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1NLEIDING.

De taal zooals zij gesproken worth, moot
de eenige grondslag van al zijne (des taalvorsehers) nasporingen zijn.
DE VRIES , Inleidinq op Warenar.

Bet is eene onwederlegbare en door niemand nog in ernst
bestredene ,telling, dat iedere ware wetenschap moet berusten
op een vasten grondslag. Gelijk de bouwmeester, die een hecht
en stevig gebouw wil oprichten , in de eerste plaats heeft zorg
to dragen , dat de fondamenten , waarop het zal opgetrokken
worden , voldoende vastheid en sterkte bezitten , evenzoo moet
de beoefenaar eener wetenschap , wil hij vruchten van zijnen
arbeid genieten , steeds met de grootste nauwgezetheid toezien,
dat het veld , waarover zich zijne nasporingen uitstrekken ,
zeker en vertrouwbaar zij. Inzonderheid voor den taalbeoefenaar
is het in acht nemen van deze omzichtigheid van overgroot
belang. Vorschend naar de verschijnselen en wetten , welke
zich in de taal, het schoonste sieraad van den mensch , voordoen, staat hij meer dan elk ander ieder oogenblik bloot a an
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het gevaar, zich op onzeker en bedriegelijk terrein te begeven,
en zoo doende tot de meest valsche stellingen te vervallen.
De volgende opmerking zal het ons duidelijk maken.

Zoodra eene taal tot dien trap van ontwikkeling is gestegen,
dat zij de bijzondere belangstelling der meer heschaafden tot
zich trekt, begint zich uit en nevens haar, met meerder of
minder verschil, eene nieuwe te vormen; met andere woorden, uit en naast de spreektaal komt eene sehrijf- of boekentaal
op. De eigenaardige behoeften, waaraan zij te voldoen heeft,
doen haar allengs van de volkstaal afwijken en een anderen
weg opgaan. Naar de bijzondere inzichten van hen, die ze
gebruiken, wordt ze vervormd, niet zelden misvormd, vreemde
invloed doet gekunstelde vormen en beteekenissen ontstaan,
en een verkeerd geplaatst kuischheidsgevoel verbant woorden,

die noode kunnen gemist worden, zonder er andere even
krachtige voor in de plaats te stellen.
Niet alzoo de spreektaal, de taal, die in den mond van het
eenvoudige en kinderlijke yolk leeft. Deze toch, gemeen eigendam der „spraeckmakende gemeent," is vrij van alle bovengenoernde banden; geene uitheemsche inwerking, geene kunstmatige beschaafdheid ontnemen haar losheid en levendigheid;
maar ongesierd en kunsteloos vertoont zij overal en altijd dien
een-voud, die de onmiskenbare stempel der waarheid is.
Willen wij alzoo een blik slaan op de ware werkzaamheid
van den menschelijken geest, willen wij onderzoeken, niet hoe
sommigen, maar hoe het geheele yolk gedacht heeft, hoe de
verschillende begrippen en vormen uit elkander zijn ontwikkeld en afgeleid, dan, het is een ieder duidelijk, moet niet

1NLEIDING.

IX

de boekentaal, maar eenig en alleen de spreektaal on ze grondslag zijn.
Doch niet altijd is het gemakkelijk eene scherpe grenslijn
tusschen deze beide te trekken en juist to bepalen , wat aan
den gedachtengang van het yolk, wat aan dien der geleerden
zijn oorsprong te danken heeft. En hierin ligt het gevaar voor
den taalbeoefenaar, hier heeft hij een scherp en nauwziend
oog noodig, dat hem steeds voor alle afdwalingen kan behoeden.
Hebben wij in het voorgaande reeds genoegzame redenen ,
om het hooge nut te erkennen , dat de volkstaal voor eene
degelijke taalstudie oplevert , nog meer zullen wij daarvan
overtuigd worden door te letten op een verschijnsel, dat eerst
in de laatste jaren de aandacht der geleerden heeft getrokken.
Wanner narnelijk de mensch tot eenige ontwikkeling is gekomen , openbaart zich in hem eene sterke en onweerstaanbare
neiging om zich eene voorstelling te maken van de gronden
en oorzaken der dingen , die hij rondom zich opmerkt. Door
deze zucht gedreven stelt hij zich niet meer te vreden met het
bloot gebruik der woorden, maar poogt to gelijker tijd zich
het ontstaan van deze te verklaren. Zal dit streven met goed
gevolg bekroond worden dan moet het noodwendig op wetenschappelijke kennis berusten , welke natuurlijk niet aan iedereen
en allerminst aan het yolk eigen is. Door het gemis hiervan
laat dit zich echter niet weerhouden , maar richt zich op eigene
hand eene etymologie in. Woorden van verschillenden oorsprong, en slechts in klank of begrip overeenkomst vertoonende , worden met elkaar in verband gebracht , hunne begrippen verbonden , verward of verwisseld , en hunne vormen
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door wederkeerigen invloed veranderd ; anders gezegd , door

