb.v.,danteltdetegenpartij45;haalt
deze nu I kaats,dan is het speluit.Erbestaatevenwelnog een

andere mogelijkheid:de ééne partijheeft 45,maarde andere
haalthaarin,v66rzij,dooreenkaatstemaken,hetspelkanwinnen.Danduurthetspellanger.W antheeftdeéénepartijnueen
kaatsgemaakt,danishijnogslechtsinhetvoordeelenkanalleen
hetspelwinnendoorernogeenkaatsbijtehalen.Maarnukan
detegenpartij,v66rditgelukt,weereenkaatswinnen;departijen
staandanweergelijk2).Menziet,hetspelvertoontgrooteovereenkomstmethettennisspel,datviaEngelanduitFrankrijk totons
isgekom en.

Deverschillendetermen,in Nederlandbijhetkaatsspelingebruik,worden doorPlantijn,KiliaenenIuniusopgegeven.Plantijn noemt: ,,Den balopgeuen alsmen kaetst.Baillerl'esteuf*)
quandonioueàlapaulme.Mitterepilam intectum.''BijKiliaen
vinden we:n,ot-gkeuen den bal.Darepilam,adiicerepilam ,datatim ludere:pilam in tectum m ittere'';en alssynoniem :stekballen.

Voorhet,yopgeven''van den balwerd dikwijlseen ,yzeef''ge1) Hoofdstuk cc.
2)Dit schijnt hetgevalin Erasmus'samenspraak.
*)bal.
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bruikt, een voorwerp op driepootjes,waarovertrommelsgewi
jze
een net van snaren gespannen wasen waarvan het bovenvlak

schuin afliep (zieafb.3).Hij,dieden bal,yopgeeft'',laathem
eenige m alen op de zeefvallen,om hem dannaardetegenpartij
teslaan.Hetschijntwel,datmenvoordezeefoorspronkelijkeen
dak ofietsdergelijksgebruikte.Daaropwijstnietalleen deLatijnsche benaming ,ymittere pilam in tectum'',maar ook het
Tyactaetvanden Caetspelezegt:,,Sowanneerdatmenkaetsen sal,
so pleghen die speelderste soecken een goede plaetseom tespelen
daereen goethooge dac si,daertschoon is om wtte slaen,ende
.

schoon intwederkeeren.''1)
M en onderscheidt behalve het ,,opgeven'' van den bal nog

tweeanderewijzenvanslaan,dieIuniusonsnoemt:y,porrotribus
hisce m odisin pilaelusu agitur,vtD atatim sit,quandoin tectum

pergulamve à datore adiicitur:expulsim autem ,quando ve1de
tecto excepta,ve1solo illisa in longum expellitur:raptim verô,
quando vltro citr6que volans pila repercutitur.Voor,,expulsim

ludere''geeftluniusdeN ederlandschebenam ing:Den balwtslaen;
voorraptim ludere:Den balgeraken,oftontvangen,ende wederom
slaen.

Deballen,diemenbijhetkaatsspelgebruikte,schijnennieta1tijdvandezelfdegroottegeweesttezijn.VolgenshetTractaetvan
den Caetsteletoch,isdebal,ygemaectrontendeharte endehiis
swaernae die grootheyde die hiheeft,ende hy isghem aect van

viij.stucken,om dathyteronderwezen soude.''2)
Deoorspronkelijkemanierom denbalterugteslaan,wasmet
dehand.lnhetbeginvandeI6eeeuw kwam inFrankrijkhetra.

ket in de m ode,om dat m en zich,wanneer m en den balm et de
1) MenvergelijkeDeCockenTeirlinck,111,blz.Iz4:,
yover(den)kopkaatsen''.Het
verschilmethetgewonekaatsenisdit:,
ydeslaander,in plaatsvan metzijn aangezicht
naarhetspelgekeerd testaan,staatvlak vötsreenm uuren keertalde kaatsers den rug

toe.W anneerhijdenbalwi1opslaan,werpthijdienonderarms,vlakv6örzich,tegenden
muur,en dezendoorden muurteruggekaatsten ba1slaathijmetforschehand overzijn
hoofd,naarhetkampdertegenparti
j.Diemuurishierde,
yachter''(d.i.deachterlijnvan
den rechthoek);aldeballen,diedoordetegenpartijvoorbi
jden muurofop den muur
zelven,,gekeerd''worden,zi
jnz,achter''(inmijnfiguuroverdelijnCD),tenzijdeparti
j
op 'tzift(= zeef)erinslaagtdenopdenmuurgekeerdenba1bijdenweerstuitofmetden
eerstenbot(= hetopdengrondkomen)te,,pakken''enweerhetspelintedrijven.''Menvergeli
jkenogvoordengangvanhetkaatsspel:J.LeFrancqvanBerkhey,NatuurhjkeSïsfprï:vanHolland,Amsterdam 1769- 79,d1.IIIst.111,blz.399vlg.
2)Planti
jngeeftvoor,,
ba1''nogdenuithetFranschovergenomen naam :,,plotte,bal.
Vne pelote.Pila''en y,plotten,m etdeplottespelen.Peloter,iouer à lapelotte.Ludere
pila datatim''.
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hand sloeg,gemakkelijk kon bezeeren1).In deeerstehelftder
I6eeeuw isook in deNederlanden hetgebruik van hetraketreeds

doorgedrongen .'ferwijlmeninhetregisterderHallegebodenvan
SFsfgg:van 1513- 1530 alleen hetverbod vindt van ,ytecaetsene

nochdenbalteslane'',wordtin 1545verbodenaan ,,a1lejonghe
knechten endealle andrewiedatzy tecaetseneofden balteslane
m et batoiren of andere stocken ende instrum enten upte strate
van dese stede, noch oock te worpene m et steenen of andere

dinghen overofjndeReyevanderzelverstede...''ln hetzelfderegistervan 1542- 1553vindtmen nog:,,Metcolven,paletten,batoiren,yaketten of andere stocken of instrum enteni'' en in het
registervan 1553- 1564:,,Up zeven,zo we1m etterhandtalsm et

batoiren,yaketten ofte andere jnstrumenten.''2)
Nog vroeger dan in de Brugsche H allegeboden vindt men het
raket genoem d in de ordonnantie door Floris van Egm ond in

1528aandeheerlijkheidScherpenissegegeven:yyltem datsoowie
caetsendemetdehantoftetaletten binnen deprochievan Scherpenisseende aldaarim andtschadeofte hindernisse dede,sa1ver-

beuren. ..''3).In den tijd,toen Erasmuszijn samenspraken
schreef,schijntmen hetraketnog alsietsminderwaardigsbeschouwdtehebben;wanneertenminste(in denbovenaangehaalden diéloog)Nicolausvoorsteltmethetrakette spelen om het

minderwarm tekrijgen,ishetantwoordvanHieronymus:,,1mo
reticulum piscatoribus relinquam us;elegantius est palm a uti.''

lnheteindvandeI6eeeuw echterschijnthetspelen methet
raketzeergewoon geweestte zijn;in 1582 bepaaltalthansde
overheid van Zierikzee z,datnyem antVan nllVoortaen,Van Wat
conditie oftqualite hy zy,endesalverm oegen tespelen op tshee-

ren straeten mette palette oft rekette dan ter gedestineerder
plaetse,daermen gewoonlijck esmetterekettetespelen''4).,,Palet''##;raket''en yybattoir''zijn nietdrienamen voorhetzelfde
voorwerp,maarerisverschil.Terwijlhetyzpalet''bestaatuiteen

houten plankje:),ishety,racket''ofyyrancket''metsnaren be1)Jusserand,p.c3c suiv.
2) E.Gaillard:Dekyuv vanSJz:5F0:kvan 1336,uitg.v.d.KOn.Vla.Ac.1894- 1905)
d1.V,glossarium,blz.I9,noot.

3) Versl.en Af:A#.r.d.0.Vad.Rechtsbr.
,d1.111,blz.435,75.
4) Rechtsbronnen van Zïyfkzdd,uitgeg.doorW .Bezemeren A.S.deBlécourt,in 0.
Vad.Rechtsbr-,cerks,dl.IX,blz.337.

5)MenvergelijkeVanDale'sGrootJFp@r#<11à0:kderNederlandschefJJJ,4edruk,'s-Gravenhage,Leiden, Antwerpen,1904,op:y,palet''.
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spannen.K iliaen geeft onder ,,racket'':,yReticulum :instrum entum cordisintentum siue m aculis,quibuspila excipitur & expel-

litur''l).Van een y,battoir''sprak men,wanneer hetvoorwerp
metperkamentwasovertrokken.2)
Som swerd de baan in tweeën gedeeld dooreen touw,latereen
net, waar de bal overheen geslagen m oest worden. Erasm us
m aakt hiervan geen m elding,m aar het spannen van een touw

wasinheteind derI6eeeuw zekergebruikelijk3),vermoedelijk
echteralleen in de voorhetspelbestem de kaatsbanen,waarkin-

derennietthuishoorden.Misschientrokkendejongens,wanneer
ze buiten kaatsten,inplaatsvan een touw tespannen,een streep

overden grond,diedenrechthoek in tweeën verdeelde;bewijzen
daarvoor ontbreken echter.
Alkenden de Grieken en Rom einen geen spel,dat volkom en

methetkaatsspelgelijkgesteldkanwordenytochhaddenzijspelen,
dieeraandoendenken.Bijhet,,spelopdekrijtstreep''(Jvf
'?x&JJç),
dat vooralgeschiktwas voor nog nietvolwassen personen,trok

men op de speelplaats een lijn,waarmendenbalopneerlegde
en ter weerszijden waarvan zich de beide partijen opstelden.
D aarop werden,achterdespelers,aan beidekanten van deeerste

streep,tweenieuwelijnen getrokken.Hij,diebegon tespelen,
nam denbalvandelijnentrachttedienzoovermogelijkoverde
hoofdendertegenpartijtewerpen,overdeachterstelijnheen.De
anderen trachtten den balte keeren en terug te zenden overde
hoofden hunnertegenstanders.Hetgrooteverschilm ethetkaats-

spelligtin hetslot:debedoelingdetegenpartijbuiten hetafgebakendeterreintedrijven4).OokdeRomeinenkendenditspel.5)
Andere punten van overeenkom st m et het kaatsspel heeft het

4dp/plz-spel'',waarvan degangongeveerdezeis:departij,die
van een zeker punt af den balopgeeft,tracht hem zoo ver m o-

gelijk weg teslaan,terwijldetegenpartij,wanneerzijdenbal
terugslaat,trachthem zoo dichtmogelijk bijhetpuntvan uitgang tedoen neerkom en.W anneereen balnietwordtteruggewor1)Menziedeafb.ophetschilderi
jvanBrueghel,waarmeneenkindiafgebeeldvindt

m eteenba1in dehand en een raketofpaletom hetm iddelgebonden.

5 Jusserand,j.c48.

8)Zie de afb.lndeEmblemata1.Sambuci,In Nederlantschetalegetrouwelick overgheset,Antwerpen,1564,blz.134.

4) Kuiper,blz.45:vlg.
5)Becq deFouqulères,p.I85 suiv.
,p.coz.
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pen,hetzijvoordathijneerkomt,hetzijnadathijdengrondgeraaktheeft,wordthetpunt,waardebalop den grond neerkwam ,

afgeteekend en detweepartijenwisselen van plaatsen van rol.
Deanderepartijmoetnudenbalwerpenvan dezelfdeplaatsaf
en zijtrachtden ba1overhetop den grondgeteekendepuntheen
tekrijgen1).Terwijlheteerstespelmethetkaatsspeldevan te
vorengetrokkenlijnengemeenheeft,vinden we hierhetopteekenen van wat m en in het Nederlandsch de kaatsen noemt en het

wisselen derpartijen.Hetraketkenden de GriekenenRomeinen blijkbaar niet;welomwond men zich vuisten handen met
leer,maarhetraketschijnteerstinlatertijddoordeFranschenin
gebruik gekomen te zijn.2)
H et kaatsspel,datnergenszoo'n verbreiding en zoo'n aanzien

heeftgehada1sinFrankrijk,isermisschien inzwanggekomen onder R om einschen invloed.DeoudsteFranscheteksten,waarin ,,1e

jeu depaume''vermeldwordt(I3eeeuw),toonenhetonsreedsals
populairsedertlangentijd3).Geenstandofhijbeoefendehetkaatsspel;van den koning tot den handwerksman,ieder deed er aan
m ee.W aareen spelz66 algem een is,kan onsde overnam e ervan
doorandere landen nietverwonderen.Behalvein Nederlandwerd

hetook inDuitschland4)en Engeland5)ijverigbeoefend.
M ethetraketwerd ook het,,pluimbal-spel''gespeeld,datinhetPluimbal.

bijzonder voor kinderen geschikt mag heeten en dat vermeld
wordtin één van deGkemeeneDuytsckespyeckwoorden van 1550:

W yuergemoedt,heeren gonst,Aprillenwederendejederspill,
Verkieren sich dicwyls,wietmercken wil.B)
M en werpt elkanderm eteen raket(waaraanditspelinhetbijzonderden naam ,,raketspel''ontleent)eenbalofeenrondstukje
kurktoe,waarin aandeéénezijdeveerengestokenzijn.Dekunst
isden yypluimbal''zoodikwijlsmogelijkoptevangenzonderhem
op den grond te laten komen.H et spelis algem een verbreid :in

Duitschland kent men hetonderden naam :yyFederballspiel''7);
1) Becq de Fouquières,p.189.- Bi
j de Romeinen noemde men hety,hetspelmet
den :,harpastum ''*

2) d'Allemagne,Sportsetjylfx d'adresse,p.I88suiv.
:)Jusserand,p.24osuiv.- InFrankri
jkonderscheiddemen,,
1ejeudelacourtepau-

m e''en ,,1ej
eudelalonguepaume'';heteerstewerdinzalen,hettweedebuitengespeeld.

4)Böhme,S.615.
5)Strutt,p.9c foll.- In Engeland heethet:,yhandball''##z
fives''.
6)Uitg.G.J.Meyer,blz.I8.
7) A.Schultz,DashnuslicheLeben dey:1I1'
0#JïdcA:s Kulturvölkervom M ittelalterbiszffr
zweiten SJJ//:d6sXVIII.Jahrhunderts,Miinchen und Berlin,z9o3,S.374.
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inFrankrijkishetreedsvroegtijdigbekendals:yyjouerauvolant'',
A la griesche'' Au cocquantin,'',,Au picandeau''l);in Engeland heethet spel:y,shuttlefeather''ofyybattledore and shuttle-

cock'';Struttreproduceerteen afbeelding uitdeI4e eeuw.2)
De Arabieren beoefenden het spel reeds onder H arun alR a-

schid3)çn ook in China en Japan 4)wordthetgespeeld.
Spelen m et Een geliefd verm aak m oet het spelen m et de yyblaas''geweest
de blaas zijn.WasNovemher,endaarmeedeslachttijd,aangebroken,dan
m aakten zich de kinderen van de blazen der geslachte dieren

meesterom erhunspelmeetespelen.ReedsdeStiekkelderS0nden (I4eeeuw)gewaagtvan ditvermaak:
M ester Seneca die secht voort,

Dat smekers*)den hoverden **)doen,
Als die kindre hebben geploen ***)
Metter blase driven spel,
D ie si m et winde vullen wel;
Eén kind een weynich vore blaest,

Die5)die blase met winde haest,
D an blaest een aùder vul die blase;

Ende dus met hare visevase****)
So blasen sm ekers woorden in,
Den hoverdighen daer haren zin

Bivult*****) van zondigher ydelhede.6)

TalrijkzijnvoordeI6eeeuw deafbeeldingen,waaropkinderen
voorkomen,dieeenblaasmetluchtvullen,o.a.ophetschilderij
van Breughel(afb.I).Vermoedelijk bestond hetgenoegen niet
alleen in hetopblazen,m aardiende deblaasook totallerleispel.
Misschien vulde m en haarm eterwten,zooalsde kinderen datin
1)Deeerstebenaming vindtmen reedsin de I6eeeuw;vgl.d'Allemagne,Sportsef
jeux d'adresse, p. Iz9. De drie anderenamen worden doorRabelaisvermeld;vgl.
G.Vuillier,Plaisirsetj:sx,p.143.
2) Strutt,p.303.- ElizabethGodfrey,Englishchïl#r:linJA8oldentime,Loadon,p.73
3) Rochholz,S.384.
4) Mrs.NevillJackson,p.c56 foll.
5)De tekstisbedorven;ik stelvoorte lezen:,,Die blasetdieblase....''
6) Spieghel#:FSonden,uitgeg.doorJ.Verdam,Leiden Igoo,blz.143,vS.11I68Vlg.
* vleiers. **) den hoovaardige.***)gewoon zi
jn.****)beuzelpraat.*****) zich
vult.
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de Middeleeuwen in Duitschland deden 1);mogelijk ook sloegenzijermeeopdenrugvanhunmakkersom zich- zooalsnog
hedenin Vlaanderen2)- tevermaken metdenhollen slag,daar-

doorveroorzaakt.Vermoedelijk zullen zijde blaasook alsba1
gebruikt hebben ; de lederen ballon, die aan de Rom einen a1s
)>follis''bekend was3),berustop hetzelfde beginselals de blaas

enzalerweluitontstaanzijn.W anneerKarelVIvanFrankrijk
als kind een ballon vraagt,geeft men hem een runderblaas4).
H etspelen m etdeblaasm oet,behalvein D uitschland en Frank-

rijk,ookinEngelandbekendzijngeweest,alvondenwijergeen
voorbeelden van.

Terwijlbij,,kaatsen'',yypluimbal''enhetspelmetdeyyblaas''
hetvoorwerp,waarm eem en speelt,doordeluchtgeworpen wordt,

isditbijdenuvolgendespelen niethetgeval.Hierwerptofslaat
mendenbal,ofwathetmagzijn,langsdengrond.
Een dergelijk spelishet,yklooten''of,yklootschieten'',waar- Klooten.

van dealgemeenebekendheidblijktuitspreekwoordenalsdeze:
#'Den lesten cloot en lichtnoch niet''5);,,hy werpter mit een
scheue clootin'';,,hy can we1miteen scheueclootschieten.''6)
Hetspelwerd blijkbaardoorjongen oud gespeeld;talrijk zijn
gedurende de I5e en I6e eeuw de bepalingen van de overheid,

waarbij het ,,klootschieten''wordt verboden op het kerkhof,
in dekerk,langs de straten,de vesten,de m uren van de steden.
Zoo bevat het oudste keurboek van Delft deze keur:y,voert en
moetnyemandt,wyehijsij,up die vesten,bouen of beneden,
cloot noch bal sckieten .. Ende ist dattet die kinder doen,

men salden oudersdieboetenofhalen *)''7).Evenzoovindtmen
in het oudste keurboek van Schiedam :yyltem ,wat kinderen ee-

nig ondaft**)bedryven in derkerken,tzy mitten toltedryven,
os den balwerpen,teslaeno; teklotten.. .''8).

Demeestgewonebenamingen van hetspelwaren blijkbaar
1)Zingerle,S.49.
2)De Cock en Teirlinck,111,blz.2cI.
3) Becq deFouquières,p.cog.- d'
Allemagne,Sportsetjyvxd'adrnse,p.I6ISuiv.
4) Franklin,p.c3c.
5)GkemeeneDuytscheSpyeckwoorden,z55o,uitg.G.J.Meyer,blz.3o.Debeteekenis
moetzijn:,,Hetkan verkeeren''.
6) HetM nl.+ #5.zegtop yscheef'':yywaarschijnlijkisdebet.,teenknuppelin 'thonderd werpen'';#yscheef''druktalsdan uit:,,de verkeerdeofschulnscherichting''.''

7)N.B%jdr.r.Rgel.6n Gg:t7.,N.Rks.,3,1876,blz.505.
8)blz.169.Ziedevolledigekeurop blz.c.
*)invorderen. **)onbehoorlijkheid.
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cloten en clootsckieten. Naast ,,kloot. Globus, sphaera'' geelt

Kiliaen: ,aklos j. kloot,''met dezelfde beteekenis. Daarvan is
het woord clossen afgeleid,dat weherhaaldelijk aantreien en
datJanvanDoesboycka1séén vandespelen uitzijnkinderjaren
noemt.M etcloscloten werpen, dat in één van de keuren van
Oosterwijk vermeld staat,za1zekerhetzelfde spelzijn:,,ltem
nyemanten salcloscloten mogen werpen opteropenbaerstraten,
te weeten op die H oochstraet binnen der vryheyt oft in die

ackeren....''(1509)1)Een andere naam voor hetzelfde spelis
yollen m etcloten of kortweg rollen.ln een Leidsche keur van 8
M aart 1454 keuren schout en schepenen yydat van nu voirt an

nyement,wiehijzij,up enigeplaetzen,uptijssoewela1supt
lant,binnen diem uyren van Leyden spelen en sullen m itcolven,
balslagen,rollen mitcloten,. ende soe wieenigevan dese verboden spelen dede up enige kerchoven of an kercken binnen
Leyden, die se1 verbueren dubbelde boeten.Ende of enige onm ondigekinderen dese verboden spelen binnen dervoirs.plaetze
deden,daer voir sullen die ouderen die boeten gelden voir den

jongeren''2).In eenkeurvanAardenburgleestmen:yyltem dat
niemant en vervoordere*) up eenighen van den kerchoven
deser stede te schietene,catsene,rollene.... Ende indient kinderen deden,zo zalm en de boete verhalen an vadere,m oedere

ofmeesters,in wiens aet of dranc**) zelve speelders weesen
zullen.''3)
H etzelfde spelis ook bollen,waarvoorK iliaen opgeeft:,,Volu-

ere globum, iactare globum'' en Plantijn:,yBouler,roulerla
boule.Voluere globum.''Daarnaast heeft Plantijn nog:,,Den
bolwerpen.Ruer la boule.Globum mittere,torquere globum .''
Den bolwerpen''is hetzelfde a1s bolworpen,dat in de Goede
manieylycke Zeden aan de jeugd wordt toegestaan te spelen.
Dewijze,waarop men ditspelspeelde,wasnietaltijdgeheel
dezelfde.Vroegerhad m en vooralde gewoonteyym etden klootte
schieten''langs de vesten.W ie het eerst de geheelevest om was,

won;hetkwam erdaarbijdusop aan,bijiederenworp denbal
!) Versl.en M eded.r.d.0.Vad.Rbr.,VI)c,blz.196,113.
2) Hamaker,DeM iddeneeuwschekeurboeken van de stad Zyï#:l,blz.243.
3)Rechtsbronnen van Aardenburg,uitgeg.doorG.A.Vorsterman v.Oye in 0.JO #.
Rbr. 's-Gravenhage 1892,Ie rks,XV,blz.191.

*)hetwage. **)in den kostzi
jn bijiemand.
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zoover mogelijk tegooien.1)Een anderemaniervanspelenwas
hetwerpen naareen voorafbepaald punt:een staak ofeen steen,

een kuiltjeofeen vore.Hetyyklooten naareen staak ofsteen''
moethetzelfdespelzijn,datmeninEenbegkinselvanallenstelen
vindt als cloten ane den blocen datin één van de samenspraken
van Erasm us wordt uiteengezet. H et spelkan door twee per-

sonen ofdoortwee partijen gespeeld worden. In de samenspraak van Erasmus zegt althans Bernardustegen Adolphus:
Placet ne m onom achia, ut unus cum uno congrediatur, an

mavis adjungi socios periculi?''Nadat besloten isnietinpartijen te spelen en de prijs voorden overwinnaaris vastgesteld, wordt de dialoog aldus voortgezet: ,,Ad.N ostisaxum
illud prom inens haud procul à porta? Be.Novi.Ad. Ea erit
m eta, & haec linea. Be. Esto: sed sint, inquam , paresglobi.
Ad.Minusdiscernasovum ab ovo,autficum à ficu.Sed m ea non
refert, utrum m alis; elige. Be. M itte. Ad. H eus,tu m ihi non
brachium ,sed balistam habere videris,ita torques globum .Be.
Satis m om ordistilabrum ,satisrotastibrachium ;tandem m itte.
O vires H erculeas!sed tam en vinco.Ad.Nisisceleratus ille laterculus obstitisset,praeverteram te. Be. Consiste in sphaerae

tuae vestigio.2) Ad. Non utar dolo m alo.Cupio virtute,non
fraude vincere:quandoquidem de gloria certam en est.Bene ver-

tat.Be.lngensprofectojactus.Ad.Neridepriusquam viceds.
Adhuc pene sum us pares.Be.Nunc res agitur. Vter prior m etam contigerit,is vicerit.Vici.A4.Sed definiendum,erat,quoto
ludo constaret victoria.N am prim o nondum incaluerunt vires.
Be.D efiniantarbitri.Ar.Tertio.A4.Placet....''

Ook hier,evenalsbijhety,klooten om devest'',komtheter
op aan,wie het eerst het voorafbepaalde punt bereikt.In den

grond zijn dewijzen van spelen dezelfde.Hetgraven van een
putjeinplaatsvanhetaanbrengenvan eensteenofstaakwordt
vermeld in één van deDialogijamiliaresvan Van Torre (1711):
Andreas.Daer zyn in de velden lange en seeresen plaetsen :
laet ons bollen naer de gestelde schreef.... Carolus.H ier sal
ick m et het m es een putien graeven.And.'t ls beter te steken
1)Men schi
jnthet spelook metschijven gespeeld te hebben; datvertelt ons Le
FrancqvanBerkheyinzijnNatuumjkeHistorievanHolland,dl.111,st.111,blz.1387vlg.
2)Debedoelzgschi
jnttezi
jn,datmenbi
jeennieuwenworpgingstaanopdeplaats,
waarde boleerst lag.
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in d'aerde eenen stock;die desen m et de minste worpen eerst
m etsynen bo1salgeraeckthebben,die salwinnen.''
H et spelen naar een y,voor'',hetzelfde ongeveer a1s naar een

putje'',wordtinverscheidenekeurenvermeld.lnHoornwordt
op cc Februari 1531 bepaald, dat ,,van nu voertan nyem ent,
wy hy zy, sal m oeten die cloet schieten,buegelen,kolfven of
nae datvoeytgen nnitcloeten,stenen ofm essen ofm itenigeinstrum enten schieten in den Doelen''1);en op 5 Meivan hetzelfde

jaarvolgtdezekeur:,,Tisoickgekuert,datnyemantsalmoeten
clootschieten,kolven,buegelen,tvooytgen sckieten .. op of an
den vesten,ofenige doorne snyen,ofbuten an den vesten gaen

ofteclimmen,opteboetevan vijfstuvers.Endedieouderssullen
gehouden wesen teverantwoorden voorhaerkijnderen endedie
meester van haer knechthen''2).ls misschien de bare sckieten
hetzelfdespelals,,tvoortgen schieten'',m etditverschil,datm en
inplaats van naar een yyvoor''naar een ,,streep'' wierp ? H et

wordtvermeld in Wielant'sInstructievoorHaarlem 3),waarhet

naasty,bollewerpen''voorkomt.Het,yvoortgenschieten''schijnt
men minderhinderlijk en schadelijk geachttehebben dan het
gewone ,yklooten'',het y,klooten langsdevesten'';in Am sterdam
luidt tenminste een verbod van 1485:,,voirt,soeghebieden ende
wilcooren scout,scepenen ende raide voirnoem t,dat nyem andt

voirtananderstedevesten,bijnnendemuerenoffindieNesseymit
clooten, stienen o: andere instrum enten om me hoghe noch

omme verde*)warpe noch schiete,dan alleen mitclooten ofte

diergelijcke naeeen rpïr,bideraerdeneder''4).Misschien moeten we hetzelfde spelzien in een Delftsche keur,waar vyworden
toegelaeten,caetsen,die cloot te schieten,ba1te slaen,m it die

boogen ende bosschen te schieten,die voir ende nae te spelen
endeanderegelijckespeelen....''o).lnhetoudstekeurboekvan
Delft luidt een dergelijke keur:,,....balslaen ende die cloot
schieten ende dierpr: eeâ
'enaeende niet om veer....''6).Ver1)W estjriesche Stadrechten,uitgeg.doorM.S.Pols,in de0.FJ#.Rbr.
,Ierks,VII,
dl.II,blz.117,cc7.

2)1d.,blz.Ic9,247.- ,
yBuegelen''wordt later verklaard;zie blz.8o.
3)Ph.Wielant,Instructie voor de stad Haerlem,uitgeg.drJ.A.Fruin.DeCocken
Teirlinck,I133,zien ereen soortschreefschietenofpaletspelin.

4)Rechtsbronnen rll Amsterdam,blz.cI3,418.

5)Soutendam,Keuren 6n OFf0p1$J11/ï/1 van Deljt,blz.79.
6)Oudstekeuyboek van Deljt,in N.Bijdr.v.Rgel.en <g:p.,N.Rks3,:876,blz.503.
*) in de verte.
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moedelijk za1men inplaatsvan ,ydievoirendenae''moeten 1ezen ,,ende nae die voir.''W è1is het m erkwaardig,dat we deze
om zetting in twee keuren,al is het ook van dezelfdè stad,vinden,m aardeverbinding m ethetverbod ,,in deverteteschieten''

(ende niet om veer)in het oudste keurboek verhoogt de waar-

schijnlijkheid,dathierhetschietennaareen y,voor''isbedoeld.
Ook in de Am sterdam sche keurtoch vindt m en het Werpen m et
klooten ,,om m e verde''naast en tegenoverhet werpen y,nae een
voir.'' Behalve houten klooten gebruikte men voor het spel

ook ijzeren,maarhet spelen metijzeren klooten werd doorde
stedelijke overheid verboden.1)
De Grieken kenden een dergelijk spelals het y,klooten'' Bij
het spelm et den grooten bol,dien m en boven het hoofd hield

om tewerpen,kwam heteroorspronkelijk alleen op aan den bol
zoovermogelijk van hetpuntvan uitgang tegooien;laterveranderdehetspelen moestmen zoo dichtmogelijk bijeen bepaald doelzien te komen.2)Hetspel,datnog heden in Vlaanderen onder den naam ,,bolspel''bekend is,is ook in Duitschland oud :hetwerd reeds doorH ugo von Trimberg (Ic3o- I3I3)

beschreven.3)ln Zwitserland kentmenhetalsy,Kugelitrölen.''4)
In Frankrijk was,,lejeu deboules''in deMiddeleeuwen reeds
in aanzien5);evenzoo in Engeland,waarhetden naam yyclosh''
droeg6).

Een dergelijk spelals,,klooten''of,,bollen''werd ook op het
ijsgespeeld en droeg dan,volgensKiliaen,denamen:kluyten,
kalluyten,kluytenten,%js-blocken.Onder,,kluyte''heeftKiliaen:
scholle van ijs,massa glaciata,''onder ,,kalluyte,kluyte'':
globus.''Debeschrijvingvindenweop y,kluytenten'':yyLudere
m assis siue globis glaciatis:certare discis in aequore glaciato.''

Hetspelwordt ook nu nog door oud en jong in Vlaanderen
gespeeld.Men gebruiktdaartoeeen platte,houten schijf,waar
een ijzeren band om geslagen is;in het y,kalluitblok''steekteen
stek'',waarbijmen deschijfvasthoudt,wanneermenhaarover
1)Keurboek van Leiden van 1450,uitg.Hamaker,blz.139.
2)d'Allemagne,Sports6tjeuxd'adresse,p.239.- BecqdeFouquières,p.195.
:) Zingerle,S.48.
4)Rochholz,S.458,nr.88.
5)d'Allemagne,Sports etjeux d'adresse,p.c39 suiv.- Vuillier,p.c48.
6)Ziede woordenboeken.
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het ijs werpt.1) Volgens Schuermans wordt hetspelgespeeld,
zooalshetgewone bolspel;m en zaldus ôfeen bepaalden afstand
m oeten afleggen,ôfnaar een bepaald punt m oeten werpen.H et

spelisopmeerdanéénschilderijvanBrueghelafgebeeld.2)
In Beieren en Oostenrijk kent men het onder den naam :
Eisschiessen''3); in Schotland als: y,curling'', onder welken
naam het zich een plaats heeft weten te veroveren in de Zwitsersche wintersport.
Boghelen. De nam en, die het klooten'' droeg, bleven niet uitsluitend
tot dit spel beperkt. K looten en klossen werden eveneens ge-

bruiktvoorhetspel,waarbijmen een bo1dooreen in den grond
gestoken ijzeren ringmoestwerpenendatookùpg/l:fcllheette.Kiliaen geeft althans voor klossen zoowel yyludere sphaera''als ,,lu-

deregloboperannulum'';enPlantijnheeft:nnklossen,oftklooten:
Bouler,ou joueràlaboulepartraversun anneau defer.''W aarschijnlijkzalhetyyboghelen''uithetyyklooten''ontstaan zijn en
naastzijn nieuwen naam de namen van het y,klootspel''behouden hebben.Van bogkelen geeft Kiliaen dezelfde definitie alsvan
klossen'':y,ludere sphaera per annulum .''H etspelwordt in de

Hoornsche keuren tegelijk met het klootschieten verboden:
Tis oick gekuert, dat nyem ant sa1 m oeten clootschieten,

kolven,buegelen ....''4)

Hetzou kunnen zijn,dathetzelfde spelwordtbedoeld met
ringhelen, datin het M nl.G #ù.is opgegeven. Im m ers,behalve
den bal had men voor het spel een ring noodig,die den naam

bogkel,beugkelofklospoortedroeg en dien men doormiddelvan
een scherpe punt in den grond dreef.D at m en ook
dâârvoor 's heeren wegen gebruikte en zich niet om

mogelijkeonaangenamegevolgenvoordevoorbijgangersbekommerde,blijktuiteenAmsterdamschekeur
van1508,Faarbijbepaaldwerd,yydatnyemanthem en
vervoirdere*) ennigesteenen uuyterstedestraten tetrecken oft

mit ennige ijsseren oft andere instrumenten in der stratente
steken,tzy bogkelsdaermen medeclootoftanders''...5)Dering,
1)P.van den Broeck en Am.d'Hooge,ffinderspelen uithetland van D4IJ:F-O/J4,
Dendermonde Igoc.

2)Museum te W eenen,no.7I3 en 7cc.
3) K.Groos,DieSpiele#yrMenschen,Jena 1899,S.140.
4)Zie devolledigekeurop blz.78
5)Rechtsbronnen van Amsterdam,blz.44c.
*)het wage.
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dien men gebruikte, was gewoonli
jk vrijsmal,maarook breetde
re m odellen kom en voor (zie afb.4) De scherpe punt van
den ring m ocht niet te ver in den grond gestoken worden,daar
,de ri
ng m oest kunnen draaien, wanneer er een ba1 tegen aan

botste.1)
H et yybeugelspel'' werd gespeeld m et een stok,die denam en

klos-beytel, slaegkel,àJ4#/:,sweetedroeg en waarvan hetondereind veelbreederen eenigszinsgebogen was (zieafb.z,3 en 4).
M et dezen y,beytel'', dien m en horizontaal hield, schoof m en

den ba1over den grond;daarbij was naen genoodzaakt op de
knieën te gaan liggen.
H ety,beugelspel''isonswederom doorErasm usbeschreven in

een samenspraak tusschen Gaspar en Erasmius.Voordat zij
het spelbeginnen,verlangt Erasm ius te weten,welke de wet-

tenzijnvan hetsphaeristerium,deplaatsofdebaan,waarmen
speelde,en die door Iunius genoem d wordt:,,rolbane,klosbane,

bolbaen, klootbaen, beugelbaent,2). Gaat men de afbeeldingen

.

vanhetspelna,danblijkt,datmen debaan aandekantenmet
lage latten of boom stam m en om gaf. Plaatste m en den ring
ergens willekeurig op den weg,dan nam m en m isschien voor de

afsluiting,watmen heteerstbijdehand had,ofmen bakende
hetterreininhetgeheelnietaf,ofmenbegrensdehetmetlijnen.
Dewettenvan hetspelluidenbijErasmusaldus:,,ouaternio
ludum absolvit.Quihanc lineam praeterierit, in damnoest.
reliquoslim itessitransilias,sinefraudefiet.Quiglobum suoloco
moverit,perditjusferiendi.''Volgensdezewetten waserop de
baan een lijn getrokken,waarmen den balnietvoorbijmocht
slaan.Hetmeestwaarschijnlijk 1,datdeze streep achterden
ring geteekend werd,zoodatdemoeilijkheid waswè1doorden
beugelmaarnietoverdelijn teslaan.Deringbevindtzichgewoonlijknietpreciesinhetmiddenvandebaan,maarhetdichtst
bijéén van dekortezijden van den rechthoek en midden tus1)Menvergelijkeden4en dialoogvan VanTorre:,Atlg.....wysullendenrinckinde

aerdeplanten.Amb.Gy steecktden rink tediep in:ick sa1hem ophaelen,opdathy
ligtelycker draeyen m ag''.

5 luniusheefthierhetoognietalleenop debaan,dievoorhetyybeugelen'',maarook
opdie,welkevoorhet,yklooten''werdgebruikt:,ysphaeristerijnominecenseriquoque
potestlocus,in quo globiscertatur,siue ad paxillum humidepactum expulsis,siue per

annulum adactis''.Denamenzullen vermoedelijkwe1doorelkaargebruiktzi
jn.
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schen debeidelangezijden in.')Delijn,waardebalnietoverheen mag rollen,moet dan evenwijdig loopen aan één van de
korte kanten.2)
Nadat Gaspar aan Erasmius de regels heeft m eegedeeld,be-

ginthetspel.Gasparweetzijnba1z66teslaan,dathijdepoort
voor Erasm ius afsluit:,,En occlusitibiportam '';waarop Erasm ius' antwoord luidt: ,,Sed isthinc te excutiam ''. De sam en-

spraak gaatverderalsvolgt:Ga.Idsifeceris,cedam tibihujus
certam inispalm am .Er.Bona fide? Ga.Optim a.Non enim potes
alia via,nisi sic m ittas sphaeram tuam in parietem ,utresiliat

in meam.Er.ldexperiar.Quidais,bonevir7
.Nonnedepulsuses7
.
.

Ga. Fateor: utinam tam sapiens esses, quam es felix. Sed
isthuc centiestentanti,vix sem elsuccesserit.''

Men schijnt zich het spelaldus temoeten denken:hetdoelis
een zeker aantalpunten te behalen doorden ba1doorde poortte

slaan.Daarbij moet men natuurlijk trachten zijn tegenstander
te verhinderen door den beugelte kom en ;dat kan m en bewer-

kendoorhem,meteengoedgemiktenslag,waarbijmenzelfgeen
nadeelheeft,van depoortteverwijderen,jazelfshem overde
streep te jagen.Door dergelijke voordeelige slagen kan men
een bepaald aantalpuntenopdetegenpartijwinnen.Hetraken
van een vijandelijken balvereischt dikwijls veelberekening.
1)Datditniet alti
jd hetgevalis,blijktuitdebeschrijvinginKinderœerck(1Ie
emblema).Hier staat debeugelin hetmidden:
In hetm idden staet een beugel,
Die m et een gestaelde vleugel,
Vastgeplant is in de eert,
En aen alle kanten keert.
Groote methaer groote stelen,
Konstich door den beugelspelen,

Maerdekleyntjensin'tgemeyn,
Bruycken spaentjenskorten kleyn.
Diedeboltervluchtkan jaegeny.
Dat hij door den ring mach draegen,
Die de beugelom me draeyt,

A1shijdaerdoorkomtgeswaeyt,

Die party daervan doet wenden,
Ofweerom nae 'tperck kan senden,
Of zyn bo1leyt in syn plaets,
Alder meest wint van syn m aets.

2) Ook in desamenspraak van Van Torrewordtdieli
jn genoemd.Vierjongensspelen
in tweeparti
jen.Ambrosiuswaarschuwtzi
jnmakker:y,Maecktdatden bo1soetiensdoor
depoortgaet,opdatuHieronymusdaernaernietagterenslaet(indeLat.vert.:,,
ne
Hieronymusdeindeteferiat,utmetam transeas'';inhetFransch:,,....afinqueJerôme
nevouspuissemettrehorsdejeul''.Menkandustrachten aan detegenpartijnadeeltoe
tebrengendooreenvijandeli
jkenbo1overde,z
meta''teslaan.
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Som sishet,doordatde poort ofde andere ballen in den weg lig-

gen,onmogelijkzijnvijandrechtstreeksteraken.Dankanmenzijn
ba1eerstnaardeafsluitende1atofboomstam jagen,waardoor
hij,wanneerdeberekeninggoedgemaaktis,opden vijandelijken
ba1terugspringt.Een andere wijze om iemand te verhinderen
doorden ringtekomen,is,datmen metzijn ba1depoortz66
doetdraaien,datzijvoorden vijandgesloten is.VolgensErasm us en Van Torre telde m en tot 4,volgensTerGouw 1)totIz,
waarbijhetgaan doordepoortvoor z,het raken er van voor I
gold;m istem en,dan m ochtmen den ring nietdoor,voordatm en

dien eerstweergeraakthad.Ofdezewijzevan spelen reedsv66r
de I7eeeuw bekend was,weten weniet.2)
Vermoedelijk moet men in metten lepelweypen,dat men herhaaldelijk in dekeuren vermeld vindt,hetyybogelspel''zien.Tot
het gebruik van het woord ,,1epe1''gafhet voorwerp,waarm ee

men sloeg,doorzijn vorm aanleiding.W etresendebenamingaan
in een Leidsche keurvan 8 M aart 1454:,,Die scoutm itten achte
scepenen hebben gekuert,datvan nu voirtan nyem ent.. binnen die m uyren van Leyden spelen en sullen m it colven ..

ballesmacken mitletelen....Endeofenigeonmondigekinderen
dese verboden spelen binnen der voirs.plaetze deden,daervoir

sullendieouderendieboetengeldenvoirdenjongeren.''3)
Het spelwas vroeger ook buiten Nederland bekend :in 1438

werdhetteBazelgespeeld4);in 1616kendemen hetin Duitschland a1s:,ybuglen'' ,ydurch den Bugelschlahen of werfen''5);
in 1687 a1s:,ydas kiigelein m it der K eule durch den R ing schla-

gen''6).Ofhetspelin Frankrijk gespeeld werd,ismijnietbekend.In Engeland draagt het den naam :,yringball'';dit spelis
waarschijnlijkweergegeven op een afbeeldinguitde I4e eeuw,

waarmen behalvedooreen ring ook tegen een staak schijntte
m oeten slaan.7)
1)TerGouw,Volksvermaken,blz.330.
2)Zievoorafbeeldingen van hetspelnog afb.c,3,4.
:) Hamaker,DeM iddeneeuwscheKeurboeken van Leiden,blz.243-44.- Men vergelijkenogdeTielschekeur:,ydatnyemantaffterdesendach mitennigenballenoffkloten
os dergelikenuytlepelen ensullen gaintp:F#:p allanghs terstraten''LRechtsbronnen van
Tiel,blz.c8)z459.- Hetzou ook kunnentdatmen den kolfstok ,lepe1''noemde;om
denvorm schi
jntdenaam echtermeergeëlgendvoorden yklosbeytel''.
4)Zingerle,S.37 flg.
5)Hofmann v.Fallersleben,Hoyae Belgicae,V1,S.177.
6)Bolte,Zeitschr.des Ver./.Volksk..XIX,1909,S.388,13 en 404,33.
T)Strutt,p. zo4 en cgo.
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Een anderspel,waarbijdebaleveneensmeteen soortstok
werd aangedreven,washetkolfspel.Hetwordt behalve m et den
naam kolven zeer veel m et dien van den bal slaen aangeduid,

waarschijnlijk een verkorting van den balslaen mitkolven,dat
ook gebruiktwerd.Plantijn geeftin zijn Tkesaurus:,,Den bal
slaen. Frapper l'esteuf d'vne croche. Torquere pilam claua,
luderepila,clauapilam im pellere.''flsïusheeftopyypilaclauaria'':
'>quae claua plumbata expellitur,duriore spissioréque tom ento
infarcta.Al.Ballen die m an m it den kolben schlacht.B.Slach-

bal,kolvebal.''Ook bijKiliaen vindtmen:,nslach-bal,kolj-bal.
Pila clauaria.''

Ook dit spelmoestherhaaldelijk door de overheid verboden
worden,zoowelop straat,tegen de deuren der huizen,als om en
in de kerk en op de kerkhoven. Onder den naam y,balslaen''
werd het spel in 1562 te Goedereede verboden : ,,Alsoe daer
zekere klachte gekom en es ..hoe dat onse poirteren ende
inwoonders ende andere Persoonen dervoorsz.stede haerzelven
dagelijkx vervurderen*)den bal te slaen op het kerkhof,ende
oek alderhant spulspelende,ende voortsm etbussen,boghen te
scieten,soe naer duyven ende ander vogelen,wairdeur dat den
toren,kercke ende glasen tot groter scade konAt. soe wie
van nu voirtan bevonden werteenigherhande spulte spelen op
het kerkhof,hetsy balslaen,kaetsen,m et lepelen te werpen oft
klooten,oft met bussen oft m et bogen te scieten,aen de voors.
kerke,oft eenigh anderspulspelende,.. dat sa1wesen OP een
boete van I1I ponden swarten,.. Endesoewiebevonden wert
te wesen beneden hair m ondige jaren,datsa1wesen opgelijcke
boete,aldair m en de oudersvan de voirszonm ondigepersoonen

voirgyselensal.''1)OokteAmersfoortwerdin1436eendergelijk
verbod uitgevaardigd :,,ltem de raet van onser stad doet ver-

bieden,datnyement,hy sy outoffjonck,kolven,ballslaennoch
gheenrehande spull op Sente-lanskerckhoff spuelen en sell,
elkerlijcbyenenponde,endewairt,datyementskijnderehierijnne bruecachtich **) worden,dat wi1 de raetverhalen an den

ouders.''2)Terwijlmen inAmersfoorten Goereevrijtoegevend
was en het spelalleen op hetkerkhofniet veroorloofde,gold in
1) Versl.en M :J:#.v-d.0.FW#.Rbr-,d1.I1,blz.354,215.
2)M iddeleeuwscheRecldsbronnen#:Akleinesteden van #:JNedersticht(O.FJ#.Rbr..Ie
rks,X1I1),d1.I1,blz.cz,VI.
*)zich vermeten. **)schuldig.
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Reim erswaal het verbod ook voor de straten :y,ltem geen kinderen en zullen raogen loopen balslaen oft kooten lancx der
straten opte boetevan vi
jfgroten;endedieboeteza1men verhalen aen die kinderen ouders'' (1564)l). Dezelfde bepali
ng
m aakte m en in 's-Gravenhage: ,,H ebben vorts verboden ende

geinterdiceertdatnyemanthem en vervordere*)tzijIongh oft
oudt te sm acken ofte goyen inden glaesen, lantaernen opte
houcken ende in den straten gestelt;dat oock geen Iongershem
sullen vervorderen tespeelen langesden straeten m et cooten ofte

mitten balteslaen opteboete van XX stuuvers.''2)Naast,,bal-

slaen''vindt men natuurlijk den naam ,,kolven''genoemd.In
een keur van W estwoude wordtbepaald :,yD aerm oetnyem ant,

jongen noch ouden,wiehy zy,sondaechsofteop predicatiedagen,sm orgens voorXluren ofteonderdiepredicatie,colven,caet-

sen, cloot-schieten,ofteenigherebellicheit**)oft andersbedryven uppeenevanelcxtienst.W atdenjongendoen,andenouden
teverhaelen,oftediegeen goeten hebben,anhaerlichaem .''3)
DeschrijverderGoedemanieylb'
ckeZedenachtteook,,kolven''
eenspel,datdoorjongensmochtworden gespeeld.
Naast yybalslaen''en y,kolven''vindt m en m et dezelfde beteekenis:sollen en sollen m etter colve.Om te weten,hoe hetspelaan

dezen naam kwam,ishetnoodzakelijk hetoog naarFrankrijk
te wenden, daar het werkwoord ,,sollen'' hetzelfde is a1s het

Fra.,,souler'' Voor ,,1e jeu de soule'' choule''of cholle''
dat reeds in den tijd van Lodewijk den Heilige,ja zelfsvan
Lodewijk den Jongegespeeld werd,gebruikte men een bo1of
ballon van hout of leer - in het laatste gevalm et lucht opge-

blazenofgevuldmetzemelenofietsdergelijks- dien men met
den voetofmetdevuistsloeg.Vroegtijdigwerd bij,,1ejeu de
soule'' het gebruik van den gekrom den stok of yycrosse'' inge-

voerd om denba1voorttedrijven.Men sprakdan van y,souler''
of,,chouleràlacrosse.''4)Zeerduidelijk isdeovernameuithet
Fransch in een plaats, die in het M nl. F #ô. wordt aangehaald:,yoverm ids dien so m oet ic hebben enen stoet ende ene
colve m ede te spelen,wantm itgeenre anderheb ic te doene dan
1)0.Vad.Rbr-,cerks,d1.VII,blz.zzz.
2)Loopendek4.A411(z567- I579)fO181.
3) WestjeiescheStadrechten (O.Vad.Rbr,Ie rks,VII),dl.Il,blz.355,Ic8.
4)Jusserand,p.c84 suiv.
*)het wage. **) wanordelijkheid.
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allene mit mijnre ckollecyockenb', waarvoor de variant heeft
sollecolven.1) Reeds zeer vroeg wordt het y,sollen met colven''
in de keuren verboden. In de stadsordonnantie van Brussel
van 1360 leestm en:,,W iemetcolven tsoltesom twintich scellinge

oftop hareoverstecleet2);''in hetkeurboek van Diest::1Item,
soewiemetsnevlocken *)worpt,endesoewiemetcolven soltbinnen Dyest,elc zaelsghelden V.s.''3).Voorde I6e eeuw vindt
men een bepaling onder de Voorboden **)van Nieuwerkerk:
##Nyem andten za1oock moghendesoyrebal(deanderetekstheeft
sollebaljslaen binnen den wachte van den dorpe,up de boete
van 27 sc.''4). Ook in de Middelnederlandsche letterkunde
vinden weeen voorbeeld van dit spel:

Noch vintmen onlede***),dat verstaet,
D ie goet en is noch quaet:
Alse souds spel ende ooc tsollen,

Scaec spel ende mit cloten rollen;5)
Ofm isschien zysollen''in plaatsen,waarhet nietverbonden is

metyycolve''hetzelfdeisalsFra.,,souler'',wiezalhetzeggen?6)

Bewijzenkunnen wehetuitdekeuren niet.Mogelijk ishetook,
1) Mnl.+#!).op:yy
sollecolve''.
2)Belgisch sluseum,7,308.
:) Keurboek van Diest,uitgeg.doorStallaertin de VlaamscheBibliophilen,blz.43;
deaangehaaldekeurisuitde I5e eeuw

4) Veysl.yllM eded.v.d.0.Vad.Rbr.V,blz.638,Io;dekeurisvanIoAugustusI55z.
5)Der Leken Spieghel,B.III c.c5,vs.I19 vlg.In hetglossarium zegtDeVries:

)
#Soutspelis hoogstdenkelijk nietandersdan de zeergewoneklankwisseling van soltspel en schijnt op denzelfden oorsprong (als tsollen n.l.) tewijzen.W aarsch.heeft
onze dichter kaatsen en kolven bedoeld''.M.i.isditonjuist;den vorm soltspel, die
')soud''zou m oeten opleveren,vond ik nergens naast yysollen'';bovendien ishet ook

waarschi
jnlijkerdatyysoudsspel''en,scaecspel''staantegenover,tsollen''enyymetcloten rollen''.Daarom isde meening van Verdam,M nl.G #è.,daty,soudsspel''een soort

belegeringspelzou zijn,waarschi
jnlijker (van sout= soldij).
6) ,Aumoyen decettecrosse,eneffet,onchassaituneballe,uneboule,un morceau de
bois,versuntrou,versunbutconstituéparun ouplusieursbâtonsplantésen terre,vers
un cercletracésurlesol,versun cam p marquéparune raie.Tantôt,chacun ayantsa
boule,on luttait à quiatteindraitlebutou le trouenm oins de coups;tantôt divisésen

deuxgroupesetsedisputantlamêmeboule,1esjoueursavaientdesbuts,descercles,des
campsou destrousàattaquerouà défendre,ladéfense consistantàrenvoyer laballeet
protégeràcoupsde crosse letrou,le camp,lalim ite quelconque quileur était assignée-''

(Jusserand,p.286,waarhi
jhandeltoveryycrosse'').Jusserandvervolgtdan:,yDans1es
jeuxcommelasoule,oùl'onchassaitd'ordinaireleballondirectementaveclepiedoule
poing,unevariantefutdebonneheureintroduitequipermettaitl'usagedu bâtonrecour-

bé....''Onder,ysoule''geeftJusserand dezebeschrijving:,,Lesdeuxtroupesrivales
avaientchacuneun butoucamp àdéfendreou attaquer,etilfallait,parn'im portequel
moyen,coupsde pied,coupsdepoing,courserapide,faire pénétrerle ballon dansle

campou1uifaireatteindrelebutopposé''.tlusserandp.c67.- Menvergelijkenogp.c9I.)
*)sneeuwballen.#*)keuren,***)bezigheid,
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datbeide spelen we1met een kolfgespeeld werden,m aar dat er
toch eenig verschil was.In Vlaanderen en H olland toch kwam

heterbijhet,,kolven''opaaninhetminstaantalslageniederzijn
balnaar bepaalde punten te drijven.Mogelijk bestond dan
))sollen''in het verdedigen en aanvallen van kam pen door twee

partijen,waarbijnietiedereen eigenba1had,maarmen elkaar
onderling den balbetwistte,zooals datin het Fra.y,souler''ook
hetgevalwas.
Voorhet ,,kolfspel''kad m en dus noodig een kolfen een bal.
D e kolf,die door Kiliaen ook klick genoem d wordt,bestond uit
een langen steelm et een verbreed ondereinde,datm et den stok

een stompen hoek vormde.Herhaaldelijk moest in de keuren
verboden worden te spelen m et y,colven,die vooren verloot of
verysert syn'';alleen het gebruik van houten kolven wasgeoor-

loofd.1)Debal,waarmen meespeelde,wasvermoedelijk klein
en hard.lunius toch vergelijkt den y,slachbal''of,,kolvebal''
m et den trigonalis van de Rom einen: ,,hanc crediderim esse,
quaetrigonalisM artiali,nisifallor,dicitur,praeduram ,firm 6que
stipatam pilam .''Van den trigonalis zegt Becq de Fouquières:
Laballeétaitpetiteettrès-dure2).''Hetschijnt,dat de kolfbal

opgevuld wasmethaarofveeren en doorleeromgeven.3)
1)Rechtsbronnen rf- Zierikzee,0.Vad.Rbr.cerks,d1.IX,blz.II6,Ic5.
2)p.co6.
B)Menvergeli
jkeKinderwerck,5eembl.:
Ick kan hieroock niet vergeten,
Hoe te slaen de ballen weten,
Vo1van pluym en,of van haer,
Deesgenuechelycke schaer,
A1snoch d'onbeschoren weyden

'T beestjensgraech gemaey verbeyden,
'T eerst nau-sichtbaer kruytschiet op,
W t de m aechdelycke top,
Dan wi1niem ant zyn de leste:

'T kolfspelis dan op zijn beste:
Snee dan niethet leer versmacht,
En de Sqn heeft weynich kracht.
Om strytwt de locht de ballen
W itof bont,grooten kleyn vallen,
Die gelyck vliecht hooch en verd'
Van de m aetsverheven wert.
Die naest aen de paelkom t loopen,

Ofin 'tkuyltjen eerst geslopen,

Die ba1m aeckt zyn meester bly,
En van hetbetaelen vry.
Of het werkeli
jk geoorloofd was, dat deba1doordeluchtvloog,zooalsK inderwerck vertelt?In latertijd mochtdeba1nietvan den grond opspringen,maarmoester
langs geslagen worden.
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Voor de M iddeleeuwen en de I6e eeuw heb ik van het z,kolf-

spel''geen beschrijving gevonden.W elbeschrijftin de I8eeeuw
Le Francq van Berkhey het spel,zooals het in de kolfbanen ge-

speeld werd.1)Het kolfspel,dat men daar beoefende,zalwel
ingewikkeldergeweestzijn dan dat,waarmeedekinderen zich
in debuitenluchtverm aakten.D ehoofdzaak zalechterwelsteeds
geweest zi
jn,datmen denba1moestwerpennaardepaaltjesof
kuilen,die in den grond waren aangebracht,om zoo doende te
trachten heteersteen bepaald aantalpunten tewinnen.M isschien
speelde m en ook,zooals nog heden in Vlaanderen :wie in het

minstaantalslagenhetdoel,datsomsververwijderd was,bereikte,won.2)

Ook op hetijsspeeldemen het,,kolfspel''en zelfsdaarmoest
m en hetsom sverbieden :y,voorten m oetnyem andt uptersteede

vesten endeuptijseden balsfJco.''3)
H et spel,datin de Duitsche vertaling van Rabelais genoem d

is als:,,DesKolbens'',wasook in Engeland reeds vroegtijdig
bekend; Strutt vermeldt het als: ,,goff'', cam buc'', yybandy

l):tll.''4)
Kegelen.

H et y,kegelspel'',dat het werpen van den bol naar een doel

met het ,,klootspel''(y,cloten aneden bloc'')gemeenheeft,vindt
m en a1s kinderspelafgebeeld op de prent van Van der Borcht

(afb.3).In de stedelijke keuren wordt het herhaaldelijk verboden, m aar van kinderen is daar geen sprake.Op de prent

van Van derBorchtzijn9kegels- kegelstecken,zegtPlantijnin een kring geplaatst; middenin bevindt zich de koning, die
boven de andere uitsteekt.De grootste kunst was den koningskegel te treffen, of,wanneer m en daarin niet slaagde,zooveel

mogelijk van de andere kegelsom tegooien.5)Zoo wordthet
spelons in 1626 in Kindeywerck (I3eembl.)beschreven onder
hetopschrift:,,Van Quillien:''*)
Altoos plegen 't out vernAaecken,
Schynen haer te slechte saecken,
1) NatuuylljkeHistoyievan Holland,d1.111,st.111,blz.1389 vlg.
2)De Cock en Teirlinck,111,blz.138.
B) HetOudstekeurboekvanDel
jt(N.Bi
jdr.v.Ag:J.6n <g:r.,N.Rks,3,1876,blz.504.

4)Strutt,p.IoIfoll.- Ziedeafbeeldinjvanhetspelopafb.3.

5)LeFrancqvanBerkhey,NatuurlijkeSls/pFï:vanHolland,dl.111,st.111,1391vlg.
*)fr.quilles.
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't Spel nae 's lants gebruyck altyt,
H aer nieusgiericheit niet lyt.
Als gewoont nu is versleten,
Nieuwe oeffening sy weten'
,
A1s het hollantsch neem t een ent,

Op syn fransch dejeuchthaer went.
N egen quillien in een orden,
N effens een gepaeret worden,
Alle gelden sy we1 veel,
M aer de koninck 't m eeste deel.

Hijstaet midden in gekroonet,
Die hy wil m et winst hy loonet,

Saechtjens hy getreft zyn wil,
A1s m en al de rest laet stil.
Konstelyck de bol sy dryven,
Datter weynich staende blyven,
Een die aen het vallen raeckt,
Ooc syn buurm an vallen m aeckt.

M eer gewoon dan het plaatsen van de kegels in een cirkelwas

vermoedelijk hetspelmet3 rijen van 3 en den koning in het
midden van de ce rij.Maar natuurlijk kon men het aantal
kegelsnaarverlangen veranderen.Z66 vindtm en op één van de
afbeeldingen in de Emblemata van 1.Sam bucus de kegels ge-

plaatstin4rijenvan 3en deI3e,dekoningskegel,midden tusschendeceende3erij.1)
H ebben de Grieken en de R omeinen het ;#kegelspel''gekend?
Van een Grieksch spel,dat er m ee overeenkom t, bestaan geen

bewijzen;watdeRomeinen betreft,een bas-reliefschijnterop
tewijzen,dathetspelbijhenvoorkwam.2)ZooalsinNederland
is ook in Vlaanderen3)het y,kegelspel''in den tegenwoordigen

tijd bekend.Ook in Duitschland4),waarhetdennaam ,yrollen
nach neun K ugeln'',,yK egelschieben'' draagt, is dat het geval.
DeN ördlingerspeelwetstond inI4c6 aandekinderenhet,,K egeln''

toe.InFrankrijk,waarmenhetspel;)jeudequilles''noemt,vindt
1)1.SambuciEmblemata,quartaeditio,Plantijn,Lugd.Bat.MDLXXXIIII,p.c63.
2) Parmentier,p.2c.
:) DeCock en Teirlinck,111,blz.I9Ivlg.
4)Böhme,S.617,nr.486.- Scheible,S.561,noot.
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men het alvermeld in de I4e eeuw 1),evenzoo in Engeland,
waar het bekend was als: ,ykayles''2). Andere namen zijn:
nine-pins'' skittles'' Dutch-pins.''
K linksla- Een spel,dat m en onder de werpspelen m oet rekenen,m aar
gen. datnietmeteen ba1wordtgespeeld,noemtJan vanDoesborch in

zijn reedsvroegeraangehaald refrein,datwijhierlatervolgen:
In dertijt mijnderkintsheytonbesneden
H eer bayliu of ter bare was mi
jn spel,
Oft bock over hage m et lichten leden

Te spdngene,ende coecouc heerken rijicwel;
Te clossen,te toppen *),dat nonneken *)snel

Te drayene,datwasmieen melodije;
Te rollene twaer m i nu een gequel,

Ende dieclinckete slaen,elck sijnen tije;
Ende die coten lagen in mijn fantasije.
Dit was mijheelvruecht,tot dat ic verkeerde
BiDiane ende haerscholierkensblije,
Die tspeelken van Tinteletene3)mileerde,
En cuisken van den houte3)mijn vruecht vermeerde.
lc segge vertreckende**)sulck avontuere:
Hey hey voorleden tijtwaersididuere?

Ik meen,datwebijy,dieclinckeslaen''m oeten denkenaan het
spel, dat in Vlaanderen bekend is a1s: ,,klinkslageny'' z,klink
doen,'' ,,klinkaard''-of yyklinkhout spelen.'' Het wordt op de
volgendewijze,gewoonlijk doortweekinderen,gespeeld:in.den
grondmaaktmeneen putje,waarovermeneenklein stokjevan
Ioà15C.M.legt,dataanbeidezijdeneenscherpepuntheeft(de
anjelusofklinkgenaamd).
Hij, die het spel begint (no I),
zet in den put, onder den anjelus,
stok, waarmee hij het
kleinestokje in de hoogte wipt naar

0 -

eenlangen

1)d'Allemagne,Sportsetjeux d'adresse,p.z79suiv.,geefttalvan afbeeldingen,ook
van kinderen.

2)Strutt,p.z7o foll.De verschillendenamen geven een klein verschilin spelaan:
soms worden de kegels op een rij geplaatst (kayles);,,Dutch-pins''is hetzelfde a1s
##koningskegelen'' enz.

3)W elke spelen zi
jn hierbedoeld?
*) tollen. **)vertellende.
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zijn makker, die het tracht te vangen.Slaagt deze(no.c)
hierin,danwerpthijdenanjelusvanzijnstandplaatsuitnaarden
werpstok,diedoorno.Ioverhetputjeisgelegd.Ishethem echter niet gelukt den anjelustevangen,dan werpthijvan de
plaatsaf,waarhetstokjeisneergekomen.Raakthijdenwerpstok,
danmoetno.Izijnplaatsaanno.cafstaan.Isditniethetgeval,
dan m ag no.I drie m aal achter elkaar op één van de scherpe

uiteindenvandenanjelusslaanom dezentedoen opspringen en
hijmaghem in hetopspringennogeen laatstenslagm et den stok
toebrengen.N u wordt deafstand gem eten van hetpunt,waarde

anjelusneerkomttotaan hetputje,destok a1slengtemaatgebruikt.W ieheteerstIoo heeft,wint.1)Hetspelheeftverschei-

denevarianten:somsmoetmendenanjelus,inplaatsvannaarden
werpstok,binneneenvierkantwerpen;dikwijlsook ontbreekthet
putje en legt men denanjelusopeensteen,waarnamenmetden
stok op hetoverden steen uitstekend gedeelte slaat;ook kom thet

voor,datdepersoon,dieslaat,den afstandvan den anjelustot
densteenmoetschatten;raadthijteveel,danishijaf.2)
Ongeveer hetzelfde spelgeeft Labberté op als ,,pinken'',dat

webijGallitaloeveneensvermeldvinden.3)Inverschillendedee1en van onslandschijntmenhetspeltekennen;zoonoemtm en
hetin Deventer: ipen'';in Groningen:jy
tiepeln''.4)

In Duitschlandschijnthetspelreedsvroegbekendtezijngeweest:in 1550 vinden we het onder den naam y,triblen''.5)
Böhme noemt het:,,porschek'',y,Froschtreiben''6);Rochholz:
*1Niggelschlagen''7).Ook in Frankrijk ishetspelalgemeen be-

kend;hetdraagtero.a.den naam :,,leyybâtonnet''of,,1ejeudu
chat'';delaatstebenamingvindtmen reedsin 13478).In Enge-

land heethet:y,cat'' ,,tip-cat''9).Men vindthetspelook bij
Czechische en Magyaarsche stammen en in China.10)
1)DeCockenTeirlinck111,blz.36vlg.Hetstokjeheeft,behalve,
yanjelus''en,,klink'',

een grootaantalandere nam en,b.v.,,ka1le'', ,,klinkaard'',,yklinkhout''.

2) De Cock en Teirlinck,111,blz.36 vlg.
3)VoordeI7eeeuw vindtmen eeneafbeeldingvan hetspelin Amsterdam in dez74
eeuw,cedl.
,Huiselijk6n Maatsch.Leven,blz.c9,waarhetonderschriftluidt:y,spelen

klinckaert''.

4) DriemaandelijkscheBladen,IV,blz.28;lX,blz.63.
5) Scheible,S.56I.
6)Böhme,S.619,nr.49c.
7)Rochholz,S.461,nr.9o.
8)d'
Allemagne,Sports etjeux d'
adresse,p.c7.
9)Strutt,p.109.- Gomme,II,p.z94.
0)Ploss, II,S.z93 flg.
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Sneeuw- Aan hetslotvan dithoofdstuk dientnog gewezen teworden opw
ballen het ,ysneeuwballen gooien'',waarm ee de kinderen zich gaarne in
gooien. den winter verm aken.M en vindt het verm eld onder de nam en :

sneeballen,sneelocken *),sneevlocken,sneeplocken **).Densneeuwba1zelfnoemdemen sneebal,sneeclatte***),sneeclomp,sneecluyte,
sneevlocke.

Hetwerpenmetsneeuwballenwerddoordestedelijkeoverheid
herhaaldelijkverboden;merkwaardiggenoegwordtindiebepalingen van kinderen niet gesproken.M aar wanneer de overheid

z66vergaat,datzijaankinderenzelfshettollenverbiedt,hoeveelteeerderzalzijhundanhetgenotontzeggenvanhet sneeuwballen gooien,datnietalleen gevaarlijk isvoorderuiten,maar
ook voor de oogen der voorbijgangers.1)
Terwijlbijvolwassenen hetwerpen metsneeuwballenvoornamelijkzijnoorzaakzalhebbengehadinbaldadigheidendenlust
totbotvierenvanzijnhaattegenvijandenenandersdenkenden,2)
washetnatuurlijk een werkelijk vermaak voorde kinderen,die
zekerwel,toen zooalsnu,genoten zullen hebben van desneeuw-

ballen-gevechten,diezijelkaaropstraatkondenleveren.3)
Eenafbeeldingvindtmeno.a.opeenschilderijvanBrueghelte
Brussel,datde volkstelling te Bethlehem voorstelt.4)

1) yEntie (oogziekte)comtvan slagen van risen ofvan stocken....ofvan werpinge
van stenen ofvan sneeclattenb'.(M 11J.<#ô.op:,sneeclatte'').
2)Menvergeli
jkeeenverbodvandeoverheidvanBriellein:569,,,datnyemantenza1
moghenup sheerenstratetn)bhmen deserstededen eenden anderenmetsneeballen
werppen,endebysondernyetteschimpenoftemetsneeballenwerpennair geestelijcke
persoenen,dieupstratezoudenmoghencoemen,Middeleeuwscheà:lF4lTanBriell6(O.
Vad.Rbr.2erks.1I)blz.408.
3)Doormi
jwerdhet,,sneeuwballen-gooien''gebrachtbi
jdithoofdstuk,omdatikuitgingvan den ,,bal'',waarm eem en werpt.Denktm en aan sneeuwballen-gevechten;dan
kan m en hetspelook totdenabootsingsspelen brengen.

4) No.680,museum van oudekunst.
*)locke = klomp,kluit.**)plock = handvolvan iets,ook vlok. *#*) clatte
=

klomp,bal.

1V.

SPELEN M ET K NIK KERS, NOTEN , KOOTEN ,
PEN NIN GEN .

Inhetvorigehoofdstukzijndiespelenbehandeld,waarbijmet
behendigheid en geoefendheid van het oog een zekere m ate van

kracht samengaat,die den werper in staat stelt zijn werptuig
dichterbijhetdoeltebrengen dan een ander,wienskrachtsontwikkeling geringeris.Een dergelijkekrachtsinspanning isbijde
nu volgendespelen afwezig.Bijeen deel,waarwelgeoefendheid
van hetoog een vereischteis,zijn daarnaastbehendigheid en
vlugheid der vingers van hetm eeste belang,ofis de uitslag van

hetspelvooreengrootdeelafhankelijkvanhetgeluk.Eenander
deelzijnzuiverehasardspelen,dienietalleen doorkinderen,m aar
ook doorvolwassenen werden gespeeldenmisschienbi
jdejeugd
vooraldienden om den beginnervan een spelaan te geven.
Voorhet,yknikkeren'',dattotdem eestgeliefdespelen behoort,K nikkeren.

gebruiktmen tegenwoordig meestkleine, rondebolletjesvan
steenofvan gebakkenklei1);daarnaastkanmenzichnatuurlijk
bedienen van allerleirondevoorwerpen,zooalsnoten,kastanjes,
steentjes,enz.Deknikker,zooalswijdien kennen,moetjonger
zijndanhetspelzelfenhadindeI6eeeuw hetmeeroorspronkelijkgebruikvan andererondevoorwerpjesnognietverdrongen.
Datblijktonsnietalleen uitdeverschillendedefinitiesbijKiliaen,m aarook uiteen plaatsin één van dezinnespelen van Corne1isEveraert,waarSuptylBedroch totPraktyckegheListzegt,dat
zelfs de kinderen in hun spelen m ethen beiden om gaan :

Selfs dese kynders alsse scieten metnueten

Ofalssekueten *),in huerliederspil
1)DeCockenTeirlinck,V,blz.7vlg.,makenonderscheidtusschendeny,marbely''die
zuiverrond,gewoonlijk blauwgrijsen uitkalksteen gemaaktis,en den ,
yknikker''
,die
minder rond en regelm atig en uitgebakken potaarde ofkleivervaardigd is. Men zie

hierookdetalrijkenamen,voordenmarbel,denknikker,enhetspelzelf,opgegeven
(o.a.ymarbelen''#3)knikkeren'''##klitsen''#3:spietsen'').
*)kooten
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Elc bysondere,onsanthieren *)wil.1)
W anneerin dekeuren,zooalsb.v.in dievan Den H aagen D en
Briel van 1568,het spelen m et noten verboden wordt,dan za1
m en welm oeten denken aan allerlei knikkerspelen,diem en er

mee speelde.2)
Hetschijntwel,datoveralen in alletijden dekinderen zich
m et knikkers hebben verm aakt:de Grieksche en Rom einsche

jeugd speeldeverscheideneknikkerspelen,dieookaanonsbekend
zijn3).W è1ishetnietuittemaken,ofzijgekendhebben,watwij
onder knikkers verstaan,m aar dat zi
jdezelfde spelen speelden
metnoten,kastanjes,of wat ook,is heelzeker.ln Duitschland
worden deknikkersin de Middeleeuwen m eerm alen genoem d :de
wetvan Nördlingen (I4c6)stond het spelen m et ,yschnellkiigelcheni'toe;in 1550 vinden wehetspelv6rmelda1s:y,
klukern''4)en
ook Fischart spreekt van : yykluckern'' en y,schnellkugeln''. ln
Zwitserland m aakte de H ervorm ing de overheid z66zeerafkeerig

van allewereldschevermaken,datdejeugdonderdenernstder
ouderentelijdenhadenzichvanoverheidswegehetgenoegenvaf
te ,yKluckern mit steinernen Kûgelchen'' ontzegd zag.5) Als
hedendaagsche Duitsche benamingen voor knikkers verm eldt
Böhm e o. a.: >>Schusskugelny'' >;Schussern''# ;>Knickery'';)M ar-

meln''6).lnFrankrijk,waarmenzemetden naam yybilles''(een
verkortingvan yygobilles'')aanduidt,vindt men onderscheidene
knikkerspelenreedsopafbeeldingenuitdeI7eeeuwweergegeven.7)
Ook inEngelandzijn talvanspelen metknikkers(marbles)bebekend.Nietalleen echterin W est-Europa,ook in andere deelen
van de wereld,behoort ,,knikkeren''tot de genoegens van de

jeugd:inBagdad,Birma,Perzië,Centraal-Afrika8),Polynesië9),
overalis dit spelin zwang.
Een zestiende-eeuwsche,Nederlandschenaam ,waaronderm en
1)CornelisEveraert,Spden,uitgeg.dr.J.W .MullerenL.Scharpl,Leiden,:898,b1z.
56?vs.Ic9- I3z (AO1511).
:)Ookop een prentvanBailliu(1613- '60)naarP.Brueghel,getiteldAllemodeSCAOPJ,
zietmen hetwerpen van noten naareen kuiltje.