.

eene soort van verwarringsproces ontstaan talrijke nieuwe
woorden met nieuwe beteekenissen , die alleen uit de werking
der volksetymologie te verklaren zijn. (*) Reeds verscheidene
diergelijke , die vroeger duister voor ons waren , zijn, door op
dit verschijnsel acht te geven , in het helderste licht gesteld ,
en ontelbare andere wachten op de behaudeling van den taalkenner,, die een open blik heeft voor de volkstaal.
Doch, zal men zeggen, hoe nauw en beperkt vvordt op deze
wijze het veld van arbeid! Aileen toch de tegenwoordig gesprokene taal is voor ons toegankelijk , en deze, hoe belangrijk
ook , kan voor historische taalstudie niet voldoende geacht
worden. En voorzeker, piad onze letterkunde niets anders aan
te wijzen dan de hoogverhevene werken van

VONDEL HOOFT

of andere meer of minder door classicisme of rederijkerij gevormde schrijvers , dan zou dit bezwaar maar al te gegrond
zijn. Gelukkigerwijze is dit echter het geval niet, en stellen
ons tallooze vroegere, schoon grootendeels onbekende of vergeten , blijspeldichters in de gelegenheid, om de taal te leeren
kennen, oudtijds door onze voorvaderen in den dagelijkschen orngang gesproken. In hunne kluchten toch, oprechte afspiegelingen
van het toennialige leven , leest men die woorden en uitdrukkingen , welke in de zeventiende eeuw in het huiselijk verkeer

,

op de markt , in gezellige bijeenkomsten onder de luifel en
elders worden gebezigd: dat is eene taal, door geene rhetori-

(*) Zie het artikel BOTTEKROES, bladz. 6, maar vooral wat prof
Taal- en Lett erbode, 11, bl. 283.

DE VRIES over dit onderwerp 6c:hued in den
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cale lessen of anderszins bezoedeld , maar zuiver en echt. Hollandsch, natuurlijk en ongedwongen , en vol van die luim,
die aan het yolk eigen is.
Waartoe echter over dit onderwerp nog verder uit te weiden ? Waarom nog eens herhaald, wat reeds voor ongeveer
dertig jaar een miler grootste taalkundigen in zijne Inleiding
op Warenar op zooveel betere wijze uiteenzette? Innig overtuigd van de hooge waarde, die het vaderlandsche kluchtspel
voor den taalbeoefenaar heeft, richtte hij eene uitnoodiging
aan alien, wien onze vaderlandsche taal- en letterkunde ter
harte gaat, om hunne aandacht op deze stoffe te vestigen";
en zelf het voorbeeld gevende, zond de toen nog jonge geleerde eene der meest voor de taalkennis geschikte tooneelstukken , met voortreffelijke aanteekeningen voorzien , in het
licht. Van dien tijd af verheugde zich dit deel onzer letteren
in eene steeds toenemende belangstelling, welke duidelijk te
bespeuren is uit de sedert verschenen opstellen en verhandelingen onzer geletterden , alsmede uit de uitgaven van somrnige kluchtspelen van BREDEROO. Een krachtigen stoot gaf
vooral de heer

OUDEMANS ,

die, na rijke schatten uit de vader-

landsche tooneelpoezie verzameld te hebben, een onwaardeerbaren
dienst aan de taalstudie bewees door in een Woordenboek op
bovengenoemden tooneeldichter een aantal woorden en zegswijzen bijeen te brengen , welke, nu verouderd , in de zeventiende eeuw bij onze voorouders in zwang waren.
Hem hierin na te volgen en de nog lang niet uitgeputte
mijn verder te helpen ontginnen , is steeds van het begin mijner studien af mijn ernstig streven geweest. En toen ik hierbij
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het werk van den verdienstelijken letterkundige ten grondslag
legde, en bemerkte, dat er hier en daar nog wel een woordje
in te voegen of eene gegevene verklaring te herzien was,
kwam het mij nuttig „ja noodig voor, eene Nalezing op het
Woordenboek te geven. Bij dezen arbeid, dien ik Deo favente
binnenkort hoop te voleindigen, gebeurde het menigmaal, dat
ik woorden of uitdrukkingan onmoette, die om de eene of
andere reden mijne bijzondere aandacht trokken, en mij aanspoorden tot eene meer uitvoerige behandeling. Eenige daarvan
heb ik voor de uitgave bewerkt en laat ze hier artikelsgewijze
volgen, onder den titel van Proeve van woordverklaring.