3)BecqdeFouquières,p.I14suiv.

4)Schelble,S.560, 561.
5)Rochholz,S.4cz (AO 1530).
6)Böhme,S.615,nr.484.
7) d'Allemagne,Sports etjeux d'adresse,p.c27 suiv.
8)Andree,EthnographischeParallele$fl# Vergleiche,Neue Folge,S.93.
9) Ploss,II,S.c94.
*) omgaan met.
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deonderscheideneknikkerspelenkansamenvatten,schijnthetbij
Kiliaengenoemdekeuselen,kuyselentezijn,eenafleidingvankeusel, kuysel, dat door Kiliaen vertaald wordt m et: ,yGlobulus,

sphaerula,pilula.''Voorkeuselengeefthij:yyLudereglobulis,pilis,
nucibus & similibus''1).Hetzelfde yycuselen''komtvoorin Een
Regkel#cFD uytscke Sckoolmeesters:
Op de Oorlofdagen sullen sy niet loopen wildt en rebel,
Spelen m et teerlinghen,colfende Caertspel,
Om gheldt niet,noch speldat Godtnoyt gheboodt,
M aerhaerspelsalzyn hoepen,tol,en koot,
Bickelen,cuselen,soo de kinderen pleghen te doen,

W ant uyt sulcke spelen siet men geen quaet uytbroen.')
H et woord y,cuselen'',dat in Antwerpen in den vorm ,ykuize-

len''bekend is in de beteekenis ,yspelen niet om geld,m aar om

zichtevermaken''3),staatnatuurlijkinverbandmethetDeventersch kuizen = knikkers''4)enhetAlmeloosch y,kuizen'',dat
een bepaald knikkerspelis.5)
Ongetwijfeld kendemen in deMiddeleeuwen en deI6eeeuw,
zooals ook nu,een groot aantalknikkerspelen;m aarhetaantal,
dat onsis overgeleverd,isnietgroot;bovendien ontbreekt daar-

van allenaderebeschrijving.Daarom kunnenwehierslechtsde
vermoedelijke''hoofdzaken behandelen en verwijzen wevoor
verderebijzonderhedennaarhetuitgebreidewerkvanDeCocken
Teirlinck.6)
Om den knikkeraan hetdoelte brengen,kan m en op verschillende m anieren te werk gaan :m en kan den knikker ,,schieten''
d.w.z.m en klemt hem tusschen het eerste 1id van den duim en

den topvanden wijsvinger,waarnamenhem doorsterkedrukking van den duim vooruit werpt.D athet ,,schieten''m et knik-

kersin deI6eeeuw bekendwas,bewijstdeboven aangehaalde
plaatsuitéén van de Stelen van CornelisEveraert.Een andere
1)Bi
j,keuselen,kuyselen'',geeftKiliaen ook nogop:,C1auaglobulospropellere:
ludere claua''.Ditmoetbehooren bi
j:,kuyse j.kudse.Claua''(Ki1.
) en ykuizen =
slaan''(Ndl.G#è.).W e1k spelKiliaen hiermeebedoelt,isnietduidelijk.W ashethetkolfspel,dan zou hijvermoedelijk nietspreken van y,globulos''.
2)D.Az.Valcoogh'sRegel#y:DuytscheSchoolmeesteys,uitgeg.doorSchotel,denHaag
1875,blz.c8.Deeersteuitg.isvan1591.Terwi
jlinden tekstzeerduidelijkstaat,ycuselen'',geeftSchotelin dewoordenli
jst,y
cufelen = slingeren''.Vanwaardezebeteekenis?
3)Schuermans,Vlaamsch Idioticon,Bi
jvoegsel.
4)DriemaandelijkscheSJJ#811,XI,I9I1,blz.24.
5) Id.V1I,1907,blz.6o.
6)DeCock enTeirlinck,V,blz.7vlg.

96 SPELEN MET KNIKKERI,NoTsN,KooTEx,PENNINGEN.
m anierishetvoortrollen van den knikkerlangs den grond,m aar

dezewijzevanwerpen isonsvoorden vroegeren tijd nietovergeleverd.Ook kan m en een aantalknikkers in de hand nem en en

vaneenhoogtelatenneervallen.Doordegebrekkigebeschrijvingen,dieonsvoorden vroegerentijdvandeonderscheideneknikkerspelen ten dienstestaan,ishetgewoonlijk onmogelijk nate
gaan,opwelkewijzemenine1kafzonderlijkgevaltewerk ging.
Beschouwen wenu die knikkerspelen,waarvan wijvoorden
oudentijd metzekerheid hetbestaan kunnen vaststellen,dan
behoortdaaronderin deeersteplaatshetdoorPlantijngenoemInt putte-de Intputteken spelen,dathijvertaaltdoor:yylouerà la foskenspelen.sette.Luderenucibusadconiectum scrobiculi.''UitdebijPlantijn gegeven omschrijving mag men opmaken,dat ieder der
spelers een bepaald aantalknikkers als inzet in het Putl
@e legde.
D e gang van het spelwas m isschien verder deze:ieder rolt op

zijn beurt van een bepaald puntnaarhetputje;elke eruitgeschotenknikkerwordtheteigendom van den spelerenhetspelis

uit,wanneerb.v.alleknikkersuithetputjegeschotenzijn.Bovendien geefthetraken van een knikkervan één deranderen een

bepaaldewinst.l)EendergelijkspelismogelijkhetMiddeleeuwsche
fff intcuulken,waarbijmisschien drieknikkersin hetkuiltje
werdenopgezet.2)Hetkanzijn,dathetzelfdespelals,yintputtekenspeleny''ook ishetzeeuwschekuten,waarvoorK iliaen opgeeft:
Nucibus in scrobiculum ludere.''Dit ,,kuten''is een afleiding

vanhet,eveneensbijKiliaentevinden,substantief,,kuteZeland.
j.putteken.scrobiculus.''Daar Kiliaen echter van geen inzet
spreekt,ishetheelgoed mogelijk,datdoorhem een anderknikkerspelisbedoeld,b.v.dat,waarbijvan een streep afnaarhet
putjewordtgeschotenenwaarbijdegene,aanwienhetgelukter
intekomenopéénzijnermakkersmagschieten om daardooreen
knikkerte winnen.3)
Meteen putjespeeltmen ook inhetspel,datKiliaen opgeeft
Stuiken. onderden naam stuycken en waarvan hijdeze definitiegeeft:
z,Lude
renucibusinscrobem coniectis''.Bijditspelneemtéénvan
1)Men vergeli
jkeDeCock enTeirlinck,V,blz.58vlg.Hiervindenweeen dergeli
jk
spelbeschreven,maarinplaatsvan methetputje,speeltmenmeteen cirkelofvierkant.
Hierkan men ook de nadere bi
jzonderheden van de speelwijze vinden.Zie ook blz.
zoz vlg.

:) Mnl.G#5.op ,y
cuulkyn''.
8)DeCockenTeirlinck,V,blz.;4.
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dejongenseen aantalknikkersin dehand,een andervoegter
evenveelbij;nu laathijdeknikkersalletezamen in hetputje
vallen.Ishet aantalknikkers,dat er in terechtkom t,even,dan

zijnalleknikkersvoordenwerper,zô6niet,danstrijktdeander
allesop.Hetspelheeftzijnnaam ontleendaan dewijze,waarop
men deknikkersinhetkuiltjewierp.1)
Hetwerpenmetknikkers(ofietsdergelijks)naareenputjevinden we op verschillende afbeeldingen weergegeven:bijVan der
Borcht,waaréén van detwee eerste,hier behandelde,spelen be-

doeld schijnt,en op dereedsgenoemdeprentvan Bailliu naar
Brueghel,waarwe denkelijk een voorstelling van yystuycken''
zien.
De Grieken en Rom einen kenden hetwerpenm etknikkersnaar

een putje.BijdeGrieken,diedaarbijgewoonlijk astragalen (wat

wijkootenofbikkelsnoemen)gebruikten,bestondeenspel,dat
den naam ,,rpJ= ''droeg en waarbijmen moesttrachten zooveelmogelijk astragalen tegelijk in hetputjetewerpen.Bijde
Romeinen,diemeteikels,kastanjesenvooralnotenspeelden,bestond de kunstin hetwerpen van een noot door de nauwe ope-

ning van een vaas (orca)2).Knikkerspelen met hetgraven van

eenputje,waarvanDeCockenTeirlinckervoorVlaanderenverscheideneopgeven,zijn ookin Duitschland,Frankrijk enEngelandbekend.Debijzonderewijzevanspelen,die Kiliaen ,,stuycken''noemt,schijntzeerverbreid.In Vlaanderen,waary,stuiken'' het m eest gewone woord ervooris,vindtm en hetspeldoor

talvan namenaangeduid3);zoo ookinNederland,waarmen o.a.

denamen:,,pompen'' koeltjestuiten,'' stuiten''aantreft.A1s
#'stuiten''kentBreerohet,dieonsineenlevendigtooneeltjetusschenJoosjeenContanthetspelbeschrijft.4)
Rochholznoemthetspel:,,Griibli''5),een naam,dienwereeds
bijFischart vinden:Desgriibleins.''ln Frankrijk heethet:,,la
fossette,'',,labilleà la bloquette.''6)Hetzelfdespelza1we1zijn
1)Idem V,blz.I33vlg.- Stuken = stooten,duwen fM nl.+ #5.).
5 Becq de Fouquières,p.z14 suiv.
')De Cock en Teirlinck,V,blz.I33vlg.
4) SpaanscheBrabandey,vs.454vlg.Menzievooralhetartikelvan StoettinNoord4.
Zuid,co,blz.232 vlg.Dejongensbedienen zich in den Spaanschen Brabandervan hun
hoed inplaats van vaneen kuiltje.Ditisook hetgevalop deplaatinAmsteydam f,ld6
I74eeuw,d1.II,Huiseltjken M aatsch.Leven,blz.48,waarhetonderschriftluidt:,,stuycken m et knickers''.

5)Rochholz,S.4cc.
6) d'
Allemagne,Sports:fieux#'
J#F:.
uG p.2c7suiv.- Grandmodn,p.203.
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het bij Gomme genoemde, maar niet duidelijk beschreven,
chock''of chock-hole.''1)
In d'O

Een anderesoortknikkerspelen isdie,waarbij men inplaats
schieten.van eenputjeeen cirkelofvierkantop den grondteekent.Deze
wijzevanspelenisafgebeeldopeenpr:ntvanBrueghelLDeKeymisvanHoboken),waarblijkbaarmetnotenwordtgespeeld: in
den cirkelligtéénnoot,deandereliggen erbuiten;dejongens,
dieop een afstand staan,hebben ieder den hoed volnoten.Isdit

misschien een dergelijk spela1shetdoor De Cock en Teirlinck
beschrevenyyind'O doen,'',yind'O schieten''?2)Daarbijzetieder
in den cirkeleen aantalknikkers in ;van dem eetafschietieder
om beurten naar den cirkel;elken knikker,dien m en uit de O
schiet,m ag m en behouden,m aarnooitm ag de knikker,w aarm ee
m en schi
et,binnen deO blijven liggen.H et eigenaardige op de

prent van Brueghel is,dat erin den cirkeleen stokjeofiets
dergelijksstaat.Geldthiermisschien de regel,datwie metzijn
noothiertegenaan kom t,dood is?

Eenspel,waarbijmen een cirkelop den grond trok,kenden
de Grieken;zijnoemden het:,,elç J/
zlzzzp''.De bedoeling is
hier,datdeknikker,dienmenwerpt,indencirkelblijftliggen.3)
Hetspel,waarbijmendeknikkersuitden kring schiet,heetin
Frankrijk:,,labille au cercle''4); inEngeland:,,lag''5).
Op boegie Menkanookeenaantalknikkersopeenrijplaatsenentrachspelen. tenzeuitdelijnteschieten.Iedereknikker,waarmeeditgelukt,
is voor den speler;raakt deze echter een knikkervan één van de

anderen,danishijaf.Hetismogelijk,datditspelophetschilderijvanBrueghel,waareenaantalknikkersopeenrijliggen,isafgebeeld (afb..I). De Cock en Teirlinck geven het op a1s:,,op
boegiespelen''6).In Duitschlandheethet:yypflaumenpflûcken'';7)
in Zwitserland: ,,Zeil''8);in Engeland:y,plumpudding'',yystroke*''9)
1) Gomme,Ip.67.- Nietaldezespelen zijn preciesdezelfde:men kan deknikkers
vanboveninhetputjelatenvallen,zooalsbijonsy
,stuiken'',ofvanafeenmeetwerpen,
zooalsin de Franschespelen.

2)DeCock en Teirlinck,V,blz.58.
8) Becq de Fouquières,p.zz8.
4)Grandmorin,p.co3.
5) Gomme,1,p.3c4.
6) De Cock en Teirlinck,V,blz.98.
7)Georgens,Spielbuch/.FKnaben,S.I9c.
8) Rochholz,S.ycc.
9)Gomme, 11 p.46, cco.
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Tweespelen,diem en veelm etnoten schi
jnt-gespeeldtehebben,
waren:koopkenssetten en rolnoten van hetberdeken.K iliaen geeft

bijkootkenssetten,plpp/àczlssckieten deze verklaring:,,castella-Hoopkens
tim nucesconstruere.Ouid de nuce:Quattuorin nucibusnon schieten.
am plius alea tota est: Cùm sibi suppositis additur vna tribus.
H aspuerautcerto rectasdiverberatictu,Autpronusdigito bisve

semélve petit.''Alssynoniemen geeftKiliaen nog op:peerdeken
setten,peerdeken schieten,velden ojtvellen metnoten.W at den
naam zypeerdekensetten''betreft,waarschijnlijkwekte de wijze,
waarop men de knikkersplaatste (drie in een driehoek op den
gronden den vierden erboven op),de gedachte aan een paard
m et ruiter.Voor de beteekenis van den naam yyvelden ofvellen

metnoten''kan verwezen worden naarwatKiliaen bij velden,
vellen''o.a.opgeeft: y,sternere,prosternere in terram ,diicerein

terram'';en naarPlantijn:y,Noten,ballen,klooten etc.vellen.
Roulerauecdesnoix,esteufs,boules&c.Luderenucibus,pilisve1

globulis,ad coniectum scrobiculi''1).Hettransitieveww.vellen

schijntintransitiefgewordentezijn,misschiendooruitdrukkingen
a1s:yyspelen,rollen metnoten.''

Gewoonlijkplaatstmeneenigehoopjesvanviernaastelkander;
wanneernuéénderspelersdaarheenschietenéénvandehoopjes
omgooit,dan worden dievierknikkerszijn eigendom;zooniet,
danmoethijvierbetalen.
D itspel,dataan Ovidiusreedsbekendwas2),draagtin Vlaanderen 0. a. den naam :,, naar den torre*) werpen''3).ln het
Duitsch noem t m en het:: zyHöckeln''1 '#Knipsen'', ,,H àufeln,''

Schlösschen 4); Fischart noemt het: yyNussenspicken''. W at
Frankrijk aangaat, Rabelais vermeldt het reeds onder de
namen:,,auchastelet''en ,,alarangée''5).ln Engeland kentm en
hetals:y,castles'',in Schotland als:,,paip''.6)Ook in Italiëwordt
1)Planti
jnschi
jntondery,noten etc.vellen''voom amelijkteverstaanhetwerpennaar
den inzetvan hetputje,hetzelfde dusa1s ,,
Intputteken spelen''.
2)BecqdeFouquières,p.Icz.Hetisechterzeerdevraag,ofdeNuxelegiawerkeli
jk
van Ovidiusis.

3) DeCock en Teirlinck,V,blz.106.
4) Böhme,S.603,nr.467.- Rochholz,S.4cc.ZoowelBöhmea1sRochholzstellen
##cuten''geli
jkaanyy
hoopkenssetten'';Kiliaengeeftdezebeideechternietalssynoniemen;Rochholzsteltook y,stuiken'geraan geli
jk;ditberustopeen verkeerdeovername
uit Hoffmann v.Fallersleben,Horae Belgicae,V1,181.

5) zieook deafb.bi
jd'Allemagne,Sportsetjeux d'adresse,p.cc8.
6)Gomme,I p.6o, 11 p.36.
*) toren.
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hetspelgespeeld;zoo ook in hetOosten,alis het dan ook niet

metknikkers.1)
Rolnoten Hettweedespel,bi
jKiliaenyol-notenvanketbeydekenentucLvan het noten geheeten,wordt doorhem m et deze woorden om schreven :
berdeken. '#Deuoluerenuces pertabulam :ludendispecies,cùm dispositis
in seriem nucibus per tabulam decliuem voluitur nux,quae si
tangat quam oportet,vincit quim isit.Ouid Per tabulae cliuum
labi iubet alter,et optat,Tangat vt è m ultis quaelibet vna suam .''Hetwoord y,rolnoten''behoeftgeen verklaring;voor ,,tuck-

noten''verwijzenwenaarhetdoorKiliaen genoemde:yytucken,
tocken j.toetsen.Tangere,icere.Gal.toucher.''DatOvidius2)
ook ditspelkende,blijktuitdeaanhalingbij Kiliaen.lnVlaanderen kentmen het als:,,beddekerollen''.3)DeDuitschebenamingluidt:,,Rûbbeln'',,,spengeln.''4)
K ooten en Voorsommigespelen,diemetonzeknikkerspelen geli
jkstaan,
Bikkelen.gebruikten de Grieken ,,
JœrJzr#z:J'',beentjes uitden hielvan

schaap ofrund,diemen bijons,,kooten''ofyybikkels''noemten
waarmeemen bepaaldespelen speelt.Hetschijnt,datmen met
den naam y,kooten''vooralde runder-,m et den naam ,,bikkels''

of,,hielten''de schapenbeentjes heeftaangeduid.Kiliaen geeft
althans:,,Kote.Talus,astragalus,talusbouillus'';naBickel,pickel

Talus ouillus'';naHielte,kilte,hielteken.Holl.j.bickel.Talus
ouillus.''luniusgeeft onder ,,Tali'':nnkoten in bubus,bickelen oft

pickelen oftkilteken in ouibus'';envoor,,astragalismus'';,,Hilteksnsspel,kotenspel.illud ouillistalis,hoc lusus genus bubulis
constat.''

Kiliaen vertaaltzoowely,koten'',bickelen''a1s y,hielten''m et

dealgemeeneLatijnscheuitdrukking,yluderetalis'',dieonsomtrentdemaniervanspelen geennadereaanwijzingengeeft.Men
kan in hoofdzaak tweesoorten van spelen onderscheiden :deééne,

die onderdehasardspelen valt,voornamelijk doorjongensgespeeldeninhetbijzondermet,ykooten''aangeduidwerd;deandere,waar vlugheid en behendigheid van de vingers hoofdzaak

waren,vooraldoormeisjesgespeelden y,bikkelen''genoemd.Vo1gensPlantijn werd ook ,,hielten'',datmisschien een afleidingis
1) Ploss,11 S.303.
2) Of,indien nietvan Ovidius,deonbekende dichteryan deNux elegia.
3)DeCock en Teirlinck,V blz.zcz.
4) Böhme S.6oc,nr.464.- Rochholz,S.4c7,nr.45.

SPELEN M ET K NIKKERS)N OTEN)K OOTEN.PENN IN GEN . I0I

van ,,hie1'',voordelaatstewijzevan spelen gebruikt.1)Immers
hijgeeft:,,Hilte,daerdeiongemeyskensmedespelen.Certain
ieu dequoy iouentles ieunes filles auec des osselets & vne petite

boulle.Talus'';en:n,hilten,oft tickelen.Iouer à telieu.Talis
ludere.''D e beide nam en ,,hilten''en ,,bikkelen''werden echter
beideook op hethasardspel,datden naam ,,kooten''droeg,toege-

past2).Dat yykooten''ook voor z,bikkelen'',het meisjesspel,
werd gebruikt,daarvan hebben we geen bewijzen.Een andere
naam ,eveneens voor het ,,kootspel'' in gebruik,was kancken,
dat genoem d wordt in Die Niwe Doctrinael:

Rusen *),oftespelene sipleghen
Met sciven,met dobbelen ofmet potreyen **);
Dit 's nu al 't vieren van den ghem eynen :

Quaken***),clossen,hancken,caetsen.3)

Uithetverband,waarinhetwoordvoorkomt,blijktduidelijk,
datwe hierm ethet,ykooten''en nietm ethetyybikkelen''tedoen
hebben.Hetwoord ,yhancken''iseen afleiding van ,,hanke'',dat
in hetM nl.in debeteekenis y,heup''bekend isen hetzelfde woord

isalsOhd.yyancha,'' dat o.a.,ytalus''beteekent.4)Het yykootspel''ofhet,ybikkelspel''za1misschienookbedoeldzijnmethet

woordkuetsscken,datmenindeStadrechtenvanNijmegenleest:
Item en salmen nyetkuetsscken nochsneeplocken,bijXX sc.''
(1413)5).Mogen we hierin hetzelfdewoord zien alshetdoorDe
Cock en Teirlinck voor het ,,bikkelspel'' opgegeven yykeutsen'',

datteW eertbekendis6)en datin verbandmoetstaanmety,kueten''en yykeuten''Vlaam schevorm en voory,kooten''?

Laatons,nadezeinleiding,iederderbeidespelen afzonderlijk
beschouwen ;in de eersteplaatshet,,kooten'',datin talvan keu- K ooten.
1)Hetwoordyyhielten''noemtJ.H.HoeufftinzijnProevevanBredaaschtaal-eigen,
Breda 1836.
Te Oud-Beierland kentm en ,yhillak''en ,,hil1ak9''.

5 DeMïl#ys::sftfl.
çc/;:keurboeken vanf.yï#:s,blz.c5c- G.vanHasselt,Arnhemsche
0ff#A:#:s,Amhem 1804,dl.II,blz.z54- UtrechtschBuurspraeck-boech(Dodtv.Flensburg,Aychief V,bl.94.)
:) Blommaert,OudvlaamscheG:#ïcA/:s,111,blz.94,vs.I7cI.
4)ZieM nl.G#ù.
5)Stadyechten van Nl
yp,ygyll,uitgeg.dr.C.C.N.Krom enM.S.PolsinOudeVad.
Rechtsbr.IerksX1,d1.1,blz.I4,57.

6) DeCock en Teirlinck,111,blz.I7c.
*)lawaaimaken,tieren. **)1.potreynen,een dobbelspel. ***)een dobbelspel.
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ren aandejeugdwerdverbodenendat- magmenErasmusgelooven - in zijn tijd in onbruik was.1)In deOrdonnantie,door
FlorisvanEgmondin 15:8aandeheerlijkheidScherpenissegegeven,werd bepaald,datniemandzijnkinderenmochty,latenin
de kerckeloopen speelen ofteop hetkerckhoff,ofteop detrappen
van het stadthuys m et kooten te spelen,ofte steenen te worpen

omme de glasen ofte mueren te breecken....2). In Haarlem
werd in het keurboek van 1557 het verbod uitgevaardigd,
datgeen kinderen optekerkhoven van eenigegoodshuysen ende
deser stede huysen en werpen m etsteenen offkooten in deglasen,

noch metballen daerin en slaen,.. opteboetevanvijffstuvers,
teverhalenopteoudersvan dekinderen....''3).W egens#>dongeregeltheden''onder en buiten den dienst in de kerken bepaalde
m en in Brielle:,,.... dat van nu voortsaen gheenyge burgers
ofteinwoenderskinderen dervoorseydestede,tsy knechtgensofte
m eyskens,in beyde de parochiekercken deserstedeen zullen m ogen spelen m etkoeten,noeten ofteanders.. .upteverbeurtevan
tupperste cleet,dat douders van de kinderen zullen m ogen los-

sen'' (1568,11 December)4).Een soortgelijkeverbodsbepaling
vindtmenindeOrdonnantie-locaalojkeuren,statutenen ordonnantien van Stad en Landevan Zevenbeygen :y,lnsgelicx m en verbiet

expresselijckwiehijzijin dekerckeofteopkerckhoffden balte
slaen,te speelen m et koeten,te werpene m et steenen,te schietene
m et boegen ofte bussen nae duyffven oft andere voegelen, te
bollene,caetsene....;ende m en zaldie boete,schaeden ende in-

teresten*)gedaenderkerckenaenvijnsteren,gelaesenofteanderssinsverhaelen aen vaederoftem oedervan de delinquanten,ende

vandeknaepenendedienstboedenophenluyderjaerlixehuere.''s)
TerwijlaldeaangehaaldekeurenuitdeI6eeeuw dagteekenen,
1) Erasmus,Colloquia,pg.543:,yestid(deyy
talus''n.1.)quonuncluduntpuellae:olim
Puerorum erat lusus,quem adm odum nuces''.

2) Veysl.ys Meded.v.d.0.Vad.Rbr.,dl.111,blz.4c9,46.
B) Rechtsbronnen van Haarlem,uitgeg.doorJ.Huizinga in de 0.Vad.Rbr.,cerks
XIII,blz.3cc.

4) D6MiddeleeuwschekeuyenvandestadBrielle,uitgeg.doorH.deJager,inde0.Vad.
Aùz'.,cerks1I,blz.408.Verderevoorbeelden ziem en in dereedsgenoem dekeurenvan

Reimerswaalen Den Haag (bi
j,,
ko1ven''),van Leiden (bi
j,yhinken'')e.a.
5) Versl.en M eded.v.d.0.Vad.Rbr.,d1.VI,no.4,blz.469.DeuitgeverC.C.D.
Ebellgeeftbijyykoeten''de noot:,,koeten = vogels?Misschien voor:kloeten?''Het
behoeftgeen betoog,datdeze gissing onjuistis.
*)schade.
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vinden we in DesConinxSummeeen bewijs,dathetspelreeds
in deMiddeleeuwenbekend was.1)
Alvorensnategaan,opwelkewijzendejongenshet,,kootspel''
speelden, is het noodig de koot zelfwat nader te beschouwen.
D aartoe kunnen we niet beter doen dan een sam enspraak van

Erasmustusschen Karelen Quiryn aan tehalen,diewehierin
Nederlandschevertaling2)latenvolgen:,,Q.Hebtgyeenkoot?
K .Zie daar,dit is een Schaapskoot,uit derechterpoot.Gy ziet

maarvierzijden,daard'erineenvierkant,ofdobbelsteenzeszijn,
vierin den omloop,en onderen boven twee.Q.Zoo is't.K.In
een koot,om dathetbovensteen onderstedeelkrom loopt,zijn
maarvierzijden:van welkegy d'ereen zietuitgebultalseen rug.
En dat'ertegen overis,heefteen holligheid.Aristotelesnoem thet

eenepyanesdatisvoorover,en hetanderekuption,datisachterover(indenootzegtdevertaler:,,Datwy hiervooyppc:enackter

oververtalen,isbijdeHollandersin dekoten bekendonderden
naam van stoojkootensckb'
tkoottt).Q.Maarwatonderscheidis'er
tusschendetweeanderezijden?K.d'Eeneisqenweinigjeuitgeholt,op datze zoudepassen op 't been,daarze aan vastis:d'anderheeftby na geen holte.. ''Volgensdezen uitleg lag dekoot

'$stoof''!wanneerdebollezijdeboven,,,schijt'',wanneerdezeonder1ag3).DezebenamingenkendeookJunius:,,Taluspronus.B.
Kotediestoojt,kotecuys;Talussupinus,quicauum ostendit.B.
Koted%-escA1#.''Kiliaenheeft:nnstouendep/Jstuyvendeipfc.Talus
pronus;kotekuys.Taluspronus;kotediesc%
jt.Talussupinus:qui
cauum ostendit; kuys-kote, kuysck-kote.Talus pronus,non supinus; kuys-koten.Ludere talis pronis,ludere astragalis.''

Stoett,die aan dezebenamingen een uitvoerig artikelwijdt,
brengt,,stoof''in verbandmet:idg.stup = stijfzijn,zich verbazen,stomp zijn;zoodaty,stove''dan beteekent:yystomp opwaarts gebogen.'',,De koot ligt stoof''beduidt dan,dat de koot

metdestompezijdeomhoogligt.Vooryykotedieschijt''verwijst
StoettnaardeLatijnschevertaling:,,talussupinus,quicavum
1)DesConinx Summe,uitg.D.C.Tinbergen,blz.318,I77:,yende dreveden tolof
worpe die coten''.

2)Samen-spyaken rlp Desiderius SylszAlsf,
s,Nieuwl%
jks vertaaltdoor Pieter Rabusy
Rotterdam z684,blz.5o6 vlg.:y,kotenspel''.

3)Men ziehierhetartikelvan F.A.Stoettin TaalenLetteren,111,blz.I38en c62vlg.
Stoett haalt de vertaling van Erasm us van z664aan, dienaasty,stovendekoot''

#
)op den buyck''en voor,yschijtkoot''#,op denrug''of#,vijstendekoot''geeft.
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ostendit''.Dekootligtz66,datmeneenholteofgattezienkri
jgt.
W ehebben hierdusm eteen plastischeuitdrukking tedoen,even-

a1sin yyvijstendekoot''l).Laterwerddeuitdrukkingyzschijtliggen vervangen dooryyschijten''.ln tegenstellingmetyykotedie
schijt''geeft Kiliaen voordekoot,diehetgatnietlaatzien:
kote kuys''.

Om bijhetkootspeltewinnen,komtheteropaandekootzô6
tewerpen,datzijy,stoof''ofy,kuisch''ligt;daarom noemtKiliaen
hetspel:yzkuyskoten''2).Hetspelkonopverschillendewijzengespeeldworden.Eénvandemeestvoorkomendemanierenschijnt
diegeweesttezijn,waarbijmen dekootenrechtovereindtegen
een muurplaatste.Men werptnu meteen andere koot (door
K iliaen y,werp-kote.Talus em issarius''genoemd)naarde ri
jen
m en wint de kooten,die men omgooit (zieafb.Ien 3).lnplaats
van kooten kan m en knikkers nem en,zooals nOg heden aan de

Zaan in gebruik is,waarbijdejongensraden,op welke zijde de
werpkootza1vallen.ln deM iddeleeuwen en de I6eeeuw zalm en

ook welgeraden hebben,ofdewerpkoot(misschienook deomgeworpenkooten),ystoof''of,yschijt''lagen.Mogelijkwasookdaar
dewinstvanafhankelijk.Datiszekerhetgevalin eenkootspel,
datdoorLeFrancq van Berkhey wordtverm eld :,,hy,wiensK oot
stoofligt,heefteenegooi;hy zetdeK ootvan departy op dehak-

ken *),en gooit 'ermetzyne Koottegen aan,zoodatdeandere
verre voort rolle;rolt dan die Kootweder stoofzoo wlnthy 't

Spel;m aarroltdezelveanders,dan moetmen verspeelen''3).Of
1)Menvergelijkedenamen,
ygattert''enl,kont''inLeeuwarden,,,putter''inN.Ho1land,voordenhollenkantvandekoot.ookdeanderezijdendragenverschillendenamen.
2) Hetzelfdespeliszekerbedoeld op deprent,cliewereedsmeermalen noemden,in
Amsterdam indez7:66uw.Onderéénvandeafbeeldingenstaat:,yspelenkoetienkvys''.-

Om dekootgemakkeli
jker,,
stoof''tedoenvallen,vuldemenhaardikwi
jlsmetlood.
Ofditin deI6eeeuw reedshetgevalwas,weten weniet.Zekerwarennietallekooten

even goed om mee te spelen;men vergeli
jke Kindew erck :

Die swaer zyn en dick van binnen,
Brengen haer m eest aen hetwinnen,
Die vastleggen en vierkant,
M aecken ryck den blyden quant.
Die seer haest en licht wech glyen,
En veelvallen op haar zyen,
Rechts ofslincksof op haer rug,

Duncken onsejeuchtte vlug.
De stoof-leggers syn de moyen....

3)Le Francq van Berkhey,Natuuyl%jkeHistoyievan f'
fpllcptt dl.111,st.111,blz.
z4z9 vlg.

*)rechtovereind.
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men in hetdooronsbehandeldtijdvak opdezewijzespeelde,is
nietbekend.Nog een andere m aniervan spelen,diezekergebrui-

kelijk was1),isdie,waarbijeen jongen eenkootopgooiteneen
andermoetraden,ofzijyystoof''ofyyschijt''za1neerkomen.Zoo
speeldemen in Breero'stijdteAmsterdam.In denSpaanscken
Byabandeyzegt AarttotAauwen :

Aauwe willewy t'samen klaauwen?*)
Ick ra stoof,Aauwe schijt,
Aauwen is zijn klaauwen quijt.
Metkootenwerdook eendergelijk spelgespeelda1shetyystuiken'' m et knikkers. In de Leidsche keurboeken wordt althans
vermeld :,ystuken m et hiltiken.''

Naarmenziet,hangtbijhetkooten zeerveelvanhetgelukaf;
daarom verwonderthetonsniet,dathetook doorvolwassenen en
om geld gespeeld werd.Zoo leest m en in Die N iwe Doctrinael:
Eer ic ter kerken om weldoen ghinghe
lc soude liever m et terlinghen
Gaen dobbelen, of spelen m et tafelsciven,
Of coeten, of clossen,of bedriven
Enich loes spel, daer ic m ede

Ghelt avontuerde**) ..........2)
Zooalsgezegd is,speeldereedsde Griekschejeugd metkooten,waaraan men den naam ,,J=J=zJzJI'' gaf.3)Daarbijde
klassiekendekootvooralzinnebeeldwasvanjeugdenkinderlijke
bevalligheid,vermoedtBecq deFouquières,datzijeerstlater
in gebruik kwam voordegeluksspelen,waarbijhet,evenalsbij
hetNederlandschekootspel,vanbelangwas,welkezijdevande
kootboven kwam teliggen.Devierkanten droegen verschillende
nam en en telden verschillend.De platte kant telde I en rnen
noem de dien ,,planum ,x7,c, zlxp''; de concave, die 3 telde,

heette ,,supinum,CvrfJp''(schijtkoot);deconvexe,metdewaarde van 4, droeg den naam y,pronum, rJwpJç''(stoofkoot);
1)Waar het kooten onder de dobbelspelen genoemd wordt,moetditspelbedoeld zijn.
5 Di6Nfo:Doctrinael,vs.794vlg.
,uitgeg.in Blommaert'sOudvlaamscheGedichten,
dl.111.

:)Ookanderenamenwareningebruik,maarmindergewoon.Menvergeli
jkeverder

Becq de Fouquières,p.325 suiv.

*)kooten. **) op het spelzette.
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het m eest, 6, telde de gekromde zi
jkant, yytortuosum , ZJJC,

lqlrvç'' geheeten. Bijhet astragalenspel,waarin men zich van
de kooten a1s van dobbelsteenen bediende, gebruikte m en 4
stukken, die 35 com binaties konden geven. Zooveel is zeker,
dat m en hier te doen heeft m et een echt hasardspel, dat,zoo
het al een enkele m aaluit navolgingszucht door kinderen kan

zijngespeeld,niethetmeestgewenschtespelvoordejeugdwas.
Meergeschiktvoorkinderen waren andere spelen,waarbijzij
astragalen gebruikten, zooals b.v. het ,,elç Jk
ulzzwp'', dat
reeds eerderwerd besproken.Ofzezich van de astragalen ook op

dezelfdewijzebedienden alsdeNederlandschejetigd in vroeger
tijd, daarvan weten we niets.Evenmin isons bekend,ofin
Duitschland,Frankrijk en Engeland kinderen wierpen naar opgezette kooten ofwelze opgooiden om te zien,op welkezijde
zeneerkwam en.Alleen kan m en zeggen,datèn in Duitschland,èn

in Engeland hasardspelen metkooten bekend moeten zijn geweest blijkens den Duitschen naam ,,Knöcheln''1)voor ,,dobbelen'' en het spelen met ,,the chance bone'' in Norfolk.2)
Zekerwetenwe,dathetwerpennaaropeenrijgezettekootenin
Ruslandaan dejeugd bekendis3),evenzooinhetOosten,waar
ook het opgooien van de kooten als kinderspel voorkomt.4)
Bikkelen. lntegenstellingmethet,,kooten''komthetbijhetyybikkelen'',
datvoornamelijk een meisjesspelis,op behendigheid aan.Gewoonlijk speelde men metvier (soms ook metvijfofzes )5)
bikkelsenpen kleinen bal.Hetgebruik van den balblijktons
uitPlantijn,dievan hety,bikkelspel''deFranschebeschrijving
geeft:yycertain ieu de quoy iouent les ieunes filles auec des

osseletsetvnepetiteboulle.''Dezebaldroegin Vondelstijd den
naam ,,boncket''6).Kiliaen geeft voor ,,boncket'': ,,Globulus
osseus,sphaerula eburnea''maarvermeldthetgebruik bi
jhet
bikkelspel''niet.
H et yybikkelspel'',dat door De Cock en Teirlinck zeer uitvoe1)E.Lemke,Zdtschy.der Ver.f.Volksk.,V,1895,S.I85flg.
2) Gomme,1,p.65.
3)E.Lemke,Zeitschr.des Ver.j.Volksk.,XVII,1907,S.89 flg.
4) Ploss11 ,S.301.
5) LeFrancq v.Berkhey,Nat.Hist.r.Holl.,111,111,1414vlg.
6)Uitvaeytvanmyndochterken (z633):
Of onderhiel,metbickelen boncket,

De kinderlijckewet,

En rolde en greep,op 'tspringend elpenbeen,

De beentjes van den steen:
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rigis beschreven1), zal in hoofdzaak vroeger gespeeld zijn,
zooalsnu.Zij,dieheteerstmagspelen,gooithaarbikkelsneer
(bijvoorkeurdoetmen ditopeen stoep ofietsdergelijks;in de
Middeleeuwen en I6e eeuw zullen zekerde grafzerken dienst ge-

daanhebben);daarnawerptze,metdezelfdehand,waarmeezij
debikkelsneergooide,hetballetjein delucht.Zijmoetnu een
aantalbikkels oprapen,v66rdathetballetjevoorden tweeden
keerden grondkanraken.Datoprapenvan debeentjeskanop
verschillende wijzen geschieden:één voor één,twee aan twee,
drieen één,viertegelijk.Het laatste is natuurlijk het moeilijkst,daarmen allesmoetdoen gedurende één balworp;daarentegen is één voor één het gemakkelijkst, omdat men,na het
opnem en van elken bikkel,den balweer opwerpt.

Ook ta1van andere verrichtingen,die elkaar altijd in vaste
ordemoeten opvolgen,komenbijhetspelvoor;zoo moet men
bikkels verleggen of om draaien,aan het hart of aan den m ond
brengen;ofm en neem t een bikkeltusschen tweevingers en laat

dien,bijhetopnemen van een volgenden,weervallen.W ie de
m eeste verrichtingen in het m inst aantal balworpen verricht,

wint.Talvanregelsmoetenbijhetspelinachtgenomenworden,
b.v.datmenbijhetopnemenvaneenbikkeldeanderenietmag
aanraken,of dat de balniet op één van de bikkels m ag neerko-

men.Wiemist,moetzijnbeurtafstaan.Dathetspelookzonder
ba1 of stuiter werd gespeeld, vertelt Le Francq van Berkhey;

vermoedelijk wierp men dan één van debikkels omhoog;z66
althanszullen we onshet bikkelspelm oeten voorstellen,dat op

hetschilderijvan Brueghel(afb.1)isafgebeeld.
Een soortgelijk spel als het ,ybikkelen''werd reeds door
Griekschevrouwen gespeeld metvijfkleinesteentjesofastragalen (> p= zJ:/
'
A Jp), die men in de lucht wierp en op den
bovenkant van de hand weer opving;gelukte dit niet m et alle
astragalen,dan m oest m en de gevallene m etde vingersvan den

grond oprapen 2). ln Duitschland, waar we het spelen met
11bikkelsteine'' voor de Middeleeuwen vinden opgeteekend,3)
spreektmen van:,,Fangsteine''4), yyKrönlein''' )'Knöcheln''5).
1)De Cock en Teirlinck,111,blz.I57 vlg.
2) Becq de Fouquières,p.jl suiv.
B)Zingerle,S.45.
4) Böhme,S.603,nr.468.
5) Rochholz,S.447,nr.7o.
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In Frankrijk kende men hetin de Middeleeuwen a1s:yym artel'',
onderwelken naam menhetin den Roman delaRose1)aantreft;
hetzelfde spel schijnt bedoeld te zijn met :y,aux madres'',
aux pingres'',doorRabelaisgenoemd 2).Tegenwoordig spreekt
men in Frankrijk van:,yjouer aux osselets''.Voor Engeland
vinden we in 1599 al den naam :,ycheckstone''verm eld;andere

benamingen zijn o.a.:five-stones eninSchotland,,chucks''.3)
Hetschijntwel,datditspelvanalgemeenebekendheid is:men
vindthetinDenemarken,Spanje,ltalië,Polen,Bohemen,Rusland,Hongarije,Azië,Zuid-Afrika.4)
Mogelijk ishetspelmetde astragalen ontstaan uithetvoorspellen van de toekom st,waarvoor m en in het oude Rom e de

kooten reedsgebruikte.Natuurlijk moet men hier allereerst
denken aan het hasardspel,want de toekomst hing natuurlijk
afvan hetvallen van dekoot.5)

Bijonderscheidene volken isook in zwanghetspelenmetpenningen en munten,hetzijmen diein dehand houdten een ander
laatraden,ofhetgetaleven ofoneven is,hetzijmenzeopgooit
eneen andervan tevorenzegt,metwelkezijdenaarboven de
muntzalneervallen.Heteerstespel,datnatuurlijkmetallerlei
kleine voorwerpjes kan gespeeld worden,draagt bij Kiliaen
Even of en Plantijndennaam :egen,endepAl-8#:o spelen;het tweede,in
oneven. den grond hetzelfdespel,a1sdatm en ook m etde kooten speelt,is

Kruis of bekend als:cruusen muntwerpen,cyuyssemunten,Alfs8cFllss:ll,
m unt. cruys oj bult*)sckieten.Deze beide spelen,waarvan het eerste
m eer dan het tweede recht heeft op een rangschikking onder de

kinderspelen,omdathetmetknikkers,noten,ja watniet a1,
kangespeeldworden,terwijlmenvoorhettweedenietveelanders
dan munten kan gebruiken,worden naast elkaar in de keuren

verboden,voornamelijk echteraan volwassenen.Maarwaarde
ouderen zulk een voorliefde voor het dobbelspel aan den dag

legden,lietenookdejongeren,wanneerzedekansschoonzagen,
zich niet onbetuigd.Daarom verwondert ons de volgende H aar1) E.Lemke,Zeitsckr.desVer./.Volksk.,XVI,S.50 flg.
2)H.A.Rausch,Jahybuch/.Gesch.,Sprache1
4.LiteratuyElsassZ0JAJAï>g4l:,XXlV.
1908,S.66.

:)Gomme,1.p.66,69,I2c.
4) Zeitschr.der74r./.Volksk.XVI,1906,S.60 flg.

5)Tjlor,PrimitiveCIfJIIIFG p.8z.
*) P1J1.
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lemschekeurvolstrektniet:,,A1soe veeljongen hem vervorderen *) te spelen ende werpen metleckpenningen **) offspan-

nen ***), in maniere offzij om leckpenningen os spannen
speelden, ende dikwils spelen om oortgens m in off m eer elcke

worp,insulckeschijn,datsommigedaerdeurgeoorsaect****)zijn
haerclederen van haerlijfftevercopen,in de lom baert teversettenendeanderquademanierensouckenom gelttecrijgen,waerom m e die heerende gerechte gebieden,dat niem ande hem
en vervorderetespelen offwerpen m etleckpenningen ofspannen,
noch en cruyssemunten offom gelt m et penningen en schieten

offhutselen*****)offeenichandertuysscheryeenbedrijven opten
kerckhoven,straeten off opte Bane off elders in eeniger m anieren,opte boeten van zes stuvers ten proffi
jte van den bekeurders, die hem haer overste cleet zullen m ogen uuyttrecken,

'twelck zijmetzesstuverszullen mogen lossen,o; dieboeten
van den kinderen aen deouderstemogen verhaelen.''1)

;;Even ofoneven''#waarbijmen,naargelang m en goed ofverkeerd raadde,het aantalvoorwerpjes,datdeanderin dehand

had,won ofverloor,heette bij de Grieken ,,JJrtàletv'',bij de
Rom einen,waar vooral kinderen het m et noten speelden,,ypar

imparludere''2).In Vlaanderen ishet bekend als:,,paarofonpaar'',yyesen ofoneffen''3);in Duitschlandspeelden dekinderen

hetin de Middeleeuwen als:y,gerad und ungerad''4); terwijl
Frischlin in 1586 verm eldt:,,laudus Nucum :gerad oder ungerad

mitNiissen''5);ook nu nogwordthetin Duitschland metnoten,

boonen,e.d.gespeeld.6)ln Frankrijk is debenaming:y,pair
ou impair'';in Engeland:yyeven or odd.'';)Ook bij de oude
Egyptenaren washetspelbekend.8)
1) Rechtsbronnen van Haarlem,0.Vad.Rbr.,cerks,XI11,blz.37c (Keurboek van
:557).
2) Becq de Fouquières,p.c84 suiv.
3) DeCock en Teirlinck,1V,blz,76 vlg.- Ghesquière,11,blz.301,po.388.
4)Zingerle,S.4c.
5)Bolte,Zdtschy.A.
çVey./.Volksk.,XIX,z9o9,S.388.
6)Böhme,S.635,nr.530.
5 Strutt,p.386.- Gomme,II.p.I4.
8)Andree,EthnographisckeParallele,NeueFolge,S.104.- Op z
,kruisofmunt''kan
hiernietverderingegaanworden,daarhetgeeneigenli
jkkinderspelis.- Voory,even of
oneven''vergelijkemennogdevertalingvanJ.A.ComeniiJanualïpgvlFsfA?l,blz.25O:
##. . .. even ofoneven iskinderli
jck''(eersteuitg,1631.).
*)hetwagen. **)koperen ofzilveren penningen,bijdeverificatievandestadsrekeningeningebruik en dieook alsspeelpennhgen dienstdeden.***)?****)= reden
hebben. *****)kruisofmuntspelen.
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Spanbot- H et spelen m et penningen wordt in de H aagsche keuren herten.

haaldelijk verboden.Zoo vindt men in een keurvan Io Maart

1567,dataan jongensen kinderenverboden wordtmetlegpenningen ,yandem uyeren''tespelen....H etverbod y,andem uyeren''

tespelen doetvermoeden,dathierhetspelbedoeldis,waarbij
menzijn muntstuk tegendenmuurwerptenteruglaatbotsen.
Een anderdoetevenzoo,maarmoetzorgen,datzijn penning,na
teruggebotsttezijn,dienvanzijnmakkerraakt,oferslechtsz66
weinig van verwijderd is,dat hijden afstand kan ,yspannen''
(d.w.z.metduim en pink uitgestrekt,debeide penningen kan
bereiken).Ditspel,datook metknikkersgespeeld kan worden,
en dus ook onder de knikkerspelen een plaats had kunnen vinden,heet in Vlaanderen:y,m uurke-botsen'';in H olland:,yspan*

botten''1); in Duitschland: Anschlagen'' Anpl:tzen''2); 111

Zwitserland:yyspengeln''3);in Frankrijk,waarwe hetreedsin
de Tyente-six jïgzfycs....afgebeeld zien,draagthet den naam :
';la tapette''4);in Engeland:,,banger''.5)Ook in Rusland isdit

spelbekend.6)

1) DeCock en Teirlinck,V,blz.zI7 vlg.
5 Böhme,S.6oc,nr.463.
B) Rochholz,S.4c7,nr.45.
4) d'Allemagne,Sports etjyux d'adrnse,p.315.- Grandm orin,p.co6.
5 Gomme, I p.I7.
6) Spiele lfs# Belustigungen &F Russen aus den sïytf:rs Volks-klassen,dargestelltin
G:PIJIJ4s vonJ.G.H.Geiszler,beschrieben vonj.Richter,Leipzig,S.1.
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Diekinderen a1sschemijnckelen *)willen alle dijnghen naerdoen oftconterfeeten'',zegt Marcus van Vaernewyck in zijn
verhaal FJ'
;1 die beyoerlicke tyden in die N edeylanden en vooyna-

melyk in Gkendt(1566- 1568)1).Hoe juist dezebewering moge
zijn,nietalleen bijkinderen isdenabootsing tevinden,alkomt
zijvooralin hun spelen sterk aan den dag2).Bijallemenschen
isdedrangtotnabootsing aanwezig,waardoor zija.h.w.vanzelf,gemakkelijk en zonder moeite,datgene leeren,waarvoor
andersveelinspanning en onderrichtnoodig zou zijn,ofwatze
misschien in hetgeheelnietzouden kunnenleeren.D enabootsing,
die m en beschouwen kan a1s de herhaling van de handelingen
van het eene individu door het andere,is de oorzaak van de
J:sociale Vererbung'' het overleveren van verworven gewoon-

ten van geslachtop geslacht,onafhankelijk van allephysische
overerving;de nabootsing is de draagster van een cultuur,die
zich voortdurend voortzet en voortdurend vooruitgaat. Uit
vroegerecultuurtijdperken vindtmen overblijfselsin despelen
derkinderen;datis b.v.hetgevalm etpi
jlen boog,den slinger.
It is quite a usualthing in the world for a gam e to outlive the

seriouspracticeofwhich itisan imitation'',zegtTylorin zijn
Pyimitive Culture.3) Die wapenen, die oorspronkelijk alleen
door volwassenen werden gebruikt,kwamen ook in handen der

kinderen terecht,daarzijmetvoorliefde de handelingen van
ouderen nabootsen.Bijdeouderen in onbruik geraakt,bleven
ze a1s speeltuig in de handen der kinderen,een herinnering aan
een beschaving,waaraan m en lang reeds is ontgroeid.De navol-

ging dient dikwijlsa1s aanvulling van instinkten,dievoorde
1)Uitgeg.indeVlaamscheS$
'
5;ïp#/lïf:11,4erks,Ied1.
,blz.c57.
2)De hiervolgendebeschouwingen zijn ontleend aan Groos'Spide#:yMenschen,S.
36o flg.

3) zerTeil,S.73.
* apen.
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levenstaak onvoldoendezijn.Zoo geeft hetinstinkt van verzorging,bij het kleine meisje van nature aanwezig,eerstdan
aanleiding tot #'verzorgingsspelen'', wanneer zich daarm ee de
navolging van de bewegingen van de m oederverbindt.
VolgensGrooswordtdenabootsing eerstdan totspel,wanneer

men haar,terwille van de nabootsing zelve,geniet;daarbij
omvat het spelechtereen veelgrooter gebied,dan wijhier
bespreken.1)Hierbij is het nabootsen zelden een nabootsen
zonder meer; gewoonlijk gaat er een opnieuw voortbrengen
mee samen.De fantasie,die bijdenabootsingsspelen van zoo
grootbelang is,yyvoltooit de copie tot den vollen indruk van het
origineel en geeft de illusie, alsof de copie het origineel zelf

was.''2)Daarnaastvinden wehety,leenen van deeigen persoon-

lijkheid'' aan het voorwerp, waarmee men speelt; daaraan
geeft m en de gevoelens, die m en zou kunnen ondervinden,
wanneermen zelfdat voorwerp was.3)
ln ons hoofdstuk over de nabootsingsspelen zullen dus behandeld worden die spelen, waarin de verrichtingen van vol-

wassenen worden nagevolgd,hetzijdieuiteen vroegereperiode
zijn overgebleven,hetzijmen zenogheden vindt.Hetgrootste
deel van deze spelen draagt een dram atisch karakter. Im m ers
de illusie van het veranderen van de copie in het origineel,het

Paardje

leenen van de persoonlijkheid,maken despelen dramatisch.4)
Eris misschien geen spel,dat door iederen kleinen jongen

spelen. m et zooveelgenoegen en onder zooveelvorm en wordt gespeeld:

alskindrijdthijopdeknievanvader,diehem onderhetopzep
gen van allerleirijmpjesop en neerdoetgaan a1seen ruiterte
paard;ofwelzijn vader,op handen en voeten rondkruipend
door het vertrek,is het paard,dat door den kleinen vent, die

op zijn rugtroont,wordtvoortgedreven.Ietsouder,draaftde
knaap als paard in de leidsels,die door den y,koetsier''worden

bestuurd.Een andermaalzethijzich schrijlingsop een hek en
1) Hieronderzou volgensGroos'opvattingb.v.ook vallen,wanneereenkind deeigen-

aardigheden van een volwassenpersoonnabootst,alleenom datheterpleizierin vindt.

2)Hetstokpaardb.v.,waarop een jongen ri
jdt.
3)Hetspelenvan hetmeisjemetdepop,waaarin heta1syymoeder''decopievan het
odgineelis,maaraan depopzi
jn eigen persoonli
jkheid geeft.
4)Hetbehandelen vandedramatischespelengezamenlijk zouhetbezwaarhebben,
datmengelijksoortigespelenmoetscheiden;mendenkeb.
v.aanhetspelenmetpijlen
boogofmetdenslinger,waaralleenhetschieten enrakenvoordenjongenvaabelangis,
maarwaarhi
jzichwerkeli
jkgeenschutterofsoldaatvoelt.Bij,y
soldaatjespelen''isdat
weerheelanders.
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beweegt zich daarover voort m et de illusie, dat het yypaard,''
niethij,vooruitgaaten methem voortdraaft.D an weer schept

zijn fantasie hem een paard uit een simpelen stok,dien hij
tusschen de beenen klem t en waarop hijmoedigvoorwaarts
nJ
*@gj.
s
llet kint dat op een stockjen ri
jt,
En raet een stock een stockjen smi
jt*),
ee
n
m
oe
di
g
pae
rt,
Meyntdat 'et drijft
W el duysent fransche kroonen waert,
M aer iem ant die het wel besiet,
Die vint een hout, en anders niet.1)

Niet van al deze manieren van y,paardje-spelen''vinden we
voordeMiddeleeuwenendeI6eeeuw bewijzen.Opdeprentvan
VanderBorcht(afb.3.) zienwedriejongens,vanwiedeeerste
rechtop staat,detweede voorovergebogen,m etde handen op de

schoudersvan den eerste;dederdeheeftzijnplaatsopdenruï
vandentweede.Mogelijkstelthierdeeerstehetpaard,detweede
den w agen,de derde den inzittende of den koetsier voor,zooals

inhetFransche spel:,,1e cocochet''2).Op het schilderij van
Brueghelzittendriejongensachterelkaarschrijlingsopeenhek,
detweevoorsten m eteen stok a1szweep in dehand;hun houding
is levendig, alsof ze m etzweep en sporen hun houten paard tot
spoed wilden aanzetten. M aar het m eest gewoon, telkens en
telkens afgebeeld, is het spelen met het ,,stokpaard''(afb.Iystokpaard.

3,7,8.Daarde fantasievan hetkind hetgewoonstektokpaard

in hetvurigstestrijdroskan omtooverenen zijngenotvolstrekt
1)J.Cats,Kinderspel,tevindenvoorzi
jnHouwelick.- Eenaardigstaaltjevan fantasievindenweinhetIcehfdst.van Rabelais'Gaygantua,datin devertalingvanGallitalo

aldusluidt:,,vervolgens,op datGargantua zijn leven lang een goed ruitermogtzijn,
m aaktemen hem een groot houte paard 'twelk hy dee steigeren,springen,wenden,

voortschokken,en trippelentegelijk:daarnadeedhy 'tgaan den stap,halven draf,
heelen draf,deren,volleloop:dan weerden traagen-tred telle-gang,juffer-kameel-en
eezel-tred:Hy deed hetmeevanhairveranderen,a1sdemoniken van Courtibaux doen,

nade hoogtijden en Feest-dagen,gestippelt bruin,effen bruin,appelgrau,muisvaal,
hertskleur,kastany-bruin, koey-rood, zilver-schier**),kakelbont,vos-en ros-kleur.
Hy zelfmaaktevan een grooten sleed,een paard totdejagt:een andervan een pershout***)totzi
jndagelijksgebruik:envaneengrooteeykenboom,maaktehyeenmuileezelmetzijnzadel,voordekamer:Daar-en-bovenhieldhijtienoftwaalfongetoomd,en
zeven voordepost:diehy alleby zich teslaapenleyde''.

2) d'Allemagne,Histoire des Jouets,p.57.
*)slaat. **)grijs. **#)perzikhout.
8
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niet evenredig is aan dekostbaarheid van zijn speelgoed,ishet
betrekkelijk van weinig belang,van welken vorm zijn houten
paardjeis.Vandaardan ook hetgrooteverschilop detalrijke
afbeeldingen.Op één van deze (in: FJs den Proprieteiten der
dinghen van Bartolomeus den Engelsman) is voor het kind
een gewone stok reeds voldoende;een ander m aalloopt destok
uit in een paardekop,som s zelfs van echte m anen en leidsels
voorzien. H et stokpaard kon ook twee ruiters dragen: op de

prent naarBrueghel(afb.c)zitten achterelkander yyte paard''
een jongen en een meisje.Heeftmisschien defantasiezich hier
eenromangedachtenvoeldedejongenzicha1seenridder,diezijn
geliefde te paard m et zich voerde?

Hetkanwelnietanders,ofeenzooalgemeenmenschelijkverschijnsel als de navolging moet bijverscheidene volken,waar
paardrijdenbekend is,totsoortgelijkespelen voeren.BijdeGrieken was degene, die een bepaald spel verloor,gedw ongen den

winnaar op den rug te dragen;maar ook als afzonderlijk spel

schijntmenhet,,paardje-spelen''gekendtehebben.1)Ookmethet
;)stokpaard''vermaaktezichdeGriekschejeugd:Agesilausreed
erop om aan zijn kinderen genoegen te verschaffen;hetzelfde
verteltmen van Socrates2).Ook van andereberoemdepersonen
@

zijn soodgelijke anecdotes 1I1 om loop : toen Hendrik IV van
Frankrijk eensmetzijn kinderen speeldeen ophanden en voeten overden grond kroop,terwijleen kleineruiterop zijn rug
zat,werdhijdoorden Spaanschen gezantverrast.3)Hetruiterte-paard zitten op een anders rug,dat in Schotland den naam

cockertie-hooie''draagt4),zalook nogweleldersin ouden tijd
bekend zijn geweest.Vanhety,stokpaard''wetenweditmetmeer
zekerheid;herhaaldelijk vinden wehetvoorDuitschland in de
Middeleeuwen en I6e eeuw vermeld a1s: ,ysteckenpferd''5),
;#Rosstecken''6),en ook op afbeeldingen treffen we het telkens
aan.ZooishetookvoorFrankrjk7)enEngeland.8)
Dekleineruiterwasnietaltijdtevredenmeteenpaardalleen:
Becq de Fouquières,p.Ic6.
Id.p.73.

d'
Allemagne,HistoiredesJouets,p.47.
Gomm e,I.74.
Zingerle,S.cc.

Bolte,Zs.d.Ver./.Volksk.,1909,385.
d'Allemagne,HistoiyedesJouets,p.c9,45.
Strutt,p.380.
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neen,hijmoestzijnroskunnenaandrijvenmeteenzweep.Daarvoorwaseen stok ofeen takjevoldoende,zooalsdeafbeelding
bijBrueghelonstoont(afb.I).Ookmetdezweepalleen,zonder
paard,werd gespeeld:dan voelde zich deknaap vermoedelijk
koetsier.Dathetechterbijspelennietbleef,maardezweep ook
totbaldadigheid werd gebruikt,bewijsteen keurvan den Haag
van c3 October 1553,waarbij de overheid aan iederbeveelt
zijn kinderen teverbiedenmetnnzwyepenoftecassoerenteloopen
langes straten clappen endesmijten*)den beesten endepaerden
vanden waghenen ende oick deen kindt den anderen onder
m alcanderen op een boete van zesstuuversdiem en verhalen sa1

anden ouders sonderyemant daervan teverdragen.**)''1)Het
woord yycassoere'' is hetzelfde a1s het bij Kiliaen genoemde
1:ketsoore''.Kiliaen geeft:,,ketsoore,kletsoore.Scutica,flagellum .

Gal.chassoire.''Terwijly,ketsoore'',,ycassoere''hetFra.yychassoire''is,moety,kletsoore''afgeleidzijnvany,kletsen'',waarvoor
Plantijn opgeeft:yyFrapperdu fouet le faisant sonner. Scutica
ferire,loro sonum dare,Tax sonare;''en voorkletsoor:,,Vne escourgee, fouetà chartier.Flagrum,scutica rhedari
j.''Andere
N?oorden zijn:sweete;en voor Vlaanderen : klacke en iacke;

jacke''(datwe1in verband zalstaan metyyjakkeren'')en,,klacke'' kom en, evenals ,ycachoire'', ook nu nog in Vlaanderen

voor voor de koewachterszweep.2) De Teuthonist geeft voor
:)zweep''noghetwoord s-ïcà:,eveneensnoginvlaanderen bekend.

W anneereenjongenopeenstokpaardrijdt,ishijzeerdikwijls
gewapéndmeteenkleinmolentie,dathijindenwinddoetdraaien.Molentje.
Bij het windmolentje kan men natuurlijk aan navolging
van den gewonen m olen denken;m .i.is ditechterm inderwaar-

schijnlijk en zalhet kindermolentje ouderzijn dan demolen;
hetprincipe,waarophetmolentje,in zijn eenvoudigsten vorm,
berust,zalmen denkelijk eerstlatervoorpraktischedoeleinden
hebben toegepast.Van het nnmoellenken dair dye kynder m yt

tegen den wyntlopen''(Teutkonist),bezitten we een grootaantal afbeeldingen, die ons m eer of m inder volm aakte vorm en
toonen. D e m eest eenvoudige vorm , dien we o.a.zien afge-

beeld op hetschilderijvan Brueghelen deprentvan Van der
1) Loopende à:f4F:p,ce d1.,it 43.
2) De Cock en Teirlinck,VIj99.
*)slau . **)vrijtestellen.
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Borcht (afb.I en 3),bestaatuiteen stok,op welksboveneinde
horizontaaleen kleinerestok geplaatstis,draaibaarom zi
jn as,
met een vierkante verbreeding aan beide uiteinden (fig. I).
Loopt m en nu hard,ofis er veelwind,dan brengtde luchtdruk

ditstokjein beweging.Ietsmindereenvoudig ishetmolentje,

7é
N
'
;
#..

Fzy#.

#z*
g5.

RF
'V.

waarbijmentweeloodrechtopelkanderstaandelatjestegenden
langen stok aanbrengt (fig.c).N og ingewikkelder,en in werke-

lijkheid een navolgingvan den molen,zijn diemolentjes,waar
menvierwieken tegeneenhuisjeheeft aangebracht,dat boven
op een stok staat.Een ander,eenigszins vreem d,m odeltrofik

aan op een schilderijvan den Vlaming M.Pepin (1575- 1643)
inhetMuseum teAntwerpen (no.686;fig.4).
Nootmo- Eenbijzondersoortmolentjeishety,nootmolentje'',doorKililentje. aen, die het als Vlaamsch opgeeft, drille,drilleken, dril-not
genoemd.DeLatijnschebeschrijvingluidtbijhem :yymolanucea:
m ola ex nuce caua,quam puerilifilo traiecto versant.q.d.nux
versatilis,nux terebrata''. Drille''iseen afleiding van y,drillen'',
dat in het Mnl.zoowelyyboren,doorboren''als yyzwaaien,in een
cirkelom draaien''beteekende.Voor de I5e en de I6e eeuw vinden we verscheidene
A
afbeeldingen van het

-

)
Fi#./.

1:nootmolentje'';in de
eerste plaats op het

$$î
l

Fip 2.

-

y$$

schilderjt
vanBrueghel,

waar zich op de spil,
FJR.
* 5. die doordenootgestoken is,driekleinem o-
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lentjesbovenelkaarbevindentfig.I).Opeenschilderijuitdetweedehelft van deI6eeeuw,voorstellendeeenfamilietafereel(Pierre
deMoucheron en Isabeau Gerbiermetzo kinderen,Cat.Rijksmuseum,no.I5c)en op een schilderijvan Jan van Coninxlote
Brussel(Apostolische afkomst van Ste Anna,no.Io9; 1489?)
isdespilrespectievelijkvoorzienvanIencmolentjes(fig.cen3).
De constructie van de yydrilnoot'',die in Vlaanderen als speeltuig nog in gebruik is,wordtdoorD e Cock en Teirlinck zeer dui-

delijk beschreven.Van boven,van onderen en aan één van de
zijkanten van de noot maakt men een gat,waarna men het
binnensteeruitverwijdert.Nuneemtmen een spil,ietsdunner
in hetmidden,waarmeneentouwtjeaan vastknoopt,ensteekt
despildoor hetbovenste en onderste gaatje,terwijlmen het
touwtjedoorhetmiddelstetrekt.Men roltnu hettouwtje om de
spil,houdt het aan hetuiteinde vast en laat de nootnaarbene-

denvallen;door een rukjetegeven,kan men,v66rhettouw
geheelis afgerold,de noot doen terugkeeren,doordat het touw-

tjezich weervanzelfoprolt.Dedrilnootgaatz6ôheenenweer,
terwijldeasvoortdurenddraait.Somsmaaktmen aanheteinde
van de spileen molentjevast.1)Daar
op de drie zooeven genoem de afbeeldingen hetmolentjesteeds@
1l1vertikale
V.v
'k
richting gehouden wordt, verm oed I
dat toen ter ti
de
gr
oot
s
t
e
aar
di
gjd
heid niet bestond in hetOP en neef g3,
211 V211 de n0Ot, ZOOZS

in Vlaanderen, maar in het draaien van het molentje;
daartoekon men denootvasthouden en aan hettouwtjetrekken.

Bewijzen vanhetvoorkomenvanhetmolentjebijdeklassieken
ontbreken geheel. In de Middeleeuwen en de I6e eeuw was het

in Duitschland,FrankrijkenEngeland onderverschillendevormenbekend.2)DewindmolentjeszijnookbijJapanscheenChineesche kinderen en bij onbeschaafde volksstammen,zooals op
Nieuw-Guinea,ingebruik3).Hetnootmolentjezagik op een zestiende-eeuwsche Fransche en zeventiende-eeuwsche Italiaansche
1)De Cock en Teirlinck,VI,blz.coo.
2) Scheible, S.563.- H.Boesch,Kinderleben in derAsff.
sc/l:llVergangenheit(M0nogyaphien zllrdeutschen Kulturgeschichtet,Eeipzig zgoo,S.66.- d'Allemagne,RêcrLationsetPasse-temps,p.97.- Strutt,p.390.
3) Ploss,I1,S.299.
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afbeelding1);voorandere landen vond ik het niet vermeld.
Kakkestoe- Vermoedelijk mag men een navolgingvan een draagstoelzien

le-meien. inhet,ykakkestoele-meieny''datbijBrueghelisafgebeeld(afb.1);
hoehetspelvroegerheette,isonbekend.Inonzentijdwordthet
aldus gespeeld :twee kinderen reiken elkaar de hand,som s zelfs
beidehanden;op den z66 gevorm den zetelneem teen derdeplaats.

Nubewegenzijzichvoortonderhetzingenvaneenliedje,zooals:
K akkestoele m eien,tusschen onze beien,

Tusgchenonzedrieën,valmaaropjeknieën.
Bij de laatstewoorden laatmen de handen los,zoodat het
m eisJ
-e op den grond valt2).Somsook wiptmen hetkind bi
jde
laatstewoorden vanhetversjedeluchtin.Hetspel,datinverschillende deelen van ons land bekend is,draagt in V laanderen

o.a.denamen:yylezukenin 'tKapelleken'',y,kakstoeltje-wagenare''3). In Duitschland kent men het als: yyTönnchen-tra-

gen''4);in Zwitserland als:y,sâsselitrage''5);in Frankrijk als:
:1porteràgran'déciely''yyporteràlagredindelle''6).lnEngelandis
het spel bekend als: y,Betsy Bungay'', yycarry m y Lady to

London'';in Schotland als:,yKing's chair''.;)
Schieten. W ekom en nu totdebehandeling van allerleispel,datgespeeld
werd m etverouderdewapentuigen.D aarvoorkom en in de eerste

plaatsin aanmerking:yypijlen boog.''In de stedelijke keuren
wordtherhaaldelijkhetschietenmetbogenverboden,gewoonlijk
tegelijk methet schieten met bussen,waaronder men zoowel
kleinere als grootere vuurwapenen verstond8).Dat dergelijke
verbodsbepalingen noodzakelijk waren,blijkt uit een Amsterdam sche keurvan 1510:,,Alzoem ynen heeren van den gerechte

intzekergeadverteert*)zijn,datdiverssepersonen,jonckende
oudt,hem vervorderen te schyeten m it voetbogen totten Cartthuyseren ende Regulieren nae vogelen ende anders;ende in dat
.

L-

1)d'Allemagne,HistoiredesJouets,p.c9,4c.- Ookbi
jFroissartenRabelaiswordt
hetvermeld (zie Vuillier).
2) Dr.J.v.Ginniken,S.J.,Handboek&rNederlandscheTaal,d1.1,D4Sociologisch6
StructuurderNed.Taal,1,blz.yco,Nijmegen1913.
B)DeCock enTeirlinck,IV,blz.3z7.- Ghesquiere,1I,blz.c53,no.339,340.
4)Böhme,S.624,nr.soc.
5)ziiricher,nr.cc8.
6)Rolland,Rimesetjeuxdel'enjance,p.z74.- J.Defrecheux,Lesenjantinn l$'
Jg:0is>,
Liège1888,p.47.

7)Gomme,1,p.c8,59,304.
8)Op den vorm van de verschillende wapenen ga ik hiernietin.
*) onderricht.
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te doene,dat zy breken die daken ende glasen van den Goedts-

huysen aldaer,datmeerendeargeris,datdiebouten*)zomtijts
gevallenzijninderkercken,tentydendatennigepriestersinder
m issen stonden,daer beschaem theyt ende last of hadde m ogen
com en ende van noode is daerinne voirsien te wesen;waerom m e
m ynen heeren van den gerechtegebyeden ende bevelen,datnyem andt van voortan,wye hy zy,poirter oft ingesetene,hem en
vervordere te schyeten mit ennigen boghen,tsy voetbogen oft

cluytbogen **)totten Carthuyseren ende Regulieren.Ende van
gelijcken,dat nyemant,hy zy jonck ofte out,mit cluytbogen
schyeten en zallupten kerckhoven van den kercken ende andere
G hoodshuysen deser stede;ende datop een boetevan een & heeren ghelts te verbeuren, zoe m ennichwerven als zy bevonden

werddencontrarievan desengedaentehebben;endeindientjongenzijn,datmendieboetennemenzalvandenouderssonderverdrach.***)''1)IndeordonnantievanScherpenissevan1528luidde
de bepaling:
Endeindyen eenigekinderen m et bussen ofte
bogen schieten,salm en tselve m ogen verhalen op de oudersofte

voochden van dyen''2).TeReimerswaalmaaktemen in 1564 een

dergelijke keur:yyltem zoe wie schiet metbogen,bussen ofte
werpt m et steenen ofte andersins eenige schade dede aen de
kercke,susterhuys,gasthuys ofte stadthuys,ofte aen depoorten ..... die verbuert telcken reyse 1II w. Ende die kinderen,
onderjarichzijnde,datsy daeraen m isdoen,datzalm en verhalen
aen haerouders,ende zullendieschadedoen repareren'
'3).Soortwer
de
n
ook
t
e
Zi
er
i
kze
e,
t
e
'
s
Gr
avenzande
en e1gelijkekeuren

dersuitgevaardigd.Dekinderenschoten waarschijnlijkmethun
pijlenboognaarhetwit,zooalszedatouderenzagen doen.Mogelijk ook verbeeldden zezich,datzemethun wapenen op de
jachtgingen;enzooalsbovenbleek,schotenzenaardevogelsin
deboomen.Heeldikwijlsza1menhiermeermetbaldadigheiddan
naet spel te doen gehad hebben. Een bepaalde vorra van het

schieten op vogels was hetz.g.n.,,vogelschieteny''waarbijeen Vogelvogel,hetzijechtofnagemaakt,op een hoogen mastwerd ge-schieten.
plaatst en door de schutters getroffen m oestworden.H oeweldit
1) Rechtsbronnen van Amsterdam,blz.485,yzo.
2) Versl.en M eded.r.d.0.Vad.SàF.,d1.111,blz.431.
3)HetRechtvan Reimerswaal(0 Vad.A5F.,IIerks,V1I,blz.83.

*)pijlen. **)eenboojom loodenkogelsofklootenmedeteschieten.