BEWAARD.

In de werken onzer oudere schrijvers ontmoet men meermalen een adjectief of liever participium bewaard, dat zoover
mij bekend is altijd in verbinding met hand voorkomt en
de beteekenis heeft van vertrowwd. B. v.:
Acrisius , die liet een kopren tooren bouwen ,
Deer hij zijn dochter iu bewaerde pant dee houwen.
WESTERBARS , II

, 734.

( -Met, stelt dees Pellegrims in een bewaerde handt.
BRED.

Griane , 45.

Gelijk in de laatste plaats , zien wij ook bij KM de uitdrukking met stellen verbonden, en zooals men daar uit de vertaling sequestrare, sequestro deponere kan opmaken werd deze
verbinding meestal bepaaldelijk als rechtsterm gebruikt.
Over den oorsprong nu van dit bewaard is, zooveelik weet ,
tot nog toe alleen door den hr. OUDEMANS (in zijn Wb. op
Br.) geschreven. Hij verklaart bewaerde. als eene samentrekking van bewarende: eene uitlegging, die zeker niet de
1)

rir.. vermeldt de uitdrukking in den dat. sing. achter de praepositie

in , due als in bewaerder pant; en daar het adject. meestal in verbogen
vorm gehoord werd, is het niet to verwonderen , dat hij ook als nominatief
niet bewaerde, maar bewaerder pant in den zin van manus seqaestra
opgeeft.
1

2
minste waarschijnlijkheid heeft. Het is daarom noodzakelijk eenig licht over het woord te verspreiden , iets wat ik
sal trachten in dit opstel te doen.
Gelijk ik reeds boven terloops aanmerkte , is het woord
kennelijk een part. pass. en wel van een verbum bewaren,
welks behandeling tot grondig begrip zijner verschillende
beteekenissen dus noodwendig moet voorafgaan. Den oorsprong er van vinden wij in het gothische adject. vars,
behoedzaam , intentus (waarnevens varei, cautio) , dat
ook in andere dialecten met ga, gi of ge voorzien wordt
aangetroffen. Behalve een substantivurn , ohd. wara, cura ,
cautio, ags. varu, ndl. waar (in waarnemen), leverde dit adjectief in het ohd. het verb. simplex warm, waren, en het
afgeleide biwardn, biwaren, zorgen, providere , ndl. bewaren.
Dit laatste nu ontwikkelde uit zijne grondbeteekenis de
4 volgende begrippen:
1°. in meer beperkten zin, zorgen, dat iets in stand
blijft, dus handhaven en waarborgen, cavere (xm. en out..
Mnl. Wb.) ;
2°. het oog op iets houden , en dus in vriendschappelijken
zin beschermen, beveiligen, en in vijandigen bewaken (ibid.);
3°. in bezit holden, nu nog gebruikelijk ;
4°. evenals het frequ. bewaernen en het fr. .qarnir , verzorgen,
daar toch , wanneer men zorg draagt voor iemand of iets, men
de middelen daartoe gebezigd kan beschouwen als aan het
verzorgde object toegevoegd. (Zie xiL. en ouDEM. Mnl. Wb.
en vergelijk voor den overgang van bet. het fransche
powrvoir en ons voorzien, die ook eerst de bet. van zorgen
hadden).
Maar behalve de genoemde beteekenissen, aan bewaeren
toegeken d , vindt men bij KIL. nog die van probare, approbare. her echter hebben wij met een heel ander verbum
te doen, dat ohd. hi/Arian, probare, ofr. biweria en nhd.
bag/wen, als wahr darthun , befestigen, luidt en voorname-
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lijk als rechtsterm gebruikt werd , als blijkt uit HALTAUS
Glossarium Germ. in voce bewaeren. Het is eene afleiding
van het ohd. denominatief wdrian, oft. weria , enz. verificare,
ontstaan uit een adject. met langen klinker weer, waar.
Uit alle deze begrippen nu staat ons er een te kiezen ,
dat een part. pass. kan opleveren in de bet. van vertrovAvd;
en geen oogenblik behoeven wij dan te twijfelen , of dit
laatste bewaeren, probare, het rechte en alleen voor ons doel
geschikte zij. Dit namelijk geeft een part. pass. in den zin
van probates , aertas, zuverliissig , vertrovwd, en bij bijzondere toepassing als rechtsterm fan sequester. Verg. versocht,
vertrouwd , van versoeken, probare, hgd. erprobt, lat. exploratus, d. i. wat men heeft onderzocht , heeft leeren kennen
en alzoo vertrouwt.
,