***)kwijtschelding,vrpstelling.
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eigenlijk geen kinderspel,maareen vermaak voor volwassenen
was,hebben dekinderen deouderen hierin zekernagevolgd.Bij
V an derBorchtishety,vogelschieten''dan ook even goedafgebeeld

a1s het schieten naarhetdoel(afb.3.).Over de verbreidheid

van pijlen boogzalik hiernietuitweiden:overalwaarzeeen
wapenvanvolwassenenzijngeweest,zalhetgebruik ervanwe1
op dekinderen overgegaan zijn.Aangaandehetyyvogelschieten''
kan nog m eegedeeld worden,dat het reeds aan de Grieken be-

kendwas.1)lnFrankrijkwashetyypapegaai-schieten''in'deMiddeleeuwen zeerin eere;alskinderspelishet afgebeeld in de reeds

meermalen genoemde Trente-six jigures.....2) In Duitschland
ishet tegenwoordig als kinderspelbekend.3)Ook in Engeland
schijntmen hety,papegaaischieten''beoefend te hebben.4)
Een bijzondersoortvuurwapenen,door de kinderen zelfverSleutelbos-vaardigd,waren de sleutelboskens, waarvan het gebruik in één
kens. van de Brielsche keuren werd verboden :Jy * * ..Ende en sullen
oeck gheenygeboufkens*)ofte yemantandersby daeghe upter

straeten met sluetelbosckkens**)ofte andere moeghen schieten,
alup arbitrale pene ende correctie.''5)(I56g).Evenzoo in een
Haagschekeurvanhetzelfdejaar,waarbijverbodenwordt,,ydat
gheen Jongensoftekinderen en sullen scyeten meteenygesloetelbuskensofte anderehoezy dieconnen m aicken oftedoen m aicken
op een boete van X X X sc.Ende watboete byden kinderen ofte

jongensverbeurtwordenandeoudersverhaelen''6).Vermoedelijk
moetmenini
de,,sleutelboskens''hetzelfdekinderspeeltuigzienydat
bijd'Allemagneopeenzeventiende-eeuwscheafbeeldingvoorkomt7)
en dataldusverva>rdigdwerd:opeen stukjehout,datvooraffuit diende,m aakte m en een sleutelvast,waarin m en,niet ver

vandenring,eengaatjemaakte.Men deednuinhetgaatjeeen
ontplofbare stofen stak die aan;zoo kreeg m en de werking van
een klein kanon.

Een anderwapen,waarmeeallerleivoorwerpjeskunnen wor1) Becq de Fouquières,p.Izo.
5 Ma
gasin Pîttoresque,1847,p.68.- d'
Allemagne,Spoyts:fJeux #'JJF:DG p.
@

75 Su1V.

B) Böhme,S.430,nr.c8.
6).Strlltt,P.62.- Bi
jAlbertsz,Maygi
jt(I7I7),WordtOOkhetypapegaai-schieten''
ê

alsklndersyelvermeld.

5)D6M %ddeleeuwschekyxvsvanBriell6(O.Fc#.Rby.,cerks,11),blz.4oc.
6) Loopende keuren,f* 3.
7)d'Allemagne,HistoiredesJouds,p.coz.
*)knaapjes. **)#:bus''in den zinvan vuurroer.
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den weggeschoten, is de y,proppenschieter,''waarvoor Kiliaen Proppenverscheidene nam en opgeeft: klacke, klacke-busse, klater-busse, schieter.

vliey-busse.Onder yyklater-busse''geefthij:yysiphunculus,sclopus. tubulus è sambucino ligno,quo pueriglandes stupeascum

bombo expellunt.'',,Klacke,''y,klacke-busse'',is.natuurlijk in
verband tebrengen m et,yklack'',waarvoorKiliaen o.a.yyfragor''

opgeeft.Hetwapenheeftduszijnnaam tedankenaanhetgeluid,
dat het teweegbrengt, zooals dat ook m et het woord ,yklaterbusse''hetgevalis.Den naam yyvlierbusse''draagt de proppen-

schieter naar de houtsoort,waarvan hij gewoonlijk wordt gemaakt.Hetzelfdespeeltuigschijntbedoeld tezijn metspat,datin
een Am sterdam schekeurvan 1485 wordt genoem d :,,Ende voirt
dat die oudersvan den kinderen dairtoesyen dathoere kinderen,

hoe jonge die sijn,uptiekerckhoven,uptie straten noch uptie
vestenmitgheenen steenen warpen,noch mits/J//:o sckieten ..
''1) Spat''in den zin van ,yproppenschietery'' yyeen houten
koker,waaruitmen proppen doetspatten''(M nl.F #ô.),isnog
heden in Nederland bekend.Kiliaen,die het a1sH ollandsch OPgeeft,verm eldthet slechts in de beteekenis:,,buyse.Tubus''.In
de Delftsche keuren vindt m en voor hetzelfde instrum ent nog

den naam spoeyte: ,,scoudt, burghemeesteren ende scepenen
hebben gekuert ende doen gebieden,datter niem andt m it boo-

ghennoch mitspoeytenscietennoch blasen,nochkaedtsen en moet
up diekerckhoven,tsijdoudekercke ofnieuwekercke....''2)
Evenzoo wordt in hetH aarlem sche keurboek van 1557 bepaald :

;'datniemantmetbogen offbussen en schiete,metspoeyten en
spoeyte offmeteenich anderinstrumente offsteenen en werpen
nae oyevaers off eenige ander vogelen .... ende die boeten

van denjongenzalmenaen den oudersverhaelen''.3)Hetzelfde
woord,naaarin den vooronsgewoneren vorm spuyte,vinden we
in een keur van 's-Gravenzande van den zoen Februari 1595,

waarbijgekeurd wordt,,ydathem *)niemanten salvorderen*)
metroers,bogen,spuyten tesckieten ofsteenen tewerpen aen de
kerck ;op boetevan 3o st.....;dekinderen doende,salm entaen-

deoudersverhalen.''4)Kiliaen,diey,spuyte''nietheeftin debe1) Rechtsbronnen van Amsterdam,blz.2z4,c.
2)Hd oudstekeuyboekvanDeljt(N.Bi
jdy.v.Rgel.ys Wg:p.jN.Rks3,z876,b1z.5o5).
3)Rechtsbyonnen der stad SJJW:-,b1.38c.
4) Versl.en M eded.v.d.0.Vad.R5A.
,dl.lV,blz.422,z34.
*)zich vermeten.

NABOOTSINGSSPELEN.

I22

teekenisvan yyproppenschieter'',geefterbijop:y,sipho,siphon.
Sax.speyte'';en bij spuyten: ,ysiphone exonerare, exspuere,
spuere.''Tenslotte vermelden we nog den naam pipe,dien we
aantreffen in een Am sterdam sche keur van om streeks 150o:

Item, niemanten moetmitcleuversbogen *),tsy cluytbogen of
doirjy/co schieten ofmitslingeren werpen binnen derNieuwer
grafteandersdan in plaetsen daertoe geordineert.''1)
D e yyklakbus'',zooalsde naam ook in Vlaanderen luidt,wordt
gem aaktuiteen tak van den vlierboom ,waarmen hetm erg heeft
uitgehaald.M en neem tnu een tweeden stok,dunnerdan deeerste,

maaraanéénzijdeverbreed;dezestokmoetinzijngeheellanger
zijn dan de buis, maar het dunne gedeelte iskorter.Men
brengt nu in a een prop aan,evenzoo ona het

!
jh
!
t

1
:

l
t
:i
ï

c uiteindevan den stamper(c).Daarnadrijftmen
l den stampermethetdunneeindebijb debuisin.
De lucht wordt hierdoor in de buissam engeperst

en de prop vliegtermeteen knalbij a uit.2)

Denamen,,spoeyte''enyypijp''zullennietalleen
voor den proppenschieter, m aar ook voor de

blaaspijpin gebruik geweestzijn.Voor,yspoeyte''
m ag m en dat opm aken uit het voorkom en van
##mit spoeyten blasen'' naast ,,m it spoeyten
scieten'', in de zooeven aangehaalde D elft-

sche keur. De naam ,,pijp'' zal we1 meer
oorspronkelijk zijn voor deblaaspijp,dan voorden proppenschieter,dieveelmindereenvoudigis.Deblaaspijptoch bestaat
uiteen hollen tak ofcylinder,waardoormen voorwerpjeswegblaast.Iedereholleyypijp''iservoorgeschikt.3)
Denamen,ypijp''en ,yspoeyte''waren ook nog in gebruik voor
hetwaterspuitje,datafgebeeldisop hetschilderijvanBrueghel
en m inder diende tot speldan totplageri
jenbaldadigheid.Dat
denaam yypijp''hiervoorin gebruikwas,blijktuiteen plaatsin
den StiekhelHistoriael (1V247,g6),waar men leest:,,Dat hi
quam ....daereenclerc(schooljongen)enetipedrouchselverijn
@@@@; daerm en water m ede scoot.....''Voor ,yspoeyte''zal de
1)Rechtsbronnen van Amsterdam,blz.533.
2) DeCock en Teirlinck,V,blz.c44 vlg.- Ghesquiere,11,blz.354,no.451.
8) De Cock en Teirlinck,V,blz.243.
*)een groote boog,voetboog ofarmborst.
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beteekenis:yywaterspuit''weldegewonezijn.1)Bijhetspuitje
heeftmen,evenalsbijdenproppenschieter,eenhollenvlierhouten
cylinder en een zuiger.D e cylinder is echter gesloten door een

knop,waarinzicheenaantalgaatjesbevinden.Menzetdencylinder in water en trekt den stam per uit;doordeluchtverdunning

stijgthetwaterin debuis.Hetwaterkanmenwegspuiten door
den stam per aan te drukken.
D eproppenschieter,diein Nederland in deI7e eeuw den naam

klapbos''droeg2),isevenalsdeblaaspijp algemeen bekend.In
Duitschland draagtdeeersteden naam yyKnallbiichse'',detweede

Blaserohr3);delaatstebenamingkomtreedsvoorin 16874).In
Frankrijk heetdeproppenschieter,dieindeTrente-sixjigures...
is afgebeeld (I58g):yycanonnière''5);in Bretagne:,,taponnouère''6);deblaaspijp:,,sarbacane.''')ln Engeland noemtmen den
proppenschieter,waarvan in 1546 m elding gem aaktwordt,,,pop-

un'';deblaaspijp:,,trunk''.
H et gebruik van den proppenschieter, die,evenals de blaas-

pijp,inChinaen Japanbekendis9),schijntoverdegeheelewereld verbreid:m en vindthem a1skinderspeeltuig in Afrika,Azië,

bijdeIndianen,in Oost-lndië.lo)Omtrenthetvoorkomen van
dezooveeleenvoudigerblaaspijp zalm en hetzelfde Diogen Verm oeden.

Hetschijnt,datonderdeprojectielen,diedekinderenindeI6e Pijltjes.
eeuw voor hun proppenschieterofhunblaaspi
jpgebruikten,ook

eensoortpijltjeswaren.TeBruggewerdalthansindeeerstehelft
derI6eeeuw hetspelenmetdergelijkspeelgoed aan de kinderen
verbodenbijdevolgendekeur:yyvoort,utediendatmijnheeren
vanderwetverstaenhebben,datdiversschejonghekynderenbinnen deser stede hemlieden daghelicx vervoorderen te worpene,
blaseneojsckietenemetcleenepylkins,met/J/ï:F:,vederen ende
/$411/:s van elsenen an tkende,daeruutdatalreedeeeneghe ghequestzijngeweistendenochmeergriefcommenzoude,indiender
1) MenvergelijkehetM nl.G#5.- zievoordeconstructieDeCockenTeirlinck,v,c48.
2)J.A.Comenii,Janualinguarum,Ned.vert.
,blz.c5O.
:)Böhme,S.6cz,nr.495 u.496.
4)Bolte,Zs.d.Ver.f.Volksk.,1909,S.404.
5)Nouveau M anuelcomplet,p.5c.- d'Allemagne,HistoiredesJouets,p.198.
6)Sébillot,p.4o.
7)Nouveau Manuelcomplet,p.cI6.
8)Strutt,p.379- 80.
9)NevillJackson,p.99.
10) Andree,EtknographischeParallele,Neue Folge,S.93.
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nietinnevoorzien en ware,So eistdatm en elckenwiehy zy tzelve

expresselicverbiet....''1).Vermoedelijkhaddendezepijltjes,die
m en dusôfmetdehand ôfm etéén ofanderschietwerktuigwierp,

bliesofschoot,eendergelijkmodel,alsmen
bijd'Allemagne afgebeeld vindt op een
zeventiende-eeuwsche plaat. 2)Rabelais
noemthetspelenermee:,,Aupicandeau''3l.Terwijlhierdepijltjes
'
x

m et de hand geworpen worden, verm eldt ook Strutt het ge-

bruikvan deblaaspijpom pijlenvoortteschieten.4)
Slinger. Een oud,m aar verouderd wapen,is de y,slinger'',waarvoor
K iliaen de nam en slingke,slingker opgeeft;het ,,slingeren''zelf

draagt bijKiliaen en Plantijn de namen:slingken,slingkeren,
metten slingetpcy/:o;hetleertje,waarmen den steen in legt:
slinglederofslingker-leder.A1skinderspeelgoed leverde de slinger
gevaar op voor de om standers;daarom werd in Am ersfoort in

1535 verboden yydatnymantmitslingeyen weypen sall,op tverbuerentelcken reys5pont;endedieouderssullen voirhairkijnderdekuergelden ende betalen.''5)

Deslingerbestaatuiteenstukjeleermeteengaatje aan twee
tegenovergesteldezijden,waareentouwtjeinisvastgemaakt.Men
houdtdeuiteinden van debeidetouwen in de hand,legthetpro-

jectielophetleertjeenslingerthetgeheelrond;nulaatmenéén
vandeuiteindendertouwenlosenhetprojectielzaleeneindweg
vliegen.HetvoorkomenvandenslingeralswapenbijdeRomeinen,endeOudeIsraëlietenisaaniederbekend.Hedentendagebij
deEuropeeschevolken in onbruik geraakt,vindt m en hem nog

slechtsalseen,eenigszinsgevaarlijk,speeltuigvoorkinderen.
Het verwondert ons niet,dat de kinderen in vroeger tijd
Steekspel.trachtten het ,,steekspel'' na te bootsen, dat zulk een groote

rol in hetleven der aanzienlijken speelde.Eenwapenrusting
was daarvoor niet altijd noodig; zonder paard konden de
kleineridderszich ook nog welredden.Meteenwindmolentje,
dat zij als een lans geveld voor zich uit hielden, stormden
zij,als echte ridders,op elkaar los (afb.I).W at in dewerkelijkheid ontbrak,vuldehunfantasieaan.Datzeookmeerinbij1)AO.z5359meegedeeld in VolkskundeXIX,blz.205.
2)d'Allemagne,Sportsetjeux d'adresse,p.77.
3) Ziedeuitg.v.Rabelaisvan Burgaud desMaretset Rathery,p.169.
4) Strutt,p.379.
5)DeM iddeleeuwscheyechtsbyonnen #:A kl6i1t6steden van hetNedersticht,d1.1,:83.

NABOOTSINGSSPELEN.

T25

zonderheden hetsteekspelnabootsten,blijktuiteenaardigerandfiguurinhetsr:rïlFflfz?lGrimani(afb.6):aaneentouw wordtdoor

vierjongenseensleevoortgetrokken;daaropiseentongeplaatst,
die alspaard dientvooréénvan de,,ridders'',diegewapendism et

helm,schild enlansenaanwienszijdeeenbanierdragergaat.Van
den tegenovergestelden kant komt,eveneensgezeten op een ton,

dieopeensleegeplaatstis,eengeharnastriddertje,begeleiddoor
een banierdrager en getrokken doorvierknapen,van wiedevoorste den horen blaast.D e beide ridders,op hun geim proviseerde

strijdrossen komen met gevelde lans op elkander toegesneld,
voorzooverhiervan yysnellen''sprake kan zijn.Een steekspelis
ook voorgesteld op een prentjevan N.deBruyn (1594),waar
tweekinderen,iederop een bok,m etgeveldelansen op elkaartoe

komen,gevolgd doorkinderen mettrompetten.1)Datook in an-

derelandenditMiddeleeuwschvermaak doordejeugdwerdnagevolgd,lijdtgeen twijfel;Struttgeeftereen afbeeldingvan en
Boeschvermeldt,datderuitersop hun stokpaard dikwijlseen
molentjea1syyTurnierlanze''voorzichuithielden2).
N aastdenabootsing van hetsteekspelhielden dekinderen zich

bezigmety,soldaatjespelen''.Datzijhetoptrekkenvandestedelijtewachtmetbelangstellinggadesloegen en ooknavolgden,is
waarschijnlijk.Metzekerheidwetenweechter,dateropstraatdoor
dejeugdgeregeldegevechtenwerdengehouden,partijtegenpartij.Gevechten.
Alzullennietallekinderenvandichtbijeenwerkelijkgevechthebbengezien,derumoerigetijdenmaaktenstrijdenoorlogvoorhen
totz66ietsgewoons,datzeinvechtpartijenhetbedrijfderouderen,waaroverzijzooveelhoorden,nabootsten.InFebruari1482
gebiedtdeoverheidvanAmsterdam,y,dateenygelijckzijnkinderen bedwingen sall,datzy gheen onstant*),geruftnoch vechtelijck**)bedryvenenzullentegenmalkanderen,dieeenzydetegen den anderen,opterstrate,alszyhairtoe***)gedaenhebben;
''3)Hetvolgend jaarreedsbleek een vernieuwing van die
.. ..

1)Prentenkabinet,Leiden.
2)Struttyp.147.- Boesch,S.66.- letsdergeli
jksvindenweopeenafbeeldinginden
Weiszkunig,waardejongeMaximiliaan opeentafeltweeridderstegen elkaarlaatvechten.Devergeli
jkinggaatnietgeheelop,daarwehierslechtsmetpoppentedoenhebben.
Vgl.Scheible,S.563.

3)Rechtsbronnen van Amsterdam,blz.z75,3z6.
*)onbetamelijkheid. **)vechtpartij. ***)totdusver.
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bepaling noodzakelijk en keurdede overheid,yydat die ouders
daertoesien sullen,endedatalsoebenemen *), dathoerekinderen voirtan gheen vergaderinge tegens m alcanderen m aken en
sullen,om m etegensm alcanderen m it steenen te warpen ende te

vechten, roepende ,yboye**),boye,egellentier''ofte anders,a1s
sy gewoenlicksiin tedoene....''1).In 1495weereen dergelijke
bepaling:toen hadden de kinderen zich blijkbaaraangewend
iederen avond om streeks zonsondergang gevechten tegen elkander te leveren, waarin zich behalve een m enigte kinderen ook

schippersknechtsmengden.2) Hadden dergelijkevechtpartijen
tusschen dekinderen van verschillendesteden plaats,dan kon dat

natuurlijklichtaanleidinggeventotonaangenaamhedentusschen
de burgers van die verschillende steden onderling.Zoo gebeurde
hetin 1575,dat dekinderen van 's-Gravenhage,van stokken en

staven voorzien,eenige jongens,die uit Delft en omliggende
plaatsenkwam en,toteengevechtuitdaagden.beoverheidvanden

Haag,uit vrees,dateronmin zou rijzen tusschen deburgersvan
's-GravenhageendievanDelft,verboodaandeHaagschejeugd
hetuitdagen van kinderen uitDelft ofanderein de nabijheid
gelegenplaatsen.3)Dezestraatgevechten,dienatuurlijk dikwijls
op katjesspeluitliepen,ook alwaren zelouteruitlusttotvermaak begonnen,geven somseenaardigbeeldvandentijd.W at
de kinderen om zich zagen en hoorden,oefende op hen een onweerstaanbaren invlûed,zoodat zich de gebeurtenissen van den

tijd in hungevechten afspiegelen.ZooishetinFebruari1489te
Bruggehetgeval.W ezijn in den tijd van den opstand van de
Vlaam sche steden Gent en Brugge tegen M aximiliaan van Oos-

tenrijk,diezelfseentijdlangdoordeBruggenaarsgevangenwerd
gehouden. Maximiliaan h>dom zijn geldgierigheid denbijnaam
Moùeta gekregen,zijn aanhangersdien van Monetanen;terwijl
m en de Gentenaars niet zelden Coppenollen noemde, naar hun

leider Jan van Coppenhole.De heftigheid van den partijstrijd
blijktonsduidelijkuithetverhaalvanhetkindergevecht,zooals
het ons wordt m eegedeeld in de Cronycke van den lande ende

graejscetevan Vlaandeyen van N.Despars (I59c)en de Histoiye
1)ldem,blz.197,340.- ,,Boye,boye,egellentier''wasnatuurlijk een strijdroep;
noemdezichmisschien éénvan departijennaardeegelantier(= wilderoos)?
2)Idem,blz.3oc,6.
3)Loopendekeuren van den Haag,foz39.
*)beletten. **)knaap.
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des glfcrF:s ettroubles de Flandyescontye M axim ilien,yoy des Ro-

mainsvanJean Surquet:op denc6enFebruari1489verzamelde
zicheengrootaantaljongensvantien,twaalfenveertienjaar,tot
eengetalvanvijfofzeshonderd,voorzienvanstavenenstokken,
marcheerendein 'tendeoocoorlochserguyse*),metvlieghende
veendelen,trommelsendefijfers''.Intweepartijenverdeeld,de
ééne onderden aanvoerderM oneta,de andere onder Coppenolle,

raakten zijeindelijk slaags,waarbijzijy,malcanderenmetfellen
evelen m oede te ghem oete quam en,zo dat er horribelicke zeere

ghevochten wiert''.Vijfbleven erop deplaatsdood;deanderen
waren haast allen gekwetst of verm inkt;en slechts m et groote

moeitegeluktehetaan deouders,dieeerstom den strijd hadden
gelachen,ereen eind aan tem aken.1)
Een dergelijk gevecht,maarmetmindernoodlottigegevolgen,
had in 1566,toen hetin de gem oederen alaan hetgisten was,te

Gentplaats.OpdenccenSeptembervandatjaarverzameldende
kinderen zich ophetKouteren begonnen eenhevigenstrijd.Zij
hadden yyonderandergheweerehandtbussen ghem aectvan ossen-

beenen in**)een hautghebonden,waermedezijschoten,ende
tghafeenenclack als een ander busse.''M aar om te voorkomen,
dat m en elkander kwetste, of de oogen uitschoot, verbood de

overheid tweedagenlaterdergelijkekindergevechten.2)
ln dentijd,toen men zich teAmsterdam warm maakteover
den tienden penning,plachten eronderdekinderen van devoor-

naamste burgers ,,uitspelenjok''gevechtengeleverdteworden.
waarindeéénepartijAlvaendezijnen,deanderedePrinselijken
voorstelde. ,,D e gene, die den perzoon van den H artogh uit

beelde,verkundighdemetgrootestrengheit,(uitstekendemeteen
uitgestrekte arm een papiere vendelaen een stok geplakt,en waer
in tien ringen,dat op den tiensten penningh sloegh,afgetekent

stonden,)hetop-brengen destiensten penningh.d'Anderparty,
diezich voorden PrincevanOranjeverklaerde,steldesich aen
als ofse sulx m et kracht en gewelt beletten wilde,invoege dat

beide partijen elkandermetvuistentekeergingen,inwelk gevechtbywijlen dandenHartogvanAlva,quanzuis,opdevluchty,
en uitden lande gedreven wiert.''Een anderm aaltrok een hoop
1) Beide stukken zijn volledig afgedruktin Volkskunde!XXII,1911,blz.53 vlg.
2) MarcusvanVaernewyck,FJldieberoerlicketydenind%eNederlandenenvoornamelyk
in Ghendt,1566- 1568.LvlaamscheSï5Jïö#hïl:11,4erks,Ied1.blz.c57.
)
*)wijze. **)1.op? Zijn ditmisschien dezelfdewapenena1sdez,sleutelboskens''?'
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jongensvandenDam naardeRegulierspoort,voorzienvandrie
trommelsen tweetrompetten,terwijléén van hen twee sleutels
op deborstdroeg.Toen m en hun vroeg,watditrum oerbeduidde,

washetantwoord,datzijdekistenwildenontsluitenom aanAlva
den tienden penning tebetalen.In hetteruggaanwierpenzi
j,,den
gem aekten Alva''een net over het hoofd en gooiden hem m et

modderenslijk.l)DeAmsterdamscheoverheid,dieaanvankelijkin
dergelijkkinderspelgeengevaarzag,begonzichongerusttemaken,
toen in hetvolgend jaardeHollandscheen Zeeuwsche steden
zich voorden prins verklaarden en verbood,behalve hetleveren
van gevechten en hetloopen m et houten sabels langs den weg,
ook aan de speelgoedm akers en winkeliers het vervaardigen en

verkoopen van dergelijkewapens.2)
Hetschijnt,datdityzhoopvechten''(zooalsTerGouwhetnoemt)
eenbijzondergenoegen van dejeugdwas.BijBreeroomogenwe
zekerwe1eenherinneringaanzijneigenkinderjarenzien,wanneer
hijin Roddbyick endedf/àossusaan Rodd'rick deze woorden in
den m ond legt:

Hoedickwijlspleegh*)ghy onsbuur-jongensuytte locken,
Om teghen ons te slaan m etkneppels en m et stocken:

Daarghy alsCapiteyn hethooftwaartvandestrijdt,
En sontsevaack bebloedtnaarhuysmetgrootghekrijt.3)
Hety,hoopvechten''wasblijkbaarookinanderelandenietszeer
gewoons.Georg W ikram (1557) vermeldt een kindergevecht,
waarbijdepartijenzichvanharnassenuitboomschorsenhouten
sabels bedienden.4) ln Freiburg in Cchtland werden formeele
veldslagen geleverd tusschen deFranscheendeDuitschejeugd,
waartegen de raad in 1409 optrad.5)
In Ziirich m oest in de ce helft der I6e eeuw het ;'hoopvech-

ten''verbodenworden,omdatdestrijdersheternietzonderbebloede koppen afbrachten.6)
1)Domselaer,Beschryvingevan Amsterdam,Amsterdam 1665,boek V1,blz.c6o.
Domselaerheefthetverhaalvan Pontanus,d$ehetHaamrodiusnavertelt,dieschdjft
hetgezien tehebben.- VolgensTer Gouw was de ,ygem aekte Alva''een stroopop.

2)TerGouw i: De OudeT%jd,1871,blz.c89 vlg.
B)Rodd'rickendeAlphonsus,vs.zzg.
4)Scheible,S.56c.
5) Boesch,S.75.
6) Rochholz,S.459.
*)placht.
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Behalveinhunkrijgsbedrijvenbootstendekinderendeouderen
ook in hun religieus leven na.Zoo vertelt Van Vaernewyck,hoe

zijnkinderenzichomstreeks1566vermaaktenmethetnabootsenNabootsen
vandemis,zondertwijfeldaartoegebrachtdooralwatzijinhunvandemis,
omgeving overhetR oom sch gelooftehooren kregen.Daartoena-processie,

menzijyypampierkinsofzantkins*),plantensemetspeecselande doop.
m ueren,knielden daer voren,sloughen voor haer burst,strecten
haer aerm en uut,songhen a1softzi
jantiffonen ghezonghen hadden,in som m a,conterfeetten gheheeltghebruuc der m isse ende

der beelden.''1)
Ook andere godsdienstige handelingen,die hun aandachttrok-

ken,bootsten zena.ZooschijntbijBruegheleen afbeeldingvoor
te kom en van een processie en van hetdragen van een zuigeling

ten doop (afb.I).

Van religieusen oorsprongzullen waarschijnlijk ook de,,ram- Rammemelaar''ende,yratel''zijn.Dergelijkeleven-makendeinstrumen- laar en
tenwordendoorprimitievevolkenbijgodsdienstigeplechtigheden ratel.
gebruiktom demonenteverdrijven.Dienen derammelaarende
ratelalleen om aan het kind het genot van hetgeluid te geven,

daniservanspel,zooalswijonsdatinditwerkafbakenen,geen
sprake.Verm aakthetkind zich m eteen ratelen bootsthetdaarm ee de handelingen van ouderen na,zoodathettracht zich met

zijnvo/rbeeldtevereenzelvigen,dankan menvanspelspreken.
Zoo b.v., wanneer het het gebruik van den ratel,die in de
K atholieke kerk de klokken gedurende de vasten verving,

nabootst.2)
Aan religieuse gebruiken herinnertook hety,m om bakkes'',dat M om -

bijprimitievevolken in degewijdedanswordtaangewend.Af- bakkes.
beeldingen ervan kopenvoorbijBrueghelenVan derBorcht
(afb.Ien3).Opdeprentvandenlaatste,waareenaap,eenmom bakkes voorhet gezicht en m eteen gard gewapend,drie andere

apenopdevluchtjaagt,isslechtssprakevanbangmakerjenplagerij.Maarwanneereenkinddoorhetvoordoenvaneenmombakkeszich in den toestand van een ander begint in te denken,dan
heeftm en dram atisch nabootsingsspel.ln deM iddeleeuwen liepen
de volwassenen vooralop Vastenavond gaarne gem askerd en dat
1) JOS die beroerlicke tyden,blz.c56.
2)Bewi
jzenhebben wehiervan niet;ik za1dusopdenratelnietverderingaan.
*)heiligenprentjes.
9

I30

NABOOTSINGSSPELEN.

dit aan dekinderen aanleiding gaftotnavolging,spreekt vanzelf.
H etm askerkenden reedsdeRom einschekinderen;opdeafbeelding,die Becq de Fouquières1)er van geeft,hebben we echter

weermetplagerijennietmetspeltedoen.Zoozalhetinvroeger
tijdookinDuitschland,FrankdjkenEngelandzijngeweest.2)
To?.
Nabootsingvanhetdagelijkschleven,datdekinderenom zich
zagen,zien wein hetspelen metde ,,1)op'',waarm eevooralm eis-

jeszich vermaken.Depop,door Kiliaen docke ofpopte (Mhd.
Tocke)genoemd,vindenweafgebeeldophetschilderijvanBrueghel(afb.1);binnenshuiszijn tweemeisjesbezig methetaankleeden van haar poppen, waaraan ze haar geheele aandacht

schijnentewijden.Voorvroegertijdontbrekenalleaanwijzingen,
zoowelwatbetrefthetmaaksel,datwe1heelverschillendzalzijn
geweest,- dekinderlijkefantasiekanimmerszelfseenhoopineengedraaide lappen tot een pop omtooveren - alsom trent de

wijze,waarop men metdepop speelde.W athetlaatsteaangaat,
vermoedelijk zullen deverschillen tusschen toen en nu nietvan
grootbelangzijn.W e1moetverschilvan tijd en zeden ook verschilgeven in de wijze van spelen met depop;inhoofdzaak
zal m en m ogen zeggen,dat het leven van de kinderen en van
hun om geving zich in den om gang m et hun poppenkinderen
afspiegelt.

Poppen schijnen algemeen verbreid.De gewoonte,die men
vroegerhad,aan jonggestorven kinderen hun speelgoedmeete
geven in hetgraf,heefteronsverscheidenebewaard:z66 van de

oudeEgyptenaren3),bijwiewe,evenalsbijdeGriekenenRomeinen,poppen van verschillend m ateriaalen m in ofmeervolm aakt,

vinden.Natuurlijk kenden de W est-Europeesche volken inde
Middeleeuwen alledepop;in Frankrijk hadzijtoen reedseen
zekere volm aaktheid gekregen en werd a1s m odepop naar Engeland en eldersgezonden,waarzetenslotte misschien in dekinder-

kamer terechtkwam.4)Reedsomstreeks 1450 schijntmen in
Frankrijk veelwerk van hetaankleedenderpoppengemaaktte
hebben ;Franklin vertelt, dat m en toen onder de voorwerpen,
die verkocht werden,ook vond z,présents si chers aux petites
1) Becq de Fouquières,p.Ic.
2) d'Allemagne,RécréationsetPasse-temps,p.278,geefteenzeventiende-eeuwscheafbeelding;ook hier is de bedoeling:bangmakerij.
:) Becq deFouquières,p.3o.- NevillJackson,p.I1.
4) Fournier,p.34.
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filles,despoupées charm antesetmerveilleusementhabillées''1).
Depoppen,diemen bijprimitieveen Oosterschevolken vindt,
vertoonengewoonlijkinhungelaatstrekkengrooteovereenkomst
metdievandenstam,bijwelkenzijgemaaktzijn.2)
Hetkanzijn,datdepopinoorsprongnietandersisdaneenafgodsbeeld,dat uit religieuse overwegingen in de wieg werd ge-

legd.3)Om dezemeening tebevestigen,zou men moeten onderzoeken,ofhetkind erook uit zich zelftoe kan kom en het één of
andervoorwerp a1spop te behandelen.

Natuurlijkkunnenveleverrichtingenuithetdagelijkschleven,
bedrijvenenberoepen,diehetkindinzijnomgevingzietuitoefenen,doornabootsingeen aanleidingzijn totspel.Webezitten
echter slechtsbewijzen vooryywinkeltjespelen''en zybouwen.''W inkeltje
Beide zijn afgebeeld op hetschilderijvan Brueghel.Het eerste spelen.
spelwordtgespeeld dooreen kind,datmeteen weegschaaltje
speelten v66rzich een peperhuisjeheeftliggen.Datmen ook
elders,,winkeltje''speelde,valtniettebetwijfelen;maaralleen
Zingerle vermeldthetvoor Duitschland in de Middeleeuwen.4)
W athettweedenavolgingsspelbetreft,op hetschilderijVan
Brueghelzien wewelhetbouwwerk afgebeeld,m aarnietdebouwm eesters, die hun werk in den steek hebben gelaten.In een

kringzijnsteenen,diehetmodelhebbenvanonzebaksteenen,op
hun zijkant geplaatst;daarop een tweederij,juistalsvoorhet Bouwen.
bouwenvaneenput.EendergelijkspeldraagtdanookinVlaanderen den naam :yywaterputten m aken.''

Mogelijk zijn erophetschilderijvanBrueghelnoganderenavolgingsspelen afgebeeld,m aarm etzekerheid vaststellen kunnen

wijdieniet.

1) Franklin,p.cJ4.
2) NevillJackson,p.34.
B) Groos,Di6Spiele#y;M enscken,S.4oz.
4)Zingerle,S.43.
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SPELEN M ET VERSCH ILLENDE W ER K- EN SPEELTU IGEN ; SPELEN , DlE NIET TOT EEN DER
VOR IGE HOOFD STUK KEN KUNN EN GEBRACH T W ORD EN.

Onder de spelen m et verschillende werktuigen ofverschillend

speelgoedzijner,dietotdemeestgewoneenmeestverbreidebehooren.
Schom m e- In de eerste plaats kan het ,yschomm elen''genoem d worden,
len. datdezuigeling in de wieg reedsalspassievebeweging ondergaat
en dat a1sactievebeweging ieder kind kent.
K iliaen heefthiervoorverschillendenam en :touteyen,datdoor
lunius als Vlaam sch en Brabantsch wordtopgegeven,m aarnog
heden in N oord-N ederlandsche dialecten bekend is;schongkelen,

schonckelen,sc/lp//cs,sckotpelen,yys-kooyden.,zschonghelen''en
schonckelen''worden door Kiliaen als H ollandsch,Friesch beschouwd;evenzoo verm eldt lunius ,yschongelen''en ,yschoppen''
a1s H ollandsch.Van sckocken en schockelen geeft het M nl.F #5.

op,dathetnahetMiddeleeuwsch tijdperk in gebruik was.De
schommeldraagtbijKiliaendennaam touter,y#s-;p0r#:enrb'
dscAp/,terwijldebenamingenscockeenscongkelreedsindeI5eeeuw
voorkomen.1)De Teutkonistvermeldt nog hetwoord reisckolle.

Slechtsopdewoorden,,rijdschot''en,yrijskoorde''zalikhiernader
ingaan.z)W atheteerstebetreftydewaarschijnlijkheidisgroot,dat
het woord ,yrijdschot''oorspronkelijk ,yrijdschok''heeftgeluid.
Zooalswereedsgezien hebben,was,yschocke''in debeteekenisvan
schomm el''reedsin heteind van de Middeleeuwen bekend,ter-

wijlook nu nogin België yyschok''#)'schokken,''yyrijschok''gebruiktworden.Debeteekenisvan,yrijdschok''moetzijn:y,schommel,waarmeemen rijdt,d.i.heen en weergaat,schommelt.''
1) Gemmula vocabulorum,afgedrukt in HoraeBelgicae,VlI.
2)Voordeverderewoorden verwijsiknaarhetM nl.G#5.enhetEtym.J#Wô.van
Franck- van Wijk.
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D aarentegen iservooreen sam enstellingm et,,schot''geen bevre-

digendeverklaringtevinden.W aarschijnlijkzaldebeteekenisvan
J:schieten = zich indeéén ofandererichtingsnelbewegen''totde

verandering van yyrijdschok''inyyrijdschot''hebbenmeegewerkt.
>>Rijskoorde'',eendergelijkesamenstellinga1s,yrijdschok'',kan
een vormingzijn methetww.)>rijzen'';dan zou debeteekenis
zijn: eentouw,waarmeemendehoogtein gaat''.Tegen dezeopvattingzijn echterbezwaren:ten eerstezou een woord m etdebeteekenis y,heen en weer gaan''hierveelbeterop zijn plaatszi
jn;
verderschijnt een vorming met ,,rijzen''bij een woord voor
schomm elen''eldersnietvoortekom en.''D aarentegen geefthet
werk van De Cock en Teirlinck verscheidene woorden,die met

';rij''zijnsamengesteld,zooalsb.v. rijreepen'';daarnaastvinden
we nog:yyriedsen,rietsen,rijdsen,rijtsen''l).Hetvermoedenligt
nu voor de hand,dat ,yrijskoorde'' met wegvallen vantofd,
uityyrijtskoorde''of,yrijdskoorde''isontstaan.Daarbijzou men
kunnenwijzenophetMhd.,,ufdem Seilerîten'',waarnaastmen
ook ,yritzen''2)vindt,beidein debeteekenis,yschommelen.''
Den meest eenvoudigen schommelkrijgtmen doordebeide
uiteinden van een touw aan een balk ofeen boom vastte m aken.
In de lus,die daardoorgevorm d wordt,gaatm en zitten;dan zet
m en zich metde voeten op den grond afom in bewegingtekom en,
oflaatzich dooreen andery,opgeven.''Zookendem en den schom -

me1inheteindderI5eeeuw blijkensdedefinitieindeGemmula
FpclùlfpFl-;ookluniusgeeftereendergelijkebeschrijvingvan.
H etzelfde m odelheeft de schom m elop een afbeelding van 1570,

diehierwordtgereproduceerd(afb.8);eveneensophetschilderij
van Brueghel,waar op den zolder van het huis,datzich op den

voorgrondbevindt,eenmeisjedooreen jongenwordtgeschomm eld. Ofm en in de M iddeleeuwen en de I6e eeuw ook reedsden

vorm kende,dienwijhebben,wetenweniet;maarhetiszeergoed
mogelijk,datmenzichtoenreedsvaneenzitbankjebediende.De
kinderen verm aakten zich nietalleen methetschom m elen in een
lus,m aariederrechtneerhangend touw kon dienen om zich heen
en weer te bewegen.Zoo m oest in 1568 in de parochiekerken
van D en Briel, behalve het spelen m et kooten en m etnoten,
1) De Cock en Teirlinck,IV,blz.I6c.Ri
jdsen,enz.moeteninverbandwordengebrachtmetri
jden.
2) Grimm geeftbij,yritzen''in de beteekenis y,schaukeln'': ,ursprung dunkel''.
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ook verboden worden ,,met de clockreepen te schongelen''.1)
De schom m el,die zoowelaan de Grieken a1saan de Rom einen

bekendwas,droegbijdeeersten den naam ,,z;JJz'',delaatsten
spraken van zyoscillatio''2).Afbeeldingen,doorBecq deFouquiè-

resgereproduceerd,toonen ons,datzijreedseen zitbankjevan
fraai m odel kenden, waaraan m en de touwen bevestigde.
ln het M hd.,waar m en den schom m el yyschoc''of yyschocke''
noem de, sprak m en van ,yschocken'', ,,ûf schocken varn'', ,,ûf
dem schocke,ûf dem seile rîten''3),terwjlhetin den ti
jd van

Iuniusals,yritzen''bekendwas;nu spreektmengewoonlijkvan
schaukeln''.De schom mel,die in hetFransch de nam en ,,escar1)olettey'' ,,balançoire'', ,,brandilloire''en ,ybascule''draagt,zal

ook we1bedoeld zijn metdebijRabelaisgenoemdenamen ,,A la
brandelle''en ,,A la bacule''4).In hetEngelsch luidt de meest
gewonenaam :,,swing''5).Chaucervermeldtdenschommel,waarvan Struttonseenafbeeldinggeeft,onderdennaam y,merritot''6).
In Spanje,waardeschommel,evenmin alsdatbijdeGrieken en

Romeinenhetgevalwas,totdejeugdbeperktblijft,ishijinbepaaldetijdenvanhetjaaralgemeeningebruik7).InRuslandbehoorde
het schommelen een eeuw geleden totdenationalevermaken.8)
Op dezelfde zestiende-eeuwsche afbeelding,waar de schom mel

Wippen.voorkomt,krijgenweookdey,wip''tezien.Driehoutblokken,afnemend in grootte,liggen op elkander;daaroverheen iseen plank
gelegd en op ieder derbeide uiteinden iseen kind gezeten.Ofhet

woord,ywip''indientijdvoorditspeeltuigalbekendwas,weten
weniet;Kiliaen verm eldthetin die beteekenisniet.H etisechter

mogelijk,datmenaandenschommelendewipdenzelfdennaam
gaf.Zoo ishet althansin het D uitsch,Fransch en Engelsch het

geval9).W anneerFrischlininzijnNomenclatorhetwoord,yoscilla'',
dat voor den schom m el gebruikt werd, weergeeft m et: yydas
1)DeM iddeleeuwschekeuren van Den Byiel,blz.408.
2)Becq de Fouquières,p.55.
3)Zingerle,S.4c.
4) Rausch,Jahyb.j.Gesck.Elsass-Lothringens, XXIV,S.82,9o.
5)Gomme,I 369.
6)Strutt,p.3oc.
7) Fournier,p.Iz4.
8) Tableaux pittoresques Asmoeurs,desusagesetdesdivertissementsdesRusses,TJ1'
fJres,Mongols etautres nationsde /':p1#ïF: Russe,parGeissler et Hempel,Paris 1804,
p.1,suiv.

9) Evenzoobijdeklassieken.Men zieG.vanHoorn,D6vitaatquecultu#'
l::F0Fs-

monumentis aniiquisexplanato, Amsterdam z9o9,p.76.Telaatom hetnogteverwerken,m aakte ik m etdit boek kennis.
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Geutschen*),als auff einem Holtz,auff und nider'',dan moet
men zekeraan dewip denken.1)Ook nu dragen in Duitschland
zoowelde schom m elals de wip den naam ,yschaukel'';wi1m en
beide onderscheiden,dan spreekt m en van ,ystrick-schaukel''en

Brettschaukel''2).Hetwoord yyaufwippen''vindenweinheteind

derI6e eeuw bijRollenhagen in gebruik,wanneerhijoverdit
spelspreekt.3)InFrankrjkzijndewoorden ,,basculey'',ybrandilloire''# #>balançoire''eveneens voor wip en schomm elin zwang,

hoewely,bascule''en ,ybalançoire''eigenlijk alleen op dewipdienden teworden toegepast.In hetEngelsch,waar m en de wip o.a.
titter-totter''en y,see-saw''noem t,wordt hetwoord ,ym erritot''
niet alleen voor den schomm el,m aar ook wel voor de wip ge-

bruikt.4)Evenzoo vindtmenin hetVlaamschwoorden,dievoor
beide spelen kunnen dienen.5)
Ook de hoepel was reeds in de Middeleeuwen in deNeder-Hoepelen.

landen bekend.Hetoudste,mijbekende,voorbeeldisvan 1456,
toen in een D ordtsche keur aan de kinderen werd verboden m et

hoepels langs de straten te loopen.6)Kiliaen geeft de woorden

koep,hoepe,koepel,metdetoevoeging:,,Fris.Holl.Fland.''Bij
het ww.hoepen,dathija1sHollandschbeschouwt,en waarvan
hijdeomschrijving yyluderecirc'ulo ligneo''geeft,vinden we als
synoniem reepen,een afleiding van reep = ,ycirculus,circulusligneus''

,

dat nog heden in Vlaamsche dialecten bekend is.

W eweten niet,ofmenindientijd,behalvedenhoutenhoepel,
ook den ijzeren kende.DaarechterzoowelKiliaen a1sPlantijn
alleen spreken van hetspelen metden y,circulusligneus'',zou m en

geneigdzijn-aan tenemen,datdeijzeren hoepelnietingebruik
was. W e1 kende m en yyden rinckelenden hoep,''zooals Vondel

hem noemtin zijn Uitvaertvan myn dochteyken7)en dieOp het
1) Bolte,Zeitschr.des Ver.j.Volksk.,zgog,S.388.
2) Böhme,S.4zI,nr.Io.
3) Bolte,Zeitschr.des Ver.j.Volksk.,1909,S.389:
Gleich wie zweikinder sich gebaren,

Wenn sie aujwippen und niderfaren
Mit eim gleichwichtigen bauholz,
Diinken sich damitm echtig stolz....

4)Gomme,1 369,11 185,296.
5)De Cock en Teirlinck,1V,blz.I55 en 162.
6)DeOudsteRechten #:FStadDordrecht,uitgeg.doorJ.A.Fruin,1,blz.306.
7)Vs.13vlg.: Ofdreef,gevolghtvan eenen wackren troep,
Den rinckelenden hoep
De straten door:

*)Schaukeln.
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schilderijvanBrueghelisafgebeeld.Aandenbinnenkantvanden
hoepelworden blikje:ofietsdergelijksgehangen,die,wanneerde
hoepelin beweging wordtgebracht,een geluid geven,dathetgenot van hetspelnog verhoogt.Misschien droeg dezehoepelin de
I6e eeuw den naam yommele,door Kiliaen alsverouderd opgegeven en vertaald m et ,,trochus''.Dit ,yrom mele'',dateen afleiding
is van ,,rom m elen,''in de beteekenis ,ygedruisch,lawaaim aken''

of>;gonzen,snorren''LM nl.G #ù.),kan echterevengoedvoorden
bromtolin gebruikgeweestzijna1svoordenhoepel.Immers,het
woord ,,trochus''kon zoowelgebezigd worden voorden hoepelals

voordentol,hoewelmengewoonlijkwelonderscheidmaakteen
den hoepelmet,ytrochus'',den to1met ,,œrJJpJJç''aanduidde.1)
Behalve den hoepel, die alleen uit een houten ring bestond,
kende m en in de I6e eeuw ook een hoepelm et spaken.

Om den hoepel, die natuurlijk iedere willekeurige grootte
kan hebben, metdienverstande,dathijnietaltegrootofte
kleinmag zijn in verhouding tot de lichaamslengte
voort
te drijven,gebruiktemen een stok,diedoorKiliaenyeet-stock
enkoet-stockwordtgenoemd.Bijgebrekaaneenstokzalmenzich
vermoedelijk ook we1van dehandbediend hebben.
Ongetwijfeld heeftmen in vroegertijd gehoepeld,zooalsnu:
om hetlangsten om hethardst;ofook welom hetzachtst,waar-

bijdekunstisdenhoepelnietom telatenvallen.W aarschijnlijk
hoepeldemen ook inpartijen;datmeenik althansop temogen
maken uiteen Dordtschekeurvan Februari1485,waarbijden
oudersop hethart werd gedruktervoorte zorgen,dathun kinderen ,ynyetenlopen byderstratenmitkuten,roepende zypoortsy

lantsy''2).yypoortsy''en yylantsy''waren zondertwijfeldestrijd-

kretenvandebeidepartijen,dietegen elkaarin kwamen loopen.
Hetwasermisschienom tedoenbijdebotsingzooveelmogelijk
hoepelsvandetegenpartijtedoen vallen en zelften spoedigste
het tegenovergestelde kam p te bereiken.Uit de keur van 1456

blijktduidelijker,datmenmettweepartijentedoenheeft,maar
men kan ernietuitopmaken,ofdestrijdkreetinhetbijzonder
bij het hoepelenwerdaangeheven.Bijgenoemdekeurwerdn.l.
bepaald,,ydatgeenknechtennochgeenjongenondafft*)enhan1) Becq de Fouquières,p.159.
2) De Oudste Rechten rlp Dordyecht,I blz.336.
*)onbehoorli
jkheid.
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tieren *)mit hoeren koepentedriven lancx derstraten,nochen
roepen y,poortsy tegenslantsy'''offnhhey,lantsy tegens poortsy''J

noch geen twist....op malcanderen en maken.'' 1)
Zooalsreedshierboven bleek,kenden de Grieken en Romeinen

denhoepel,diebijgymnastischeoefeningendienstdeed.Hijwas
van m etaalen werd in beweging gebracht meteen stok,die recht

ofgekromdkonzijn.Hetschijnt,datdeyyrinckelendehoep''oorspronkelijk bijdeGrieken nietin gebruik en eerstvan later tijd
was.Ook den hoepelmetspaken kendemen.2)
ln Duitschland kende m en in de M iddeleeuwen het spelonder

dennaam yyReiftreiben''of Reifschlagen 3);hetzelfdezalbedoeld
zijn met,yRadtreiben''datindeNördlingerspeelwetaandekinderenwordtveroorloofdtespelen.4)d'Allemagnegeeftvanditspel
een zestiende-eeuwsche afbeelding.5)Ofde kinderen hetin de
M iddeleeuwen en de I6e eeuw reedsin Engelandspeelden,ismi
j
onbekend.
H etspeeltuig,waarvan deMiddeleeuwsche literatuurhetmeest Tollen.

meldingmaakt,isde ,,tol,''dien men gewoonlijkmetdennaam
doplpejofook weltotlte,aangeduid vindt.Herhaaldelijk gebruiktmendentoltervergelijking,wanneerersprakeisvaneen
persoon (ofvoorwerp),die in ronddraaiende beweging is.Zoo
wordtvan SinteChristinaverteld,datzijz66danigingeestvervoering kwam
.. ..

dat haer lichame als een dop,

daer kinder met te spelene pleghen,

rindelde**)......................6)
ln den Alexanderwordtonsverhaald,hoe eruiteen eierschaal
een draak kwam , die

draide ghelike enen doppe
A1omme ende omme ghene eiscale.7)
D aarnaast wordtdetol,dieindenSlagvan Woeyingentegeli
jk
m et den balals kinderspeelgoed genoem d wordt,ook gebruikt

als zinnebeeld van 'smenschenveranderlijkheid,diedendich1) Oude Rechten van Dordrecht,1,blz.306.
2) G.van Hoorn,p.75..
3) Zingerle,S.c3.
4) Scheible,S.56I.
5)d'Allemagne,Sportsetjeux #'d
léF::.
î:,p.197.
6)Leven van SinteffyysjïlyAl,vs.z134 vlg.
7)AlexandersGeesten,1,vs.cgz.
*)bedri
jven. **)ronddraaide.
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ter van den Vierden M aytb'
n aanleiding gaftot den uitroep:
Twi sijn die heren also een dop
wandelbaer*)..
....7
.1)
N aast ,ydop''en ,,top'',de gewone Zuid-Nederlandschenam en,

kent Kiliaen ooktol,waarbijhijopgeeft:,ysicamb.Hol.j.top'',
endol.OokPlantijngeeftdenamentop,tol,#p/.Behalvedereeds
genoem de woorden heeft Kiliaen a1s verouderd :drol;verder het

Oostvlaamschekaterrol,dathijnaastyydop''metnonneweergeeft,
een benaming,die eveneens voor den tolin gebruik was en ook
door Iuniusnaastyytop''en ,,tol''wordtopgegeven.Verderkende

meninLeuvendenamendrbl-dopenIjs-dopof%js-top.Tenslotte
vermeldtKiliaen nog hetwoordworp-top en alsSaksisch:keusel.

Bijdezegrooteverscheidenheidvannamenisonzeeerstevraag
naarhetonderlingverschil.uitdedefinities,doorKiliaenenplantijn
bij##dop''#';top''#;;tol#'';;dol''opgegeven,isnietop temaken,ofer
onderdezewoordenzijn,dieinhetbijzonderop denpriktolofop
den!1drijftolwerden toegepast.W elspreektKiliaen bijy,doppen''
-

van ,yflagello circum agere trochum ''en van yyversare turbinem ''

uitdrukkingen,die opdendrijftolmoetenslaan,maardaarnaast
geefthij hetalgemeeney,luderetrocho,''datmetevenveelrecht
vanbeidewijzenvanspelen kanwordengezegd.TerwijlPlantijn
J;top''m et )#toupie''##Jtoppen''m et '#toupier;iouerde la toupie''

vertaalt,geefthijbij,,tol,ofttop''devertaling:,,un sabot,ou
unetoupie''.Bij dop''heefthijhetFransche,ytoupil''**) met
verwijzing naar,,top''.Wijzien dus,datPlantijn ,ytop'';)#toly''
13dop''weergeeftm et yysabot''en yytoupie'';heteerstenu isin den

tegenwoordigen tijd vooralin gebruik voor den drijftol,het
tweede,dathetGermaansche,,top''is,voordenpriktol.Hetlijkt
mijhetwaarschijnlijkst,dat,,top,'' dop'' tol''dol''(evenalshet
Fransche,,toupie'')oorspronkelijk algemeenenamen waren voor
den tol;dat de priktoleerst later ontstond en dat toen die alge-

meenenamenzoowelopdenpriktola1sopdendrijftolwerdentoegepast.Daarnaastzijn dan afzonderlijkenamen voorde beide
soorteningebruikgekomen,terwijldeoorspronkelijkenaam ook
voorhetoudstespel,hetdrijftollen in het.bijzonder,bleefbestaan.Ik vermoed,datietsdergelijksinhetFransch plaatshad,
1)VierdeMartijn,vs.c3c(ZJ#.Mus,4,blz.69,vs.c3c).
*)veranderli
jk.**)toupie.
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waar yytoupie'' wel de algem eene naam bleef, m aar daarnaast

voorden priktolin zwangkwam,terwijlmen voorden drijftol
hetwoord ,,sabot''ginggebruiken.Uitdezen gang van zaken verklaart zich ook,dat m en in Z.Nederland den naam ,ydop'' of

top'',dienmenin'talgemeenaandentolgeeft,inhetbijzonder
aan den priktoltoekent.H ier doet zich hetzelfde gevalvoor als
in het Fransch.

Datweonsdentoestandzoomoetenvoorstellen,blijktduidelijkuitdeverschillendewoordenen definitiesbijKiliaen.Terwijl
hij- zooalsboven gezegdwerd- bij top'' dop'' dol'' tol''
omschrijvingen geeft,die voorbeide wijzen van spelen kunnen
gelden,heefthijbij,,drijf-dop'':,ytrochusobtusior,turboquiscutica agitur.''Hetwoord ,ykaterrol''geefthijweermethetalgemeenewoord,ydop'',methetbijzonderey,nonne.''Dathierdepriktolbedoeld is,blijktten eersteuithetvoorkom en van yykaterrolcoorde = funis ductarius'';ten tweede uithetwoord worptop''

datgelijkgesteldwordtaan,ynonne''.Ook,yijsdop''en,yijstop''zijn
namen voorden priktol;immers,Kiliaen geefterbijop: yytrochus m issilis, turbo iaculabilis, q.d.trochus glacialis.'' Merk-

waardigishetechter,datweop detalrijkeafbeeldingenvanijsvermaak,waargetoldwordt(enaanhetgebruik ophetijsistoch
zekerweldenaam z,ijsdop''ontleendl,steedsdendrijftol,nooitden
priktol afgebeeld zien.Bovendien verm elden De Cock en Teir-

linck ,yijsdop''uitsluitendindebeteekenisvan,,drijftol.''Demogelijkheidbestaatdus,datKiliaen zich vergistheeft;maarhet
kan ook,dat m en m et den priktolop het i
jsspeelde- hoewel
aanonsonbekend- enaan dentoldan dennaam ,yijsdop''gaf.
,

Vatten we dus onze beschouwingen kortweg sam en,dan kunnen We zeggen, dat de algem eene nam en in Zuid-N ederland
)'top''#>'dop''#''dol''##'drol''#in H olland ,,tol'' in hetOosten van

onsland yykeusel''waren;datmeninLeuvendendrijftol,ydriJ'fdop'' den priktolyyijsdop''noemde,terwijldelaatste in ZuidNederland ,,katerrol''#);nonne''##'worptop''heette1);datbovendien de nam en ,,top,,,dop,'',,to1,'',,dol''ook voorhetspelen m et

den drijftolin hetbijzonderwerden gebruikt.Dietegenstelling
van yytoppen''tegenoveryynonnen''komtduidelijkuitin hetrefrein van Jan van Doesborch,waarwenaastelkaaraantreffen
1)Bij,,do1''en ,dro1''vermeldtKil.niet,waardenaam ingebruikwas;ik neem dusaan,
dathijhetalsZ.Nederlandschkende.Hetzelfdeishetgevalmet,ynonne''en,,worptop''.
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te Jp##coendatnonnekensneltedrayene.Zoovindenweookonder
een houtgneeprentvan 1650,waarop een jongen meteen drijftol

en een jongen meteen priktolzijn afgebeeld,hetonderschrift:
;)Deestoppen en nonnen.''1)
W at de nam en betreft,slechts op enkele zullen we hier nader

ingaan:den naam zykaterrol''danktdepriktolvermoedelijk aan
deovereenkomstmeteenschijf,Waarovereent0t1W 1OOPtenWaaraanmendennaam ,ykatrol''gaf.Hetwoordyynonne''isblijkbaar
afkomstigvanhetbovenstedeelvandenpriktol.Terwijldedrijftolvanbovenplatisenopdeafbeeldingengewoonlijkhetmodel
heeft van een cylinder,die van onderen in een kegeluitloopt,is
de priktol peervormig; op het eenigszins ronde bovengedeelte

bevindt zich een knopje,dat den naam yynon''draagt,aan de
Zaan ook yyknunnik''geheeten;y,non''is dan van het deelop het
geheelovergegaan;im mers,in hetVlaam sch heet de priktolook

nunog,,non'',evenalsbijKiliaenenlunius.W atdennaamy,drol''
aangaat,kan men wijzen op hetbijKiliaen genoemde ,,drollen''
in debeteekenisyyvolvere''en op de algem eenebeteekenis,yineen

gedraaid voorwerp''.Tevensvergelijkemendezebenamingvan
den to1 m et het in Z.Nederland bekende woord yzkoekerol

slakkenhuis''voordendrijftolingebruik.VoordeSaksischebenaming,ykeusel''iseenverwijzingnaarhetMnd.,,Kûse1''(Kese1),
met de beteekenis ,,to1''voldoende.2)Het woord ,ydrijfdop''
schijnt in de Middeleeuwen als samenstelling nog niet voor
te kom en. W el vond ik in het oudste keurboek van Schie-

dam aan dekinderen verboden mitten tolte dryven.3)Evenzoo

wordtin de Brugschekeuren gesproken van ,yjonghekinderen
denfp# dyivende.''4)Daaruitkondenzichgemakkelijkdesamenstellingenyydrijftol''enyydrijftop''vormen.5)De,,drijftol''isafgebeeld opeen miniatuuruiteengetijdeboek,dathierwordtgereproduceerd(afb.5);de,,priktol''ophetschilderijvanBrueghel.
W atdewijzevan spelen betreft,bijden drijftolkwam heter
natuurlijkop aan dentolzoolangmogelijk door middelvan de
zweep in beweging te houden,misschien ook hem naar een be1)Vgl.Amsterdam indez7:eeuw,dl.11.Huisel%jkenM aatschappelijkLeven,blz.49.
2) ZiehetW db.van Schillerund Liibben.
3) Oudste k:lfgl
/p:k van Schiedam,blz.169.
4) Glossaiye jlamand,I46b.Anderekeuren,waarin detolvoorkomt,zijnreedselders

aangehaald.

5)Voordeverderenamen vergeli
jkemenhetEtym.JF#ù.Franck- v.Wijk en het
M nl.G #à.

WERK- EN SPEELTUIGEN.

I4I

paalddoeltebrengen.Bijdezweep,diedaarvoorgebruiktwerd,
wasgewoonlijkmeerdanééntouwtjeaandenstokvastgemaakt;
datblijktuitdetalrijkeafbeeldingen.Moeilijkerwashetspelmet
den priktol.Verschillende wijzen van spelen worden doorDe
Cock en Teirlinck verm eld,zoo b.v.hetwerpen naar een tol,die
in het m iddelpuntvan een kring in den grond isvastgezet;ofhet
gooien m etden tolnaareen aantalknikkers,die in een kring op-

gezet en daaruit moeten geworpen worden.1) Daarwe echter
volstrektnietweten,hoem en vroegerspeelde,zullen wehierniet
verder op ingaan.

De drijftol was zoowel bekend aan de Grieken,bij wie
hijden naam ,,$L:
z$z1'',,œrJG J:ç'' ,./Jm#Jç'' ,,=JJ#Jz:c''droeg,
als aan de Romeinen,waar hij ,yturbo'',,yturben''heette.Gewoonlijk werd hijvan bukshoutvervaardigd,waarnaarhijook
welgenoem d werd.Aangaande het voorkom en van den priktol

bijdeGriekenen Romeinenvaltnietstebeejzen.2)
Het schijnt,datin verscheidenelanden de drijftolouderis
dan de priktol. Middeleeuwsche Duitsche dichters verm elden

den drijftoltelkensen telkensonderdennaam ,ytopf''.Alisin
dezevoorbeeldendeerbijbehoorendezweepnietaltijdgenoemd,
aanleiding om aan den priktolte denken isertoch nergens.3)
O ok werd de tolaangeduid methetwoord ,ykrusel'',in het M nd.
door yykiisel''of ,ykesel'';tegenwoordig spreekt m en van ,,Krei-

sel''en yyKreiseltreiben''.4) Dezen naam kende reedsFischart,

toenhijzijnvertalingvanRabelais'Gargantuamaakte.Althans
we vinden er het tollen aangeduid door:,yvberdaskreiszle.''

Daarnaastheefthijverschillendeanderenamen:,,Den klosund
topfwerfen'' topfstechen'' klosstechen.''5)

Hetschijntmijtoe,datmet,,Den klosundtopfwerfen''het
spel m et den priktolbedoeld is, waarvan we ook uit 1550 een

voorbeeld vinden.6) Fischart noemt nog ,,llabergaiszihen''en
))H urnaus'',beidenam en van een soortbromtol,dieuiteen hollen,

houtenbolbestondmeteenopeningopzij,waardooreengebrom
1)De Cock en Teirlinck,V,blz.I8o vlg.
2)Becq de Fouquières,p.170.
8)Zingerle,S.c7.
4)Böhme,S.419,nr.6,S.643,nr.554.Eigenaardigis,datBöhmenieteensdenpriktol
verm eldt;Georgensdoetdatslechtszeerterloops.

5)Rausch,Jahrb.j.Gesck.Elsass-Lothringens,XXIV,S.Ic4.
6)Scheible,S.561.
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ontstond,wanneerdetoldraqide.1)Misschien wordteen dergelijk speeltuig bedoeld methetbijKiliaen genoemde y,rommele.''

OokinFrankrijkzijn debewijzenvanhetvoorkomenvanden
drijftolveelouderdan dievan den priktol.Hetwoordy,sabot''
kom t voor het eerst in de I3e, het woord y,toupie''in de I4e

eeuw voor;maarerisniets,datbewijst,datin hetlaatstegeval de priktol bedoeld is.Andere namen voorden drijftol
zijn yytrompe''en ,ymoyne'',beide door Rabelais opgegeven,
indien tenminste m et ,,Au m oyne''niet eerder het spelen m et

den priktol(datRabelaisweergeeftmet,yau ronflart'')bedoeld
is.2)Ook in Engeland isde drijftol,de yywhipping top''oud en
kom t reeds in een veertiende-eeuwsch m anuscript voor. Den
priktol, y,pegtop'' genaam d, houdtStrutt voor veel jonger.3)
In Italië heet de tol ,ytrottolo'' yypirlo''; in Spanjey
ytrompo''.

z,Peonça''.4)

*

De to1wordt ook 1I1 Egypte,Voor-Azië,Achter-lndië gevon-

den;evenzoo in Japan,China en Korea,maarhiermoetwaarschijnlijk aan overname uit Europa gedacht worden.Bij de
negervolkenschijntdeto1nietgevonden tezijn;welechterbij
deOdschibw: in Amerika5).Bijaldezevolken issprake van
den drijftolofden bromtol;den priktolvondik nietvermeld.
BijdePolynesiërswerddekokosnoota1stol,behalvevoorspel,
ook gebruikt om den wil van de godheid teweten tekom en;
m isschien ishierin de Oorsprong van den to1tezoeken.6)
N og een enkelwoord over het spelen metden dri
jftolop het

ijs,datop zestiende-eeuwscheafbeeldingen vanwintertooneelen
herhaaldelijk voorkomt.Geen wonder:de gladde oppervlakte
vanhetijswasevengunstigvoorhetdraaienvandentolalsdie
van degrafzerken in en buiten de kerk.Ook in D uitschland en
1) d'Allemagne,Sportsetjeux#'J#F:s.
::,p.45.Hetzoukunnen zijn,dat1'
11et,Denklos
undtopfwerfen''denyyHabergais''bedoeldis,aangezien dieook geworpenwerd.M enzie

debeschri
jvingbijd'Allemagne.Men zie voorden ,,Habergais''ook hetartikelvan
Rausch in Jahrbuck /#FGesckichteElsass-Lothringens,XXIV,S.Ic3.
2) Men denkeaan de Ned.benaming ynonne''en 'tZaansche,ykanunnik''voor het
knopjeopdenpriktol;daarom zouhetonsnietverwonderen,wanneer,zaumoine''voor
den priktolin gebruik was.

3) Strutt,p.385.
4) Rochholz,S.yco.
5) R.Andree,EtknographischeParalleleund Vergleiche,NeueFolge,S.93;dezelfdein
Globus 1896:Das Kyeiselspielen.- Voor de wijze van spelen in Oost-Aziëziemen
NevillJackson,p.c35.
6) Groos,DieSpiele#y:Menschen,S.c6c.- Men vergelijkeook GommeII,c99.
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Engelandwerdvroegerophetijsgetoldenmenmagvermoeden,
dathetook eldershetgevalwas.1)
Een geheel ander,m aar zeker niet m inder genotvol spel,isOp stelten
het ,yloopen op stelten''.Behalve het genoegen,dat het kind er loopen.

in vindt,de moeilijkheden te overwinnen,die aan hetsteltloopen verbonden zijn,kan het zich doormiddelvan een paar
stelten op een hooger standpunt plaatsen en boven anderen

uitsteken.En wanneer isde jeugd daarvoorniet gevoelig?Zoo
oordeeltook de schrijvervan Kindeywerck:
Als van gaen syn m oe haer voeten,
Nieuwe wech haer lust m oet boeten,
't Aertryck is te leege baen,
ln de locht sy wand'len gaen.
't Is te lang soo kleyn gebleven,
Gaeren waeren sy verheven :
Als het vleysch soo haest niet kan,
W ert de ziel hooch als een m an.

De stelt droeg in de M iddeleeuwen en de I6e eeuw,behalve
den naam stelte, ook dien van stkaetse; beide woorden werden
echter ook gebruikt voor de krukken, waarop ongelukkige

menschengaan.Indebeteekenisvanonsyystelt''schijnt,yschaats''
bedoeld te Zi
J
*n in Een begkinselvan allen stelen,waarm en leest:
;Jdeen speelt tavelspel ende dander scaets.', Evenzoo op e:n

andereplaats,waarmen wegensden datum (1o Oct.)moeilijk
aan schaatsenrijden kan denken:,,Sihadden luten .. ende
veel ander snarenspul naedegebrachty..

ende scaecspelen

ende scaetsen.''2)Merkwaardig is,datmen uithetDiarium van
Arend van Buchellzou kunnen opm aken,datin 1586hetyysteltloopen''teAlkm aaraan dekinderen nog nietbekend was.Althans

hijvermeldt:,,ErantinterAnglos,quiutnovitatisquidadferrent,
ridicule altis in baculis incedebant,quales apud veteres,teste
Festo,grallatores dicebantur,et conabantur populo persuadere,
se hoc m odo facile fossas profundiores superaturos. Sed non

dudum fuit,quin pueroshujusartishabuerintimitatores.''3)
1)Zingerle,S.c8.- Gomme,11 c99.
2)M nl. JFe .
3)Diayium van Arend van Buchell,uitgeg.door Dr.G.Brom en Dr.L.A.van
Langeraad,Amsterdam z9o7,blz.z36.
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Het isechter ook mogelijk,datde stelten aan de Alkm aarsche
jeugd welbekend waren,maar dathet in de maand Juli,toen
zich dit afspeelde,geen ,
,steltentijd''was;datevenweleen invbed van buiten voldoendewasom destelten tevoorschi
jn te
doen konaen.

Afbeeldingen van steltloopende jongens vinden we op het
schilderijvan Brueghelen op de prentvan Van der Borcht.
H oezeer de stelten in lengte konden verschillen,ziet m en duide-

lijkbijdeneerste.Vandebeidejongens,diezichmetditvermaak
bezighouden, houdt de één, die nog een beginneling in het

'>vak''schijnt,zich alzeerlaag bijden grond,terwijlde ander
zeker tweemaal zoo groot is, a1s wanneer hij op zijn voeten
staat.1)
D e stelten waren aan de Grieken bekend onder den naam

;;zzzsJl:plz''> aan de Romeinen a1s,ygrallae''2).Hetgaan op
stelten,dat in het Duitsch al in 1349 vermeld wordt3),is in
Frankrijk en Belgiëin hetbegin van de I6eeeuw zeerbekend;

ja,teNamenwerdenzelfsbijfeestelijkegelegenhedengevechten
opstelten(échasses)geleverd.4)Datdestelten,diezoowelinChina,
Afrikaa1sopdezuidzee-eilandenbekendzijn,s)oorspronkelijkvoor
praktisch gebruik dienden in m oerassige streken, zooals in de

Landes,en latera1sspeelgoed op dekinderen zijn overgegaan,
ismogelijk.Zoo ja,dan zou steltloopen eigenlijk totdenavolgingsspelen m oeten worden gebracht.
B ellen
Een rustigspel,waarmeezich dejeugd dikwijlsonledighield,
blazen. washety,blazen van bellen'',diedoorhun m ooiekleuren,doordat

zijvanzelfdeluchtingaanendanplotselingverdwijnen,debewondering zoowel als de verwondering van ieder kind m oeten
opwekken.ls er weléén spel,dat beter dan dit geschikt isvoor
m oraliseerende dichters en predikanten om den m ensch te

wijzen op het vergankelijke van het aardsch bestaan? Het
1)VolgensSoutendam zou,ystellen'',datindekeurenvanDelftvoorkomt(Keurenen
Ord.v.Deljt88,I,)hetzelfdezi
jn als,
ysteltloopen''.,,
Ste11en''komtook voorin deAmsterdamschekeuren (blz.3c,19),maarook hierzonderdatmenuithetverbandkan opmaken,welk spelbedoeld is.Hetzalduswijszijn afdoendebewijzen aftewachten,eer
men y
,stellen''aan y,steltloopen''geli
jkstelt.W athetanderszou kunnen beteekenen,is
moeilijk uit temaken.
2) Becq de Fouquières,p.107.
:) Zingerle,S.48.
4)d'Allemagne,Sports:Jjeux#'J#F:ss8,p.3osuiv.
5)R.Andree,EthnographischeParallele,S.99.
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verwondert ons dan ook niet, dat we het spel verm eld vinden
in een preek van U ytenbogaert uit de I6e eeuw, waar gezegd

wordt,datdemenschnietsisy,dan eenbobbelken *),soodanighede
kinderen weten op te blasen in een m osselschulp,'t welck staet
in 't ront en glinstert,dat het een lust is te sien,alsof het wat

sonderlingswaer,endeinminderdaneen ooghenblickverdwijnt
endewegh is,datmen gantsch nietdaervan en siet.''1)
Inplaats van een schelp, die ik ook enkele m alen op zeven-

tiende-eeuwsche afbeeldingen zag, kan men natuurlijk ieder
willekeurig schaaltje gebruiken om het zeepsop in te doen.Op
zestiende-eeuwsche afbeeldingen heeft het kind gewoonli
jk een
klein,rond,op een steelgeplaatstbakje in dehand,te- ijlhet
debellen dooreen rechtpijpjeblaast.Anderen trachten soms
de gem aakte bellen op tevangen.M aar,zooalsH adrianus Iunius
zegtin het onderschriftbi
jéén zijneremblemata,waarhetspel
is afgebeeld:

De kinderen die de bobbelen inde locht
Vliegendewillenvangen,doen alverloren pijn.2)
De nam en yybobbels blazen''en ,ybobbeleny''die we in de I7e

eeuw vinden,zijn voordeMiddeleeuwenalsspelnamennietopgeteekend;ook Kiliaen verm eldt ze als zoodanig niet.
Dit spel,waarvan m en niet weet, of het aan de klassieken
bekend was,heetin D uitschland ,,seifenblasen m achen''en wordt

in de vertaling van Catsvan 1647 ,yBlatern blasen''genoemd.3)
InFrankdjk,waarmenspreektvan yybullesdesavon''ofyybouteilles de savon''kende men hetspelreedsin 1587.4)HetEngelsch heeftdenam en:,ysoap bubbles''en yybubblesofsoap-sud''.