BLES

EN

13 LAAR.

De heer OUDENANS in zijn Wb. op Bred. de uitdrukking
blaerde -koe behandelende vertaalt die te recht door marte
koe met wit voorhoofd en stelt ze in bet. gelijk met blaar- koe.
Wat hij er echter bijvoegt, dat de eerste uitdrukking een
oneigenlijke vorm zou zijn van de laatstgenoemde , is minder juist , daar beide evenveel recht van bestaan hebben.
Er heerscht namelijk in het Noord-Friesch (zie BENDE
BENDSEN , 171 en vlgg.) een spraakgebruik , volgens hetwelk
soms van enkelvoudige en zeer menigvuldig van samengestelde substantieven door achtervoeging van den participialen uitgang t of et adjectiva gevormd zijn, om een voorzien
zijn met de door dat subst. voorgestelde zelfstandigheid aan
te duiden. Evenzoo hebben wij , misschien wel in navolging van het Friesch , adjectiva als platboomd , eigenerfd ,
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pikknielde, en gelijk nfr. bleh,set, mit einer BIsse an der Stirne,
op paarden toegepast , van het subst. blass is gevormd ,
zoo ook zal ons blaarde zijn oorsprong te danken hebben
aan een subst. bl aar, welks bestaan ik in het volgende zal
aantoonen met gelijktijdig onderzoek naar den oorsprong
van het woord en van zijn verwante bles.
Wenden wij ons daarom naar het Oud-Hoogduitsch ,
dan ontmoeten wij daar een adject. bias 1) in bias (ros),
(equus) qui albam frontem habet, en piasas , albam (frontem).
(Zie GRAFF , III , 257.) Vanhier, gelijk blencke, macula emicans, van blaneke, candidus (Tim.), met bijzondere toepassing
on. bles, biesi, macula in fronte equorum et bourn, zd. die
Blassen , weisser Fleck oder Streif an der Stirne der Pferde,
hgd. Blur, eng. blaze, zw. blasa , ndd. , bij JUL. en bij MEYER
blesse, alle in gelijke beteekenis. Met gelijken vorm , maar
in afwijkende beteekenis zien wij ook in het ags. een subst.
blase, flamma, fax, mhd. bias, flamma, lumen, en ndl. der
17e eeuw bias, schijnsel , flikkering.
Alle deze vormen nu, die een a of den Umlaut er van
e of a vertoonen , brengen ons echter nog niet tot de zekere
kennis van het grondverbum , als hoedanig men zoowel
blissan (le kl.) als blisan (3e kl.) zou kunnen stellen Maar
een substantief, dat in de bet. van blesse op twee plaatsen
bij VONDEL voorkomt , nam blaer, 2 ) en een adjectief blaer,
bij xu,. in verbinding met koe als nigra sed fronte alba yesmeld, geven den weg aan door duidelijk op een verbum
der 3e klasse te wijzen 3 ).
Ook de bet. van dit blisan is gemakkelijk te vinden ;
1) Men wachte zich wel dit adjectief te verwisselen met blasz, dit door
526). Of dit
zijne sz op het vroeger bestaan eener wijst. (GRIMM,
blasz echter met het ohd. bleizzi, livor, en het ags. b/cit, lividus, verwant
is, durf ik niet beslissen.
2) Zie oUDEM. 31711. Wb. in voce.
3) Verg. ten opzichte van deze redeneering hier beneden artikel DRFAMEN.
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want zoo men de twee hoofdbegrippen , die de bovengenoemde woorden vertoonen , te weten albus en flamma,
vergelijkt en bedenkt , dat uit blinkers zich zoowel de bet.
van roode als van witte glans kan ontwikkelen , dan behoeft men niet lang in twijfel te staan , of deze micare,
splendere geweest is.
Reeds boven hadden wij door het ohd. adjectief en de
afgeleide substantive bles, blesi, enz. gelegenheid om na te
gaan, dat de witheid bepaaldelijk werd toegepast op het
voorhoofd der dieren. En daar men nu deze eigenschap ook
kan beschouwen als kaalheid, als gebrek aan die haren ,
welke van andere kleur dan die op het voorhoofd het overige
gedeelte des lichaams bedekken , zoo ontwikkelde zich uit de
bet. albus in ,fronte die van calms en uit albia die van
calvities , gelijk wij zien uit bles, calvus , recalvus (Km. en
Stat. Bijbel, Lev XIII, vs. 41) , blesse, albus macula in
fronte (Km.), blesse, calvities (Stat. Bijb. Lev. XIII, vs. 43),
blaer, naakt , kaal (Mnl. Wb. van ounKm.) 2).
Doch nog verder zou de beteek. van bles van de oorspronkelijke albus afdwalen ; want het begrip kaal, beroofd
van haar, ook op andere zaken toegepast, bracht een
Kleefsch blass, earens pecuniis (Teuton.), en een ndl. (17e
eeuw) bles, beroofd van verstand , gek (Mnl. TR. van
OIIDEIL) VOOrt.