Op hetschilderijvan Bruegheliseen spelafgebeeld,waarbijBrooikenéén van dejongenseenlangen stok meteen daaraan bevestigd b1J't.
touw in de luchthoudt,aan welksuiteinde zich een vischvorm ig

voorwerpjebevindt,datdeanderentrachtentegrijpen.Vermoedelijk isdithetspel,datin hetMuseum van FolkloreteAnt1) Navorscher,XXIV,Ic.
2) EmblemataAdrianiIuniiMedicioverghesetin NederlantschefllG Antwerpen 1575.
DeLat.uitgaveisvan1566.- Menziedeafb.bijBreughelenVanderBorcht.
B) Böhme,S.43c,nr.35.
4)d'Allemagne,HistoiredesJouets,p.c9.
*)belletje,waterblaasje.
10
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werpen is afgebeeld en dat den naam ,,brooiken-bijt''draagt;
hier wordt de stok door een m an vastgehouden en de kinderen

trachten in hetstukjehout,dataan hettouw hangt,tebijten.
Andere voorbeelden van ditspelvond ik niet.1)
Touwtrek- Dejeugd speeltgraag spelen,waarbijdekrachten van twee
ken. partijen worden gemeten.Zoozien webi
jBruegheleen aardige
afbeelding van een bijzondersoort,,touwtrekken''.Erzijn zes
spelers,in tweegroepen van drieverdeeld.Elkepartijheefteen
voorm an; tegen hem staat, in gebogen houding, de tweede,
op wiens rug de derde isruiter plaats neem t.Beide groepen bewegen zich in tegengestelde richting.Deruitersvan de tweepar-

tijen houden een touw vast,dat tot een lusisdichtgeknoopt;
vermoedelijk trachten zij elkander van hun paard te trekken.
(afb.I).
Van het gewone touwtrekken,dat echter m eer gymnastische
oefening dan kinderspel is, vinden we voor de M iddeleeuwen
en de I6e eeuw geen voorbeelden,we1 van een andere kracht-

meting, die in Een bekkinselvan Jîfcs stelen isaangeduid met:
selctrectden s/pc.

Mogelijkmoetenwehierinhetzelfdespelzien,datopeenzeventiende-eeuwsche Fransche afbeelding isweergegeven 2):tweekinderen zitten tegenover elkaar op den grond,devoeten gesteund
tegen een st% n.Beiden houden eenzelfden,kortenstok,inhorizon-

talerichting,vastendebedoelingisongetwijfeld,datdeééntracht
den ander over den steen te trekken.Het speldroeg reedsin de
I6e en I7eeeuw den naam ,,lecourtbaston.''Ook kende m en het
1)Mi
jn oorspronkelijkemeening was,datwehierte doen hadden methetz.g.n.
Schwirrholz,eenvoorwerp,datbi
jonbeschaafdevolken(inoudentijdookbijdeGrieken)wordtgebruiktbi
jgodsdienstigeplechtigheden,waarbi
jsomsaandevrouwenverboden ishetSchwirrholztezien.Hetiseen dun plankje,dataaneen touw wordtvastgem aakt en,wanneermenhetronddraait,een geraa:doethooren.ln Nederland,Duitsch-

land,Frankri
jk en Engelandisheta1skinderspeelgoedbekend.ln A.Lang'sCwstom Jp#
M ytk,waarhetonderdennaam yybull-roarer''beschrevenis,vindtm eneenafbeeldinger
van;de,,bull-roarer''ishierruitvorm ig,m aarheeftookweldegedaantevan een visch.
ZieN avoyscherX XXV,blz.6oo,XLVI,b1z.643,689.Zienog:BecqdeFouquières,p.17)

d'Allemagne,Histoiyed6sJouets,p.3I- 3c;Groos,DieSpielederM enscken,S.54.Het
bezwaartegenhetgeli
jkstellenvan hetspelbijBrueghelmethetspelenmethet,yschwirrholz'',is,datopdeafbeeldinghethoutjenietwordtrondgedraaid,maaralleen inde
luchtgehouden.Steltmenhetgeli
jk aan ,y
brooiken-bijt'',danmoetmenin hetooghouden,daterhierblijkbaarnietingebeten wordt,maardatmentrachthetmetdehanden
tegri
jpen.Hetkannatuurlijk ook,datwehiernietmeteen phasevanhetspeltedoea
hebben,maardatdeanderenvanoordeelzijn,datdehoudervanhethoutjeerlanggenoeg m ee gespeeld hœ ften hethem nu trachten afhandig tem aken.

2)d'Allemagne,Sportsetjeux#'
J#F:,
:,
s:,p.343.
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a1s ,,1a panoye'',maar de stok werd dan blijkbaar verticaal
gehouden.De afbeelding hiervan treft men in de N ederlanden

in de beeldende kunst der Middeleeuwen aan.1) Hans Sachs
vermeldthetspela1s:,ydes stocksspielen'';Dohna (v66r 1618)

als:j,dasStock spielen.''2)Hetisnatuurlijkonzeker,ofdeschrijvervan hetBegkinselaan een kinderspelgedachtheeft.
H ettrekken om hethardstwas reeds aan de Grieken bekend :

geschieddehetin partijen,dan sprak men van ,,)f:zzp=f'
p)z'',
een dergelijk spela1shetslotvan onsyykruip door,sluipdoor'';
waren erslechtstweepersonen,dannoemdemenhet,,œxz<JJ)w''.3)
Een geheelandersoortspelen zijn die,welke men onderden
naam yygeluksspelen'' zou kunnen sam envatten. Daaronder

valtin de eerste plaatseen spel,datin één van de Latijnsche
schooldrama's van Macropedius (1535)voorkomt en waaraan

men dennaam trimussecundusgaf.4)Deschrijverlaathetspel Prim us
spelen tusschen Clopicusen Dyscolus.Nadatbeiden een gelijk secundus
aantalpenningen hebben gegeven,die door Dyscolusin een boek

zijngelegd,slaatClopicusdebladenervan om,terwijlhijvoortdurend telt: yyprim us, secundus, tertius; prim us, secundus,

tertius.''Iedere penning,die bijhet zeggen van ,yprimus''te
voorschijn komt,wordt- gelijk voorafbepaaldis- heteigendom van Dyscolus,terwijlClopicusaanspraak mag makenop
alle penningen,die m ethetuitspreken van y,tertius''aan den dag

komen.Natuurlijk valt er ook meermalen een ,,niet''op één
van de num m ers.W anneernu echter Clopicus ook dien penning

als den zijnebeschouwt,waarno.c op valt,stuiftzijn speelkam eraad op en betwist hem dit recht.H et speleindigt in een

hevigeruzie,waarbijdeleelijkstescheldwoordennietuitblijven.
De naam y,prim us secundus'',dien ook R abelais kent,is door

Gallitalo vertaald met:,,Van ik eerst,ik andert.''5)Fischart
geeft behalve yyprim us secundus'' ook: ,,pfenning im Buch

Pletern.''6)

Een dergelijk spel, dat ongetwijfeld denzelfden oorsprong
1)P.H.vanMoerkerkenJr.,D6Satireind6Nederlandschekunst#:FM iddel66uw6%
Amsterdam, 1904,blz.198.

2) Bolte,Zeitschr.d.Ver.j.Volksk.,1909,S.386,388.
B) Becq de Fouquières,p.94 suiv.
4)G.Macropedius,Rebelles,Act.11,Sc.I(indeeditievanJ.Bolte,Berlin1897,S.19).
5) Men zieMolema:,y
andert = naarde ri
jafdetweede aan beurt,bi
jhetspel''.
6) Bolte,Zeitschr.d.Ver.!.Volksk..1909,S.386.
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heeft,ishetVlaamschey,beeldekessteken''l),yysantje*lsteken''2):
een aantal prentjes wordt in een boek gelegd en de kinderen
prikken meteen speld tusschen debladen van hetstijftoegeklapteboek.W ieeenbladzijraakt,waareen prentjeverborgen
is,magdithouden.Dergelijkeprentjesdragen inhetVlaamsch
den naam yystekebeeldekens'' of ,,stekezantjes.''3) Het spel
isookinNederlandbekendenheeter:,yprentjessteken'',z,prentjesverprikken''.4)Hetisafgebeeld op eenhoutsnedevan 1650,
waarvan het onderschrift luidt: ,,steken om een spel.''5) In
het Fransch spreekt naen van: tirer à la belle lettre''of ,,à la

blanque'' ,,la picardie''.6)De Engelsche benaming is:,,dab''7).
Een ander spel m et spelden is het in Vlaanderen bekende

Neuzenen yyopleggen''of,yneuzen en eerzen'',waarbijgeraden moetworeerzen. den oftwee of meerspelden - diemen gewoonlijk in detoegeknepenhandhoudt- metdenkoptegenelkaarliggen,jaofneen.
D itspelwordtverm eld op een 1osblad van een zestiende-eeuwsch

Vlaamsch-Latijnsch leesboek,waareensanaenspraak voorkonat,
die in den Vlaamschen tekstaldusluidt:
Laet ons m et spellen legghen.''
1''#Soot u 1ust.''''

lck sallegghen.''(Aciculam in manu seponam)
Ghy sult raden.''''
'#H ooft aen hooft.''
Ghy hebbet geraden.''''
Nu m oet ic leggen.''
;'>#Raedt*''''
H ooft aen steert.''
Ghy en hebbet niet gheraden.''''
Ic stake tspel.''

Op dattetdemeesternieten verneme.''''8)
Dit spelwordtbij Rabelais aangeduid met den naam :,,A
1) DeCock en Teirlinck,lV,91.
2) Ghesquiere,11,blz.c5I,no.337.
B)E.van HeurcketG.J.Boekenoogen,Histoire#8l'Imagerie#0#WJïF8Ilamande,
Bruxelles zglo,p.z4.

4) DeCock en Teirlinck,IV,93.
5) Amsterdam in dezg:eeuw,II,Huis.en M aatsch.Leven,blz.49.
6) d'Allemagne,RécrLationsetPasse-Temps,p.96 suiv.
7) Gomme,II,z95.
8) Biekort,IV,1893,blz.cco.
*)heiligenprentje.
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teste à teste beschevel.''1)In Engeland heet heti,yheadicksor
Pinticks'',,,prickey sockey''2).
Geluksspelen, waarvan we niet kunnen nagaan,of ze in de
Middeleeuwen en deI6eeeuw ook doorkinderen werden gespeeld,
w aren : ,yblind ei slaan'' en ,yganzenborden''. Zooveelis zeker,

datbeidein onzen tijd onderdekinderspelen worden gerekend.
Het eerste spelwordt genoemd in Jans Teestlje, waar de Blind ei
dichter betoogt,dat het onmogelijk is Gods wezen te kennen, slaan.
m aar dat,wie daarnaartracht,ernaarslaat y,alse een blintm an
na een ey 3).In hetzelfde verband wordthet spelin Der Leken

spieghelvermeld.4)
Bijditspelmoestmen trachten geblinddoekteen ei,dataan
een koord wasopgehangen ofop den grond wasgelegd,m eteen
stok stuk te slaan.H oewelDe Cock en Teirlinck,evenalsGhesquiere,,,blind eislaan''a1s kinderspelvermelden 5)enookGom-

mehetnoemtonderdennaam ,yblindm an'sstan'' wink-egg''6),
betwijfelik toch,ofde Middeleeuwen en de I6eeeuw hetals
kinderspelkenden en verm oed,dat het eerder een verm aak was

voor kermisgastenofvroolijkegezelschappen,van wiehetlater
op de kinderen is overgegaan.Ter Gouw noemt het in zijn
Volksveym aken niet a1skinderspel,wela1s een verm aak voorvol-

wassenen naeenvroolijken maaltijd.7)
Hetschijnt,dat een dergelijk spel,doorkinderen gespeeld,
bij Brueghel is afgebeeld:een jongen,die geblinddoekt is,
slaatmeteenlangenstok naareenkleinstokje,datopeenomgekeerden ketelligt en dooreen ander wordt vastgehouden.
W at het yyganzenbord''betreft,reedsin 1342 wordtte Brussel Ganzenverboden: ,,W ie men vonde woytende f:r gans,waersom co bord.

schellinghe.''8)Hier is dus niet van kinderspel,maar van een
hasardspel sprake.In hetGlossaiyeFamand van Gaillard leest
men:,,Van den ghonen dietekansen tf?ï4r/cs.''9)Deoudsteaan-

wijzing van het ,,ganzenbord''alskinderspel,trofikaaninhet
1) d'Allemagne,RécrLations :JPasse-temps,p.96.
:) Gomme,1 z99,11 78.
B) vs. z49c vlg.
4) Ic.11,vs.53- 6z.
5)De Cock en Teirlinck,IV,148.- Ghesquiere,11,blz.393,no.5Ic.
6) Gomme,1 4o,11 390.
7)TerGouw,Volksveymaken,blz.3I.
8) HoraeBelgicae,VI,S.173.
9) Glossaire jlamand,p.76.
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Jouynalvan Héroard,diein I6Icvan den elfjarigen Lodewijk
XIIIvertelt:,,11joueà l'oie''1).Ofmen echteruitdeverbreidheid,die het ,,ganzenspel''later a1skinderspelhad,en ook nu nog
heeft,m ag besluiten,dathetin de M iddeleeuwen en de I6e eeuw

a1szoodanigbekend was,geloofik niet.Hetiswaarschijnlijker,
dat het oorspronkelijk een soortdobbelspelvoor volwassenen
was.Grimm ,diehety,G:nsespiel''(Mhd.,ygansen'')alseen spel
om geldvermeldt,zegt,datbijComenius(Igeeeuw)eenz,ganzenspel''voorkom t,dat m etrekenpenningen gespeeld werd en waar-

bijde ganzen op de speeltafelwaren geschilderd.Hetisheel
goed mogelijk,dathet,yganzenbord''eerstkinderspelwerd,toen
de bijbedoeling ervanwasgewordendespelersteonderwijzen
ingeschiedenis,aardrijkskunde,enz.2)
M olenspel. Van de spelen,waarbi
jhetop inzichten vlugheid van geest
aankwam,iseronsslechtséén overgeleverd,datdoordejeugd
gespeeld werd: het neghen-stecken, door Kiliaen ook m orellen,

mayellen,mayel-spel,molen-spel (waarschijnlijk naar den vorm
der figuur)genoemd.Hetwordtbeschreven op hetzelfde losse

blad van de Latijnsch-vlaamsche schooljongens-samenspraak,
waarook het reeds behandelde neuzen en eerzen''te vinden is.

Bovendien wordthetin deMiddeleeuwschekeuren verboden.3)

Voorhetspel,dat door volwassenen met schijven gespeeld
wordt op een daarvoor vervaardigd sm ele rd (zie de fig.),

kunnen kinderen natuurlijk alle mogelijke voorwerpjes gebruiken ter vervanging vandeschijven;defiguurkan opden
grond geteekend worden.Bijditspel,waarvoor,volgens de beschrijving bij Kiliaen,
beide spelers 9 o.
f Ic schijvenvanverschillende kleur gebruikten, m oet m en trachten
steeds 3 steenen op één van de li
jnen te

krijgen,zooals die door defiguurzijn aangegeven.Geluktdit,dannaag naen één van deschijven van de
tegenpartij wegnemen.W ieheteerstgeen driesteenen meer
ophetbordheeft,verliest.4)Inzijneenvoudigstenvorm bestaat
1) Franklin,p.267.
2) Idem,p.c9osuiv.Franklinnoemthiereengrootaantalsoorten van ganzenborden,
waaruitduidelijk hetonderwi
jzend karakterbli
jkt.Franklin vermeldtook,dathetspel
in de I7e en I8eeeuw zeerin zwang wasondervolwassenen.

3)Zie de voorbeelden bijhetyy
hinkelspel''.
4)HeeftiederspelerIcschijven,dan isdefiguurnatuurli
jkgrooter.
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de figuur slechts uit één vierkant,dat door een horizontale en

eenverticalelijninviergelijkedeelenwordtverdeeld.Iedervan
de spelersheeftdan slechtsdriestukken.

Dezewijzevan spelen,diemen bijOvidiusvermeld vindt1),
doet denken aan yyboter, m elk en kaas'', dat ieder onzer als

schoolkind op.zijn leigespeeld heeft.ln beidegevallen ishet
speluit,wanneermen driestukken (bij,,b'oter,melk en kaas''
kruisjesofnulletjes)naastelkaarheeft.
Het spelis in Duitschland bekend als:,,Mûhlenspiel''2);ill
Frankrijk als: ,,la mérelle'', m arelle'' (I5e eeuw), woorden,
waaraan debijKiliaen genoemdebenamingen zijn ontleend;in
Engeland,waar hetreedsin de I4e eeuw bekend was,draagthet

denamen amerils''en y,nine-men'smorris.''3)Ook in hetOosten
ishet in zwang.

Hetkind heeft zich in alletijden vermaakt met de dieren,
die het om zich heen vond.Daarvan schijnen altijd vogels,Spelenmet
vlinders,keversveeltelijden gehad te hebben.Voor het vangen vogels,
van vlinders gebruikten de jongens,zooals nu,hun hoed;dat vlinders.
toont ons een afbeelding in den Hoytulus Animae. Maar zi
j
w aren niettevreden,wanneerhethun geluktwas,de insekten te
Vangen:in hun wreedheid schepten zi
jergenoegen in aan de

onschuldigediertjeseendraadjeom denpoottebindenenzedan
te laten vliegen.Op een prentje van Nicolaas de Bruyn zijn
engeltjesafgebeeldmeteen sprinkhaan in dehand en een vlinderaa'neen touwtje.4)Misschienza1deongelukkigespdnkhaan
hetzelfde1otmoeten ondergaan en zich spoedigin zijn vrijheid
belemmerd zien,wanneereen koordjeaan zijn pootwordtbevestigd.Een dergelijk lottreftmeermalen den vogel;daarvan
zijn de afbeeldngen op oudeschilderijen en prenten zeerveelvuldig.Waarhetspelhiereigenlijk in bestond,leertonsCats:
De jongen die uyt spelen gaet,
En heefteen musjen aen een draet,
W anneer het dier te verre schiet,
Soo roept hy veerdigh :hooger niet!
1) Becq de Fouquières,p.389.
2) Böhme,S.645.
:) Strutt,p.317.
4) Prentenkabinet, Brussel.
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En of de m usch haer stelt te weer

Hy rucktse met het toutjen neêr.1)
Somswashetkoord,waaraan devogelvastzat,verbonden aan
een kruk,die uiteen verticalen stok m eteen dwarshout bestond,
waarop de vogelbi
jelkrukjeaanhettouwtjemoestterugkeeren.
De eenige oude afbeelding,diemi
jdaarvanbekendis,komtvoor

opeenschilderijvanA.vanNieuwlant(1590)in hetMuseum te
Brussel.2)Hier hangen aan de beide uiteinden van het dwarshoutnog bellen totm eerder verm aak.
Reeds de Atheensche kinderen kenden het genoegen van

meikeversaan draadjestelaten vliegen 3),eenwreedvernaaak,
dat in Duitschland4)en Frankrijk5)in de I6e eeuw evenzeer
bekend was,a1sin onze dagen.Een vlinder aan een draadje
komt reeds op een veertiende-eeuwsche,Engelsche afbeelding

voor.6)Met den vogelaan hettouw,dien men in Duitschland
in 1511vermeld vindt7),spelen dekinderen in Vlaanderen nog

in onzen tijd.
Aan het eind van dithoofdstuk m ag een enkelwoord overde
winterverm aken niet ontbreken, voorzoover die althans niet

reedsbijanderespelenzijntersprakegekomen.
Glijdenop Het yyglijden op het ijs''wordtdoorKiliaen opgegeven a1s:
het ijs. yi
jden p/ ketijs;de omschrijvingluidt:y,perlubricam glaciem
ferri,percurrere glaciem :per glaciem celeres divaricare pedes'';

Plantijn vertaaltp/ d'b'sF#&s met:yygrillerou glissersurla
glace''. D aarnaast heeft K iliaen den H ollandschen naam :

glissen p/ d'i
js.Ofdewoorden ,yglijden''#''slibberen''#'#slipperen'' slidden'' slidderen'' sledderen'' rutsen'' die Kiliaen
alle opgeeft in den zin van ,ylabi,prolabi'',ook voorhetkinderspelin gebruik waren,isniet m et zekerheid te zeggen.Ook het

woord klbd-baene kende Kiliaen;het wordt doorhem weergegevenmetyyplanitiesglaciata'',datmenookachteryyijs-baene''
vindt.
l

k

1) Kinderspel,te vinden voor Cats'Houwelick.
2) Vastenavond op heti
jsbuiten Antwerpen.
B)Becq deFouquières,p.z46.
4) Scheible,S.560.
:)d'Allemagne,Histoiredes Jouds,p.37.
6)Strutt,p.389.
7)Zingerle,S.I6.
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Hetglijden ophetijsiseen oud vermaak,datmen ongetwijfeld overalvindt,waar 'swinters dewateren bevriezen en waar-

van deGriekscheen deRomeinsche jeugd reedsgenoot.1)Ook
voorDuitschland2)enFrankrijk3)vinden wevô6rdeI7eeeuw
voorbeelden van kinderen, die zich m et dit winterverm aak
bezighouden.
Evenzeer genoot dejeugd van hetspelenmetdeslee,diebi
j Sleetje
Kiliaen den naam sleddeofsliddedraagt,woorden dienatuurli
jk rijden.
in verband staan m et de bovengenoem de ww.y,sledderen'',
slidderen''.Ditvermaak werd bijeen D ordtsche keurvan 1509
aan de jeugd ontzegd,toen de overheid bepaalde,yydat gheen

kijnderen nochnyemant,wiehy zy,jonckoffout,malcanderen
enslepen noch enrydenmetsledenbyderstraten.''4)Talrijkzijn
de zestiende-eeuwsche afbeeldingen zoowel van de trek-,duwa1s prikslee.
D etreksleein haareenvoudigsten vorm bestond uiteen plank,
waaraan een touw wasvastgem aaktom de sleevoortte trekken.

Deze vorm is afgebeeld in eenVlaamsch getijdeboek uithet
beginvandeI6eeeuw.5)Hetschijnt,dathiereenstrijdtusschen
tweepartijen isweergegeven:op iedervan twee planken,die
in tegengestelde richting worden voortgetrokken, is een kind
gezeten.Deze beide kinderen geven elkaarde hand en de bedoe-

lingisvermoedelijkelkandervan desleetetrekken.Een ander
modeltreksleeisafgebeeld op een schilderijvan Brueghel,getiteldLeDénombrementdeBetkleem (1566)6).Hetschijnt,dateen
driekantig tafeltje ofstoelU=M
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wdçd>Waafop llot kind, dat

zichvoortliettrekken,schrijlingsgingzitten.Datmagmenhieruit
opm aken, dat eenzelfde voorwerp,m aar rechtop staande, op

genoemd schilderijvan Bruegheldienstdoetom geld optetellen. Ditzelfde m odel, m et gebruikm aking van twee stokken,

vindtmenook alspriksleetje;maardaarnaasthebben de prik1)Becq de Fouquières,p.111.
2)DiegutealteZyï/yS.56c.
B)d'Allemagne,Spoytsetjysx d'adresse,p.361.
4)D6OudsteRechten van Dordreckt,I346.
5)Bdtish Museum, Reprod./F0- illumin.man.,I11series(leavesfrom abook of
hours,flemish,early XVl century).
6)Museum,Brussel,no.680.
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sleetjesmeermalen den vorm,dieook onsnogbekend is.Deduwslee kunnen we bij een beschouwing van kinderspelen achterwege laten.

Mogeonswerk ook verrevan volledigzijn,en mogenervele
spelenbestaanhebben,diewijnietmeerkennen,stoftotvergelijkingvandejeugdvanthansmetdievaneeuwengeleden,iser
voldoende.Daarbijkomenwetotdeslotsom,daterin despelen,
w aarm ee de kinderen zich verm aken,m aar weinig veranderd is;
dat de meeste spelen,die vroeger gespeeld werden,ook nu nog

bekend zijn en dat er slechts weinige zijn,die wij niet meer
kennen.

REGISTER.')
A.
Aaien en blaaien,3c.
Aanbeelden werpen,510.

Bacule (g la4,134,zgs.
Badger /A# bear,I4.

Bayliu (heer),I5- Ig,c3,9o.
Aarsoverbo1tuimelen (over)481. Bal,7n.,9o,Ioc, I3g.
Abscklagen (den Drittent,c6.
Baljeraken (den),7o.
Adm iraalis dood, 3.
Bal lagen (den),64.
Aiöra, 134.
Bal ontvangen (den),7O.
Aller: clochepied,36.
Bal opgeven (den),65,69,7o.
Allkid,7.
Balschieten (den),76.
Allicomgreenzie,z5.
Balslaen (den),1,c,5I,63,64,

Anguille(/:. def'),c5.
Anjelus,9o,9I.
Anplntzen,Ilo.
Anscklagen, 6, 110.
Anscklagigs,6.

75,78, 84- 85,88, 102.

Ba1 slaen met kolven (den),84.
Bal wtslaen (den),7O.

Balweyen(den)c,g5.
Balanço%re,Ig4,135.

Apodidraskinda,3,6n.
Apoyraxis,6o.

Ball (bandyj,88.

A ytiazein, 109.
A skoliasmos,36,3g.

BalleJ. tot (JJ),6c.
Balletn)smacken mitlepelen,83.

Balland bonnets,6z.

Assautdef, butte (î'),I5.
Assautde cAlfyl. (f'),I5.

Ballen,1,58- 61.
Ballen vellen,99.
Astragalen.
.9g,Ioo,103,1o5 vlg. Ballon, 75.
Astyagalismus, Ioo.
Balpetten,6I,6c.
dl tied #. couteau,550.
Balslagen,76.
d. plus /râs du couteau,55.. Balspelen,5o.
Aveugle(f'),Ios.
Bandy ball,88.
B.
Banger,Ilo.
Baarspel,cc,c3.
Bar (/lJy atj,23.
1) Dein ditregistervoorkomende vreemde spelnamen zijn gecursiveerd.
Om de alfabetische volgorde tevergemakkeli
jken isin deoude Ned. spelnamen de
ae beschouwd a1saa of a (in open lettergreep),deoe soms alsoo,deou a1soe(waaneer die woorden in hethedendaagsch Ned.resp.ooenoehebben),de uij alui,decals,
k, de ck als k of a1skk.
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REGISTER.

l/ayabschlagen,c3.
Bare (ter) I5,1/--23,90.

Barejaeghen (de),I7,I8.
Bare loopen (de),I8.
Bare schieten (de),78.
Bare-spel (ter-),I7- c3.
Baren,I7,I8.

Baren loopen (ter),I7,I8.
Barenspel,Ig,I8.

Baren-spel(ter-),cc,23.
Barres(/6. dest,I8,cc,c3.
Bayrlaujen (zw-),cc.
Bars, c3.
Bascule,134,135.

Base(#rïspo:r's),c3.
Batoir, gI,72.

Bikkelts),97,Ioo.
Bikkelen,95, 100- 108.
Bikkelsteine,Iog.

Bille#la bloquette (fJ),97.
BilleJ. cercle(fJ),98.
Billes, 94.
Biynbnumlein machen,46.
Blaas,74- 76.

Blaaspijp,Ic2 vlg.
Blanque (# lat,148.
Blaseyohr,Iz3.
Blatern blasen,145.

Blazen (bellen),144--145.
Blazen (bobbels),145.
Blazen (met spoeyten) IcI vlg.
Blitclkspel(spelen),4I,4z.

Battledore and Skuttlecock,74.

Blinddoecken,7n.
Blind ei slaan,149.

Bear (badgerfAc),I4.
Bear(ùl/#Jtket,I4.

Blinde SIA,Io,c5o.

Bâtonnet (f:),9I.

Beddeke rollen,Ioo.
Beeldekes steken,148.

Been huppelen (op een), 36.
Been springen (op een),36.
Bellen blazen,144- 145.
l/etnbex,141.
Berg is mi
jn(de),14 I5.
Berg ismijn (hooge),I4,c3.
Berg istmein (&r),I4.
Bestac spelen, c.
Betsy Bungay,118.
Beugel,8o.
Beugelbaen,8I.
Beugelen,8Is.
Beugelspel,8I.
Bickeln, 58.
Bicky,6.
Bierenbaum sckûtteln,II.
Bierkensoet,11- 14.

Blindeken (t'),7.

Blindemannetje,40.,7- 11,c5.
Blinde noompje,8.
Blindenspel (t'),7.
Blindlingsspiel,Io.
Blindvlo'sùW/,Io.
Blind man's stan,149.
Blindpot, Ioo.
Blindspel,7.
Blintermausen, Io.
Blinzimûs,6.

Bloquette(la bille# lat,9g.
Bobbelen,145.
Bobbelsblazen,145.

Bocksprung,40.
Bock stah/Jsf,45.
Bocksteken,4o.

Boegie spelen (op),98- 99.
Boeren, 55.
Boer, 1ap den buis, 551.

REGISTER.

Boerpasopjekaeyen,55,56.
Bogthlel8o.
Bogthlelen,80- 84.
Bogelspel,83.
Bocken setten,4I.
Bocken spelen,4I.
Bock overhaghe spelen 4I,90.
Bock overhaghe springen,4I,43.
Bockhoren spelen,4I.
Bok sta vast,41- 45.
Bolaersen, 47.
Bolbaen,8I.

Boleers maken (een),47.
Boleerzen,47.
Bollen,76,79,Ioc.
Bolle werpen,78.
Bolspel,g9,8o.

Bolwerpen (den),g6.
Bolworpen, 1,76.

Bomhopsen,45.
BoneLchancej,106.
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Brich den Hafen,Ioo.
Brom tol,136,141, I4c.

Brooiken-bijt,145- 146.
Byûcke(#ï8faule),c9.
Brûcke(&8goldenej,c9.
Brgckenspiel,c9.
Brucken suppern inn glorie (Jl//
der),29.
Bruggespel,c9l.

Bubbles p/ soapsud,145.
Bucca, bucca, glpf sunt hic, 4c.
Slcà,buck,45.
Buegelen, 78.

Bujjettkebear,I4.
Bugel scklaken (#.FcA dent,83.
Buklen,83.
Buitelen,47.
Bulles de savon,145.
Bullroarer,1460.
Bung tke bucket,45.

Bonket,106.

Bûrensckûttelins(&sz),II.
Burgspiel,I4.

Boog schieten (m et den), 1,

Bussen, zie bossen.

84, 102,118, 119,Icl.
Borghspel,3 vlg.

Butte(f'JssJlJdelaj,I5.
C.

Bossen schieten (met),1,g8,84,
Ioc,118,119,IcI.
Boter,m elk en kaas,151.

Botjes schieten,560.
Botsen (muurke),Ilo.
Botten,56.
Botten op d'water,56.
Bouler,76,8o.

Boules(j:u dej,79.
B outeilles de savon,145.
Bouwen,131.

Brandelle(# la),134.
Brandilloire,134,135.
B rettsckaukel,135.

Cache-cacke,6.

Cachette(leï:. #),4.
Cackette (iouer#),4,6.
Cage # poulets (JJ),3c.
Cam buc,88.

Canard (f:),550.
Canlie,I7.
Canonnière, Ic3.

Capijol,Ioo.
Capijolet,Ioo.
Carreau (#Jsc duj,390.
Carry my Lady to London,118.

Casse-pot,Ios.

I58
castles,99
Cat,9I.

Catck all(pw6),3.
Cercle (bille Jl),98.
Ckalke myia,7,9.
Ckance bone,106.

Chapijo%,IO,100.
Chassoire,115.
Ckastelet,99.

Chat(J:ieu dut,I6,9I.
Ckat(jpw:raut,3.
Chateau (î'JssJ$fJ det,I5.

REGISTER.

Couppeteste,4o.
Couytbaston (J:),146.
Couteau (J. tlus très dub, 551.
Croque teste,4o.
Crosse,85,86.

Crosse (ckouler : laq,85.
Croupeteste.4o.
Culbuter,46 vlg.
Curling, 8o.
Cybisterem agere,46,47.
Cym backum agere,46.
D.

Checkstone, 108.

Ckêne/p.rcAJ(J:),47.
CAJO:piqué(let,47.
Chesne jprcA. (J.),471.
Ckeyries (D0scJsJ:F),I4.

Cheval/0p#l,45.

Dab,148.

Daim (1:),45.
D aneysen,33,64.
Datatim ludere,69,7o.
Derde m an,c6.

Ckios,105.
Chock,98.
Ckockkole,98.

Derden jagen (den),c6.

Ckolle(/:. det,85.
Ckouler ê la crosse,85.
Ckuck, 108.
Ckytrinda,11.
Cligne-musette.6.
Clignette,6.
Climusette,6.
Clinemuzette,6.

Dielkystinda,c8,ï47.
Diepspringen,35.
Docke, 130.
Dol,138,139.
Doncaster ckerries,I4.
Doop,Ic9.
Dop,59,I37 vlg.
Doppe, 137.
Doppen,138.
Dorden iaeghen (den),c6.

Clochepied (aller:),36.

Draijen wij,3c.

Closk,y9.
Clowt-clowt,c5.
Cockertie-kooie,114.

Cococket(J<),113.

Dyei M ann kock,c6.
Dyeimannshoch,c6>.
Dribbelen, 34.
Drie int cuulken,96.

Cocquantin,74.
Colin-bridl,I0.
Colin-m aillayd, IO, 101.

Drijfdop,I38vgl.
Drijftol,I38 vgl.
Drijftop 140.

Ckollecroche,86.

Ckoule (2*:. deq,85.

Derden zoeken (de),c6,c6>.
Diable ùpzfclx (f:),3g,38.
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D rille, 116.
Drilleken,116.
Drilnot, 116.

Even of oneven 7n.,Io8 vlg.
Even or odd,109.
Exites,106.

Dritten abschlagen (&s),c6.
Dyitten iagen (/0),c6.
Dyitten scklagen (::1$),c6.

Expulsim ludere,7o.
Ezelke springen,44.
F.

D rol,I38 vlg.

Drûppelen,340.

Fagots (l
r 2-:. dest,c6.
Faire des yicockets,57.
Fangen,3.
Fangsteine, 107.
FauleBrûcke (#ï:),29.

Druppelken, 34.

Fedeyballspiel,73.

Druppeltjen,34.

Federspill,75.

Ducks and drakes,57.
Duckstone,551.
Duikelen,47.

Festungsspiel,140.
Fijcken,57- 58.
FingeyA:r/lrweyjfenls#scknellen
(#ï6),4I)42.

Dyop-kandkerchief,25.
Drubbelen,33 vlg.
Drum pelken,34.
Drupbelen,34.

Duitclkerken,4,5.
Duikerken-weg-spelen,6.

Duikertje-spelen,5,6.
Dutch-pins,9o.
Duwslee, 153.

Eckasses, 144.

Eerst,ik andert(Ik), 147.

Fingerlein-oderRinglein schnellen
45.

Fingerstiel,45.
Fingerzaklerraten,45.
Finkenstein,6.
Fives,73..
Five-stones, 108.
Follis,g5.

Effen ende on-effen spelen,108.
Effen of oneffen, 109.
Eggeti,6.

Fossette(fJ),97.
Fossette(ï0.:rp lat,96.

Eislaan (blind), 149.

Fourckes(-JrcA:desj,47.

Eissckiessen,8o.

Fpx in tke kole,38.
Franc du cJFF:Jl,390.
Frog in themiddle,I4.
Frosckerlösen,5g.
Fyoscktreiben,9I.
Fucksaus dem Loche,38,39.

Emtusae flgws,36,z7,gjo.
Epallatein fpwsdaktylous,4I.
Epkedrismos,55,56.
Etiskyros.72.
Epostrakismos,56, 5g.
Eyyaten (Fingeyzakl),45.
Eyratis macken,45.

Escarpolette,I34

Fplf:r le gareau,49.

Fucks(gJl:),38.
Fucks zum Locke, 38.
Furtz inn H alsz,48.

I6o
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G.

Gnle Fucks,38.
Gnnsemarsck, c8o.

Gansen werpen (te), 149.
Gnnsestiel, 150.

H.

Haarvaartje,3.
Haasje-over,39- 41,430.
Haaskenjagen('t),c6,3o.
H abergais, 141,I4co.

Ganstrekken,58.
Ganzenborden,149- 150.
Ganzenspel,150.
Gatta cieca,Io.
Gattert, 1040.
Gelijkvoets springen,35.
Gerad und ungerad,109.

Hajen (ùrïcAdent,Ioo.
Hatelgerkoer,7.

Geraken (den bal),7o.
Gesellsckaftssprung,4o.

Handkerckief(#F0>),c5.
Hanlclken,101.

Geutscken,135.
Gevechten,125- 129.
Gilen,3.
Giuocar # l'amore,4I.

H ânlein kom m aus d6m W inckelein,5o.

Glijdbane,I5c.
Glijdenophetijs,I5c,153.
Glissen op d'ijs,I5c.

H ardloopen, I- c.
H ark the robbers,c9.

Gobilles,94.

H ascken, 3.

Gp//,88.
Goyen m etsteenen,59.

Hnslein iagen (#Js),30.
Hâujeln,99.

Goldene Srccàc (diet,c9.

H avicken scieten,33.

Grallae, 144.

Headicksprtinticks,149.

Gran'déciel(/pFf:F:),118.
Gredindelle(/prf:F: laj,Iz8.
Griescke(: laj,74.
Gros-lean,38.

H eerbayliu 15- 17,c3,90.
H emelhinken 39.
H emelhinkelen, 38.

Gyûblein,97.
Grûbli,9g.
Gûgelstein, 6.
Gûgen,c3.
Guggelstein,6.
Gullium ,4o.
Gung,6.

Gyrenyutffen,I3.

.

H aig 1.,01#Io.
H am ele dam ele,45.

Hammelsprung,4o.
Handball,7311.
H andbussen,Izg.

Hansjesjokken,c6- c8.
Hap tke beds,39.
Harpastum,730.

Herreli,ibiW dynesibe#Jrg:,I6.
Herreli,ibi1/dynem Grund,I6.
Herreli (ï bi4w/dynerVesti,I6.
H ickety kackety,39.
H ide and seek,6.
H ielebillen,46.
H ielte,Ioo.
H ielteken,Ioo.
H ielten,Ioo,1010.
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Hillebillen,46.
H illak,IoIs.
H ilte, Ioo.
H ilteken,Ioo.
H iltekensspel, Ioo.
H ilten,Iol.

Huppelen (op één been),36.
Huption,103,105.
Huynaus,141.
H utsecruussen,108.
H utselen, 109.

Himmelkatsicklfzaùgdlcg/(#cF),c9.
llsblocken,g9.
Himmel ïo #'Höll (ïo),38.
Ilsdop,138,139.
Himmelkuppen,38.
1Jsrijden (op d'),152.
H inkelen,35- 39.
llstop, 138- 139.
H inkelspel,35- 39 I5os.
H inken,341., Iocl.

Hintclkepintclken,36.
H inkspel,35- 39.
H inten weg und vorne dran,c6.

Hiytleinspiel,58.
H öckeln,99.
H oep,135.

Hoep (rinckelende),135,137.
H oepel, 135- 137.
H oepelen, I35- I3g.
H oepen,95,135.
H oepstock, 136.
H oereklippelen,58.
H oloftbol,cI,cc.
H o1over bol,480.

Holtje ofboltje,c2.
H oodman blind,7n,Io.

Hoofd staan (op het),46- 48.
Hoogebergismijn,I4,c3.
H oogspringen, 35.
H oopkens schieten,99- 100.
H oopkenssetten,99- 100.
H oopvechten, Iz8.

Hoppen,38.
Hop-scotch,39.
Hospy,6.
H upen,136.
H uppelen, 340.

Im agunculae,510.
Ipen,9I.

Jaachstoeten,64.
Jaculatiotestayum,57.
Jagen,2,3.
Jagen (den bal),64.
Jagen (de baere),I7,18
Jagen (den derden),c6.
Jagen (den Dritten),c6.
Jagen (thaesken),c6,3o.
Jagen (das Slsf:ïol,3o.
Jacke,115.
Jaren,I6.
Jesuissurta fcv:vilain,Ig.
Jeu del'anguille,c5.
Jeu desbarres,I8,c2.
Jeu de boules, g9.
Jeu # cachette,4.
J:l du ckat, I6.
Jeu deckolle,85.
Jeu de choule,85.
Jeu desjagots,c6.
Jeu du mouchoir,25.
Jeu detalets,55.
Jeu depaume,73.
Jeudef,courte#Jlp1:,73n.
Jcldelafplgsf:taume,731.
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Jeu des piquets,58.
Jeu desoule,85.

Jeura barres,c3l.
Jezuken in 'fKapelleken,118.
Jouer: l'amour,4I.
Jouer aux barres,cc.
Jouer # cackette,6.
Jouerau ckat,3.
Jouer# la fossette,96.
Jouer#l'oie,150.
Joueraux osselets,108.
Jouer# la palette,5c.
Jouer au volant,74.
Juegaralamorra,4I.
lLaak (D:F),551.

K egels,7n.
K egelsckieben,89.
Kegelstecken,88.
K eibeecken,5cl.
K eien,5c.
K eilen,56- 57.
K esel, 14- 141.
K etsen (met den bal),64.
K etsoore, 115.
K eusel,95,I38 vlg.
K euselen,95.
K euten,Iol.
K eutsen, 101.

Kevers (spelen met),151.
Kiegelen,57.
Kievel-kavelspelen,4I,43.
K indalismos,57.

K aatsen 1,330,36,63- 73,g5,y6, King p/Cantland,I7.
78, 83v1g., Iol, Ioc, IcI.
K ing p'f/lc castle,I5.
King's chair,118.
Kaatsen (overdenkop),7zn.
Kiskassen, 57.
Kae schieten (de),52- 56.
Klaauwen, 105.
Kaeye schieten (de),5c.
Kaeyen (boer,pasop je),55,56. Klakbus,Icc.
Kayles,9o.
Klacke, 115,121.
K akkestoelem eien,118.
Klackebusse,IcI.
Klapbos,7n.,Ic3.
Kakstoeltje-wagenare,118.
K alle,910.
Klaterbusse,IcI.
K alluyten,g9.
Kleppe,8I.
K alobatkria, 144.
Kletsoore,115.
K am pen,58.
Kleuversbogen(schieten metllcc.

Katpenball,6c.
Kaptenstiel,6c.

llassenAornnletjen,7n.
K assoere,115.
K aterrol, I38 vlg.
K aterrol-coorde,139.
K atknuppelen,58.
K egelen,88- 90.
K egeln,c3, 89.

Klitclk,8g.
Klink,9o,9I.
Klinkaard spelen,9o.
Klink doen,9o.

Klintclke slaen (die),9o.
Klinkhout,9Is.
K linkhout spelen, 90.
K linkslagen, 9O- 9c.
Klitsen,930.
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K olfstok,83..
Kloot,7n.,59,831.
Klootbaen,8I.
K olvebal, 84,87.
Klooten,1,33,64,g5- 8o,81..,84 Kolven,1,6g,64,g6,78,8o,83,
84- 88.
Klooten ane den bloc,77,88.
Kolven (met- sollen),86.
Klooten (met- rollen),86.
König,ick bin in deinem Landtz6.
K looten vellen, 99.
K lootschieten,63,64,g5- 8o,85. fflsïg in seinerBurg (#:F),I4.
K önigskugeln,6c.
K lootspel, 88.
K oningskegelen,9os.
K lootstock,35.
K oningspelen,I6.
Klootwerpen (de),63.
K ont,104..
Klos,76.
Klosbane,8I.
K ontomonobolon,35.
Klosbeytel,8I,830.
Kotolrt(twee aan een),130.

Kloscloten (met

werpen),76. K öos, zo6.

Klospoorte,8o.
K lossen,52,76,80,90,101,105.
K losstecken, 141.
K los ls# topj t
::F/<o (dent, 141.
K lotten,c.
Kluckern,94.
K luitboog,119,Ic2.
K luitenten,79.
K lukeyn,94.

K oot,90,95,108.
K ooten, 1,36,85, 97,100- 106,
134.
K op en gat,48- 49.

Klutsvoetsjespringen,35.
Knikkerts),7n,930,94.

K oppe comt uyt den hoecke,3,4,
23.
K ote cuys,103,104.

K nikkeren,93- 100.

Kotedieschijt,103,104.

Knipsen,99.

K ote die stooft, 103.
K raibecken,sco.
K rantz,c5.
K reien,520.
K reisel,141.
K reiseltyeiben, 141.

Knallbûckse,Ic3.

K nöckeln,106,ïo7.
lloegelen, 56.
lloekerol,140.
lloekoek heerken ri
jicwe1,4I,9o.

Kop (overden- kaatsen)7o.
K op,kop heeft gheleght,c3, c4.

Kop (op den - staan),46.
Kopfe (c./ dem - stekent, 46.
Kopjeduikelen,47- 48.

Koeltje stuiten,97.
Kreiszle (Fù:F das),141.
Koetien kuys (spelen),104s.
Kockock heerkenrijd'ick wel,41 ILriegen,3.
lLriegsdingen, c3o.
Cock cockrijwel,4I.
K olben,88.
Krijgertje,c 3,140,591.
K olf,gI,85,
.87,95.
Kyijtstyeet(s/:Jp# det,72.
K olfspel,84- 88,950.

Kyönlein,107.
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K ruip door, sluip door,c8- 3o,
3cs, I4g.
K ruis of bult schieten, 108.
K ruis of m unt,108,110.
K ruis en m untwerpen,108.
K ruissemunten 108,109.
K rusel, 141.
K uchelen,56.
K uckuck,wo bistdu,6.
K ueten,93,101.
K uetsschen, 101.

83, 84.
Letsevoet,34,
Loggats,55.
London Bridge,c9,30s.
Loopen, 1,c.

K ugelitrölen, g9.
Kuisel,95.
K uiselen,95.
K uiskote,103.
K uiskoten,103,104.
K uizelen 95.
K uizen,95.
K ûngen,6c.
K uön,105.
K ûsel,140, 141.
Kuselen,95.
Kute, 96.
Kuten,96,990.

Luisen oft noppen,cI,cc.

Kuulken (111int),96.

I5.
M arbel,931.
M arbelen,93..
M arbles, 94.
M arche desppwrcAcs,47.
M ayelle (lJ),37,151.
M arellen,37,151.
M arelspel,I5O.
M arm eln,94.
M aytel,108.

Loopen(debaere,terbaren),I7,
I8.
Ludere astragalis,103.
Ludeye datatim,69,go.

Ludere(:x#wfW-),69,7o.
Ludere (>Jrimpar),109.
Kûgelein (das - durch den Ring Ludere (FJ//ï-),7o.
Ludsen,34,35.
scklagenj,83.
Kugthlelen,56.
Ludusempusae,36,&7.

Kyndalismos,57.
Lag,98.
Lakme Fucks (deyt,38.
Lange Ross (éJs),45.

Leap-jrog,4o.
Leaping-pole,35.
Legpenningen, Ilo.

Lumpe lege,c5.
Lunzi chunt(A r),z5.
Lutsebeende springen,34.
Lutsen,34.
Lutsepooten,34.

Lutsevoetje,34.
M.

M adam ,ik kom op a blootkasteel
I5.

Matellenspel,3I- 3z.

Man,man,ik ben op jeblokhuis,

Letclkpenningen,109.
M aytres (Jlx),108.
Lepel(ballen metden - werpen) llasker,Ic9--I3o.
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Meikeversaandraadjes,I5c.

X ïl:m en'smoyyis,151.

M éïelle(fJ),57,151.
M érelle # cloche-pied,38.

Nin6pins,9o.

M erils, 151.
M erritot,134,135.

M essers,(zl underst#:s),55..
M icare digitis,4I,4c.
M is,Ic9.

Non,140.
Nonne,I4cl.
N onneken, 9o, 140.
N onnen I38 vlg.

M om bakkes,Ic9- I3o.

Nootmolentje,II6- IIg.
Noten (rollen met),99.
Noten (schieten met),93.
Noten (spelen met),5I, 59, 93,.
94,97Vk.,102,134.
Noten (vellen met),99.
Neuten (schieten met),93.

M onder<sr>sJ(lej,4g,49..

Nussenspicken,99.

Moetikinjelandjetreden,I5.
M oine,I4c.
M olenspel,36,3g,150- 151.

Molentje,115- 118,125.
M orellen,36,3g,150.
M orya,4I,4c.

0.

O doen (in d'),98.
M örselstein (desz- s tragenst,38.
0i6 (jpldr: f'),150.
M oucke#'JïrJï. (fJ),Iol.
ömillan (:ïs),98,106.

M ouckoir(j:l dut,25.

M ouscke(ê la4,Io.
M ousque (ê lat,zo.
M ûklenstiel,151.
Munten (spelen met),108.

0ne catck all,3.
Onkie-takkie, 6.
Ontvangen ende wederom slaent

(den bal),7o.
Opgeven (den bal). 65, 69, 70..

Muschjeaaneentouwtje,151,I5c. Opleggen, 148.
M ûtzenball,6c.
Opschuilertje,4.
M uurke-botsen,11o
M yia ckalke,7,9.
M yinda,7,9.
N.

Naloopertje,3.
Negenkuylen,6I,6c.
Negenm okken,6cs.
Negenstecken,36,z5o.
Negepetten,6I< c.
Neusin aars,48.
Neuzen en eerzen, I48 vlg.
N iggelschlagen, 9I.
N ine-holes,6c.

Oranges and lemons,z9.

O schieten (in d'),98.
Oscilla, 134.
Oscillatio, 134.

Osselets,(jplyrJ.x),108.
Ostrakinda,cI,2z.

Ourania stkaira,6o.
OursM aytin (/'),I3.
Ouvrez lesportesgloria,c9o.
Overloopertje,I6.
P.

Paar,c3.

Paardjespelen,IIcvlg.
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Paardje sta vast,44.
Paaylaufen,c3.

Pjlöcken,58.
Pflockspiel,58.

Paar ofonpaar,109.

Pkeninda,gc.
Picandeau,g4, Ic4.

Pait,99.
Pairou impair,109.
Palet,7ï.

Palets(jcu deq,55.
Paletspel,550,78n.

Palette (jpwcr# laj,52.
Panoye (fJ),I4g.

Picardie (lJ),148.
Pied du cpsff:cl (J.),55.
Piepm uis,3,4,6.
Piepm uuske spelen,6.
Piepspelen, 6.
Piereersen,5o.

Papegaai-schieten, Ico.

PietjeDuiveltje,38.
Pijke delje,43.
Pijl,119.
Pijlen boog,111,118.vlg.
Passavant(Jc),4o.
Pijltjes,Ic3 Ic4.
Pijp,Icc.
Paume(j:u dej,g3.
Pijpen schieten (doir),I2z.
Paume(jcu dela courtet,73..
Paume (jcsf de la J0pg$f:),7&n. Pijpt,oftickensoeckeuniet,4,6.
Paquets(jc. det,c6.
Paradieskuppen,38.
ParïA# lrludere,109.

Peerdeken schieten,99.
Peerdeken setten,99.
Peertgen welbereyt,4I.

Pike,43/.
Piketten,58.
Pikkel, Ioo.
Pikkelen, Ioo, Iol.

Peg-ficked,58.
Pitclk,olie,graef,4I,43,451.
Pektot,I4c.
Penningen (spelen met),5I,59, Pingres,108.
108.
Pins (D1dcA-),90.
Penny cast, 55.
Pentalitkizein,Iog.
Peonça, I4c.

Perche(sJlJ# lat,35.
Pereboom staan,46.
Perkhinkelen,38.
Perre,46.
Petauristam agere,47.
Pâ/:-en gueule,480.,49.

Petiebal,62.
Pfahlstiel,58.
Pjenning im Buck tletern,147.
Pjerdlin wollbereit,450.
Pjlaumentjlûcken,98.

Pipe,Icc.

Piquets(/:1 desj,58.
Pirlo, I4c.
Play atbar,c3.
Planum , 105.
Pluimbal,75- 74,g5.

Plumpsack verstecken,24.
Plumpudding,98.
Poire (fJ),I3.
Poiyier (J.),110.
Poirierjplrc/;sf(J:),47.
Pole,35.
Pollien,64..
Pols,35.
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Polsser,35.

Radtreiben,c3, I3g.

Polsstok (springen metden),35. Ratclket,70 vlg.
Pom pen, 9g.
Pontz ckeuz,c9.
Poorthouden c8,c9p.
Poortop,290.
Poortsy lantsy, 136, 137.
Pop,5Iw, IIcs, 130- 131.

Popgun,Ic3.
Porschek,91.
Poyte du gloria (fJ),c9.

PoyteSt.Nicolas(fJ),3I.
P oyter # gran'dkiel,118.
Poytey : la gredindelle,118.

R aketspel,g3.
R amm elaar,Ic9.

Rangée (: laq,99.
Rantclket,gI.
Raptim ludere,7o.
Ratel,129.
Reep,135.
Reepen,135.
R eepstock, 136.

Reijschlagen,I3g.
Reijtreiben,I3g.
Reischolle,132.

Poste (fJ),4o.

Reizertjesmaken,57.

Potreyen,101.

Pranes,105.

Rekette,7I.
Reticulum ,gI,72.
Rhatder Finger,45.0

Prentjesverprikken,148.

Ricockets (/Jïr: desj,57.

Prickey sockey, 149.
Prikslee, 153.
Priktol,I38 vlg.
Prim us secundus,147.
Prisoner's base,c3.
Processie,Ic9.
Pronum,105.
Proppenschieters, 7/ , 121--123.
Pruym en eeten,11--14.

Riedxn,133.
Rietsen,133.

Poulets (cage :),32.

Puczpirn,
Purzelbâume macken,46.

Putteken spelen (int)96,990.
Putter, 104..
Q.

Quaken,101.
Quilles,89.
Quillien,88.
Quoits,j5.

Rijden ophetijs,Isc.
Rijdxhot,I3c.
Rijdsen,133.
Rijreepen,133.
Rijschok,I3c.
Rijskoorde,I3c.
Rijskoorden,I3c.
Rijtsen,133.
Rin,.
im-ober, Ig.
Ring, c5.
Ringball,83.

Ringthlelen,8o.
Rintclkelende hoep, 135,
Ritter durchs Gitter,c9.

Ritteystiel,cc,c3s.
Ritzen, Ig3, 134.
R.

Rabenschloss (#Js),I7.

Roi #JJ/JIJ (J:),I5.
Rolbane,8I.
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REGISTER.

R ollen, 76, 9o.

Rollen (beddeke),100.

Schieten (debare),78.
Schieten (met bogen),1,78,84,

Rollen m etklooten,76.
102,118,119,I21.
Rollen nack ocsfo Kugeln,89.
Schieten(botjes),560.
Rollen m et noten,99.
Schieten (metbussen),1,78,84,
Rolnoten van het berdeken,99-Ioc, 118,119, IcI.

Schieten (havicken),33.

Ioo.

Rom bos,141.
Rom m ele, 136,142.

Ronflart,I4c.
Ross (daslangej,45.
Rosstecken,114.
Rouler la boule,76.
Round tag, z6.
Rûbbeln, Ioo.

Ruch springen (over),40.
Rûpjjlins (&sz),II.
S.

Schieten (hoopkens),99- 100.
Schieten (de kaeye),5c- 56.
Schieten (de kloot),63,64,768o,85.

Schieten (kruisofbult),108.
Schieten (peerdeken),99.
Schieten (doirpypen),Icc.
Schieten (met spatten),IcI.
Schieten (metspoeyten),IcIvlg.
Schieten (metspuyten),IzI vlg.
Schieten (tvoortgen)78.

Sâckeflicken,3I.

Schijtkoot,103,105.
Schijtliggen,103,104.
Schijvertjesmijten,5g.

Saddle fA: nag,45.

Schlag,22.

Satclk tedragen (den),c5o.
Satclkjagen,c5o.

Santjesteken,148.

Scklngelins (&s),c5.
Scklagen (den Drit
ten),c6.
Scklaken (#JsKûgelein #lFcA den
Ringt,83.
Scklaken (#lFcA den #$fg8l),83.
Schlangenlauf$f>#Durchkriechen,

Sarbacane,Ic3.
Sâsseli trage, 118.

301.
Scklösscken,99.

Saut: la /8FcA:,35.

Scknellen (Fingerleinj,45.

Saute mouton,4o.
Schaakspel,5I,86,143.

Scknellkûgelcken,94.
Scknellkugeln,94.
Sckoc,134.
Scltocke,ï3h.
Sckocken,134.

Sabot,138,139,I4c.

Saltus Jpclsflrsf- 33.
Saltus FJIJFI- ,33.

Sandmann (&F),3I.

Schaatste),143.
Sckaukel, 135.
Sckaukeln,1131:134.
Scheren, 57
Schieten, 1,76, II8- Ic4.

Schieten (den bal),75.

Sckocken varn (#/),134.
SckockeFbfdo (#/demj,134.
Sckoinothilinda,c4.

REGISTER.

Scthlocke,I3c.

Slaan (den sollebal),86.

Schockelen, 132.
Schocken,I3c.
Schom m el, 132--135.

Sledde, 153.

Scthlonghel,I3z- I34.
Scthlonghelen,I3z,134.
Schonckelen,I3c.
Schoppelen, I3c.
Schoppen, I3c.
Schreefschieten,78n.

Schuilevinkje,6.
Schuilhoexken 4.
Schuilwinckelspel,3,4,5.
Schuilwinckgenspelen, 4, 5n.

Schulwinkel, 5.
Sckusseyn,94.
Sckusskugeln,94.

Sckûtteln (Bieyenbâumleinj
Sckwirrholz, 1461.

Sclopus,12I.
See-saw,135.
Seijenblasen macken, 145.
Seilen, 56.
Seile Fffc'
?l (</demj,133,134.
Ser dey kilim,Io.

I69

Sleetjerijden,153- 154.
Sleutelboskens,Ico,z27n.
Slidde,153.

Slingthle,Iz4.
Slingthlen,Ic4.
Slinger,111, Ic4.

Slingthleren,56,124.
Slingeren werpen (met),Ic2.
Slingthlerleder,Ic4.
Slingthlerspel,56.
Slinglhle werpen (metten),124.
Smacken mitlepelen (ballen),83.
Smicke,115.
Sneebal,9c.
Sneeballen,92.
Sneeklatte,9c.
Sneeklom pe, 9c.
Sneekluite,9c.
Sneelocke, 9c.
Sneeplocken,9z,101.
Sneevlocke,9z.
Sneevlocken,86,9z.

Soapbubbles,145.

Setten (hoopkens),99- 100.
Setten(peerdeken),99.
Skip,45.

Soldaatje spelen,1120,Ic5.

Skort teyrace,c6.

Sollebol,48.
Sollebollen, 47, 48.
Sollekolf, 86.
Sollen,6I,85 vlg.
Sollen m etter colve 85,86.
So1over bol,47,48.
Someysault, 47, 48.

Skuttlecock(battledoreandj,74.
Skuttlejeatker,74.
Sipkunculus,IcI.
Skaperda, I4g.
Skin the goatie, 45.
Skittles,9o.

Sole-bol,48.

Sollebalslaen (den),86.

Slaan (den bal),z,c,5I,63,64, Sorrebal slaen (den),86.
75,78,84,85,88,102.

Soudsspel,86.
Soule, 861.

Slaan (blind ei),149.
Slaan mit kolven (den bal),84. Soule (jcl dej,85.

I70
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Souler, 85 vlg.
Soulcy a la cyossc,85.

(#:s),58.
Strckcnpjcyd, zz4.

Spanbotten, 110.
Spannevoets,331.

Stecken steckens,58.
Steekspel Ic4--Ic5.

Spannevoetjes,331.

Steenenwerpen (met) 5o- 5,c57,

Spanvoets springen,33.
Spat,IcI.

Spatten schieten(met),IcI.

59, 63,64,78, 102, 121, 126.

Steentjeveerder,4o.
Steentje-vod,4o.

Spietsen, 930.

Steertebollen,47.
Steynworpen,33.
Stekballen,69.
Steken om een spel,148.

Spinkelwinkel,6.

Stetclksteenen,5c.

Speyte,Icc.

Spengeln, Ioo, 110.
Spkaeristerium,8I.
Spoeyte,IcI vlg.

Stellen,33,144.
Spoeyten blasen (met), IcI vlg. Stelte, 143.
Spoe# en schieten (met),I2Ivlg. Steltloopen,2n,143- 144.
Spoukien H illebrandt,3.
Stertebollen,47.
Springelstock,35.
Stickseln,58.
Springen, 1.
Stipstapyen,56.
Springen m etaaneengesloten voe- Stock sp%den (dast,I4g.
ten,33- 35.
Stocksspielen (desj,I4g.
Springen met beide voeten teza- Stoet,59,6o,85.
Stocken springen (met),1,34,35.
m en,33- 35.
Springen op één been,36.
Stokpaard,IIco, 113- 115,Ic5.

Springen (bock overhage),4I,9o.
Springen (ezelke),44.
Springen (klutsvoetje),35.
Springen (lutsebeende),34.

Springen (spannevoetjes),331.

Stoc trecken (den),146.
Stoofkoot,103.
Stoofliggen, 103.
Stootballen,c3,z4.
Stortebollen,47.
Stovende kote,103.
Straatgevechten,Ic5- Ic9.

Springen (spannevoets),33..
Springen (spansvoets),33.
Springen(metstocken),1,34,35. Streptinda,55.

Stricksckaukel, 135.
Strobilos, 141.
Spuite,IcI.
Stroke,98.
Strombos,136,141.
Spuiten schieten (met),IcI.
Stuiken, 96- 98,990.
Spuitje,Ic3.
Staendsvoets springen,33.
Stuiken m ethiltiken,105.
Stecken ausz dem Leimen stechen Stuiten, 9g.

Springen (voetje-gelijk),35.
Sprintclkstock,35.

REGISTER .

Stuiten (koeltje),97.

Tit-cat,9I.

Stuivende kote,103.
Stutelebollen,47.

Suikermannetje,3.
Suikermommetje,8s.

Tirer # la bellelettre,148.
Titter-totter,135.
Tocke, 130.
To17n,95, 136,137- 143.

Suikernoemken,7,8.

Toldrijven(den),c,75,1031.

Suikeroompje,8.

Tollen, 9c, 137- 143.
Tom Tiddler'sgrplpf,I7.
Tönnchen tragen, 118.
Top,I37 vlg.

Supinum,105.
Sweepe,8I,115.
Swing, 135.

Fp//,141.
Topfstechen,141.
Taaien en blaaien,3c.

Tafelsciven (spelen met),105.
Tafelspel,143.
Takkie de m an,3.
Talis ludere,Ioo, 101.

Talis/ypzlïsludeye,103.
Talus emissayius,104.

Talus JFpllfs,103.
Talus supinus,103.
Tapette(fJ),110.
Taponnouère,123.
Tempels(desz F:ols),38.
Teneysen,64,65.
Teneyten,64,65.
Tennissen,65,69.

Toppe,I3g.
Toppen,1,9o,139,140.

Torre werpen (naar den),99.
Tortuosum ,106.
Touck,3.
Touche f'psfys,I3.

Toutie,138,139,142.
Toutier,138.
Toupil,138.
Touter,I3c.
Touteren,I3c.

Touwtjespringen,34..
Touwtrekken,146- 147.
Trecken tegen een,c8.
Trekslee, 153.
Triblen,9I.
Tyigonalis,87.
Trockus,136,138,139.

Teste (cpl#:),4o.
Teste (cFpg1f:),4o.
Teste (c:pl/c),4o.
Teste#testebeschevel(;),48,149. Tromte,I4c.
Teufelan derKette,I3.
Tromto,I4c.
Tyopa,9g.
Tkoy geken (#wFcàs),3I.

Tkread the needle, 3I.
Tyottolo,I4z.
Througk the needle eye,Boys,c9. Trunk, Ic3.
Tiepeln,9I.
Tsollen,86.
Tuim elen,47.
Tiers(jcl dut,c6.
Tig,3.
Tuimelen (aers over bol),481.

Tinteletene (tspeelken van), 9o. Tulclknoten,100.

REGISTER.
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Turben,141.
Tuybo,138,139,141.
Tuyn,cheeses,flFAl,32.
Twee aen een kort,131.
Twos and threes,26.
U.

W aterspuitje,Ico.
W einausrujen,I3.
Werjen (#zfrc/1 den Bugelj, 83.
W erjen '
lfzlffscknellen (die Fingey
/l:F/ur),4I,4c.
W erpen (aanbeelden),510.
W erpen (den bal),c,g5.

Uitslaen (den bal),7o.
UnderstdesM esseys(Zl),551.

W erpen,(den bol),76.
W erpen (bolle),78.
W erpen (tegansen),149.
V.
W erpen (de kloot),59.
Vader,ikstaopjoukasteel,I5,I6. W erpen (klosklooten),76.
Velden (metnoten),99.
W erpen (kruisofmunt),108,110.
Vellen (ballen),99.
W erpen (metten lepel),83.
Vellen (klooten),99.
W erpen (met slingeren), Icc.
Vellen (noten),99.
W erpen (metsteenen),5o- 5c,57,
59, 63, 64, 78, IOz, 121, 126.
VenusTempels (deszt,38.
ïzerbergens, 6.

Verstecken (PJ$f-/sJcà),24.
Verstecklis, 6.

Verstoppertje,z,3- 7.
Vijstende koot,1031.,104.
Vingherspel,4I,4c.
Vlierbusse,IcI.

Vlinders (spelen met),151, I

W erpkote,104.
W erptafelspel,5I.

Wkippingfp/,I4c.
Windmolentje,II5- II6,IIg,Ic4.
W ink-egg,149.

W inkeltjespelen,131.
W ip,134- 135.
W ippen,134- 135.

VlugtofSackjagen (de),z5l.52. W ockenkûpjen,38.
Voetboog,119.
< pJ//beiszmick nickt,38.
W
orptop,138,139.
Voeteling loopen (te),1,c,34.
Voetje-gelijkspringen,35.
Z.
Vogels (spelen met),151.
Vogelschieten II9- Ico.
Zakdoekjeleggen,4..,8s.,c3- c5.
Zeckspiel,3.
Volant(jpsfcrJ1f),74.
tvoortgen schieten,78.

Vos,kom uitjehol,38.
W.

W aar za1die m an staan ?,c6.
W aterputten m aken,131.

Zeef,69 vlg.
Zeil,98.

Zickijagen,3.
Zweep, 115.
Zweimannskock,c6o.

Zweistuonden/lrein mitjfzz,c6.

V E R BET E R IN G E N .

l3lz.7,noot 4,regel 2: hoodm ans blind...lees:hoodman blind.

Blz.2o,regel 14 v.o.:Jae...lees:Jac.
Blz. 2I, regel Io v.b.: d... lees: m .
Blz.41, regel I5 v.b.: similu... lees:sim ilis.

Blz. S6, regel M. kegel... lees: koegel.
Blz. I27, regel 6 v.b.:m en plaatse onderaan de bladzi
jde als
verklaring van ,,s'
Jfers'': rQuiten''.
Blz. 140,regel 12 v.o.: men voege achter ,,voldoende'' in: De

naam ,,do1''staatwaarschijnlijk inverband m et ,,do1

pin''.

STELLINGEN .

De twijfel van Hoffmann von Fallersleben (HoyaeBelgicae,
VI,blz.183),ofdespelen ,,fijcken'',,,bierkensoet of pruimen
eten''J:#luisen of noppen'',,yporthouden''ooitin deNederlanden

bekend zijngeweest,isnietgewettigd.
1I.

Hetvermoeden van Prof.Kalff(Amsteydam in dezeventiende

eeuw,d1.1I,Huiseljiken Maatsckappel%jk Leven,blz.48),dat
suycker-oompje,slabberop,slabberneer,
daer leyteengouwe penning voorjeneer.
(Bredero,Mooytievs.c67o-7I)
gezongen werd bijeen dergelijkspela1sons,,zakdoekjeleggen'',
isonjuist.
DeCocken Teirlinck(KindeystelenKinderlustinZuid-Nedeyland, dl.1,blz.54)vergissen zich,wanneer zijmeenen, dat,
##van blindpot''in C.Gallitalo'svertaling van Rabelais(I68z,
d1.1,blz.8I)ons ,,blindemannetje''is.
I$r.

TeonrechtesteltRausch(Jakybuck/#FGesckickte,Spyackeund
LiteyatuyElsassLothyinkens,XXIV,S.95),,Bierenbaum schiitteln''(in Fischart's vertaling van Rabelais,S.267)gelijk aan
$:op het hoofd staan''.

De spelnaam ,,lutsen'',waarin hetM nl.G #ô.hetzelfdewoord

STELLINGEN .

wil zien àlsin,,lutsen = schokken,schudden'',moetwaarschijnlijk in verband gebracht worden met ,,letse= lus''.
VI.

##Teneysen'',voorkomende in deKeuyen van At?ffcr#lpl(N .

Bb'dy.v.Rgel.en Ggcr.,N.Rks-,3,1876,blz.9c,164),ishetzelfde woord a1s ons,,tennissen''.
V1I.

Voorhet in de DeljtscheKeuyen (Soutendam ,Keuren en OFdonnantièn van Deljt,blz.y9) genoemdespely,dievoirendenae
spelen'' leze m en: z,ende nae dievoir spelen''.
VllI.

Het door Kiliaen opgegeven y,rijdschot= schommel''isvermoedelijk ontstaan uit,,rijdschok''.
lX .

Het is aan Dr.P. Leendertz Jr. (Het Leven rl'
n,Vondel
blz. cIcvlg.)nietgelukt tebewijzen,datVondelzijnPetey en
Pauwelsaan zijn dochterAnnaheeftopgedragen.

De beschouwing van Dr.G.Brom (Fps#cfs Bekering,blz.3c)
aangaande de verhouding vanVondelen Tesselschadègedurende

dejaren 1630- '34 is onjuist.
X 1.

Het is onwaarschijnlijk, dat N. Heinsius' Vermakelljken
lplzl/ffrïcr eerst in de jaren 1590-'95 geschreven is. (Dr.
Janten Brink,Dy.NicolaasHeinsius.J:.,blz.34vlg.)

z

X 1l.

Stiekkel#c: Sonden vs.11170 vlg.
Als die kindre hebben geploen

STELLINGEN .

M etter blase driven spel,
Die sim et winde vullen Nvel;
Eén kind een weynich vore blaest,
Die dieblase m et winde haest,
D an blaest een andervu1dieblase;
Alen voege tusschen die en die het woord blasetin.
X III.
Histoyie van Troyen vs. zoI5I vlg.
H y sprac:,,W ie hoerden ye die saken
Dat m en enen heer soud m aken
Over m y,ic en haddes veyboeyt
Of averm y selven ghewilkoert!
Voor veyboert leze m en veykoeyt.

X IV.

Histoyie van Troyen vs.2ocI4 vlg.
By trouwen die icsculdich ben u allen
Ic en bat om diebattaelge niet.
W ant, doem en m y noem en hiet,
H et docht my te voren goet.
M en lezevoorbattaelgebaelgieen veranderenoemen in senemen ;
tevens voege m en in het laatste vers de ontkenning in.

X V.
Vad.M useum I blz.96,vs.I4.
Goeden hope en bleef noit onvergouden
den ghenen die hem gkestadick.
Achter ghestadick m oet houden gevoegd worden.
XVI.

Rinclus vs.55O vlg.
Verdoemt du inden torm ente leechs,
Om dattu vore Lazaruse sweechs

Endenietenstoppesden honghersijn,
Endekincellendech wechsijnsweechs.
De door Dr. Leendertz voorgeslagen verandering van kincin
kiginc is overbodig.

STELLIN GEN .

XVll.

Debeschouwing van W .Golther(Handbuck #c:Geymaniscken
M ytkologie,S.4O6:g.)overhetwezenvanLokiis onjuist.
X VIII.

Hetiszeer onwajrschijnlijk,dat de verhouding van Tyr
# tot
Fenrir wijst op Tyr's,,oudeheerlijkheida1sheerscheroverhet
licht''.(P.Herrmann,NordisckeMytkolokie,S,c35;g.)
X IX .

H.Oldenberg (Die Religion des Veda,S.163, z93) heeft
vermoedelijk ongelijk,wanneer hijde mâyà beschouwta1shet
karakteristieke van de wezens,die m etden naam ,,asura''worden aangeduid.
XX

De beteekenis van den raadpensionarisSteyn isdoor Dr.D .

C.NijhoffLDeScyfpg van Srffzistzj'/lloverschat.
XX I.

De meening van Dr.P. G.Bos (Het Groningsche Gild- en

Stapelyeckt JpJde yeductie in 1594),dat hettweede boek van
hetOldeymansboek,,op zijnlaatstuitdedertiendeeeuw dateert'',
isonaannemelijk.
XX II.

De uitspraak van G.Jellinek (DieErklârungdeyM enschenlzl# Bliygeryecltte,S. 7),dat de grondslagen van Rousseau's
Contyat Social aan iedere verklaring van de rechten van den

mensch ,,vijandig''zijn,isonjuist.
)()(111.

Te onrechte beweert Jellinek (a.w. blz.cj.),datinhoud en
vorm van de Déclaration des droits de l'komme van 1789

aan deAmerikaanscheBillsp/Rigktszijn ontleend.