En letten wij nu op het subst. blesse, macula alba in
fronte, dan vertoont het ons een niet minder opmerkelijken
overgang. Van kale plek namelijk op het voorhoofd werd
het gebruikt voor kaal voorhoofd, als blijkt uit KILIAEN,
1) Vergelijk hiervoor lat. candere, gloeien , met candidus, schitterend wit.
2) Ook het ags. vertoont in dien zin een adject. blere, waaruit men tot
een ndl. bleire zou kunnen besluiten ; maar dewijl ook meermalen de ags.
e aan eene goth. e , ndl. I beantwoordt, zoo vermeen ik recht te hebben ,
den angelsaksischen vorm aan blaar gelijk te stellen (Zie GRIMM, P. 361).
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die een blesse, vewrblesse , frons relicina , refugo capillo nuda,
vermeldt, ja bij nog verdere uitbreiding van begrip zien wij
een blesse, sinciput (Tun. en MEYER), en zd. die Blassen , die
Stirne, iiberhaupt von Thieren sowohl , als ver4chtlich auch
von Menschen , auch wol die Stirnseite von Gebauden
(SCHMELLER in voce).
Verg. het ohd. subst. stirna , ags. steorn , hgd. en zd. stirne,
ndd. steern, Km. stern, stirne , sterre , welks beteek. van
frons even zoo ontstaan is uit hetwoord ster,, stern, astrum,
dat, opgevat als macula alba in fronte, in het zd. als deminutief sternlein gebruikt wordt , voor een paard of rund
met witte vlek op het voorhoofd (SCHMELLER , III, 658).

BOTTEKROES.
Wanneer het yolk in zijne taal woorden ontmoet , die
in klank en beteekenis eenige overeenkomst vertoonen,
dan is het onwillekeurig geneigd die met elkaar te verwarren , dat is of ze wederkeerig van beteekenis te doers
verwisselen , Of alleen de beteekenis van het eene op het
andere over te dragen ; in dit laatste geval kan het woord,
dat zijne beteekenis aan het andere heeft medegedeeld ,
zelf nog blijven bestaan of als overbodig zijnde in onbruik
raken. Op deze eerste wijze hooren wij vormen van kennen
voor die van knwnen , gelegen voor gelegd gebruiken , en
weer omgekeerd vormen van kwnnen voor die van kennen,
(hip legt voor (110 ligt ; evenzoo leest men bij BREDEROO
(zie Wb. van otmEM.) hovAven in plaats van hoiden en (hip
hield voor (hij) howwde. Het tweede geval vertoont zich o. a.
in glimip, dat door invloed van glimmen zijne bet. behoorlijkheid
in die van glans veranderde (Taal- en letterb. II, 198).
Maar ook bij loutere overeenkomst van vorm ziet men
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dezen overgang zich openbaren , en alzoo het eene woord
aan het andere, waarmede het slechts een gelijken klank
heeft, eene geheel heterogene beteekenis overdragen. Tot deze
soort van woorden behooren by. dorven , durven, dat door invloed van het oude dorren (oser) zijne bet. van behoeven in die
van audere veranderde ; muilbeer, moerbezie , dat door de overeenkomst van klank met muilpeer ( 1) ,'eene spottende benaming van alapa, ook deze beteekenis kreeg (Km. in voce
muilbeer); alsmede bottekroes , gelijk uit het volgende blijken zal.
Dr. VERWIJS zich grondende op de etymologie, verklaarde
dit woord (Spel v. d. Sacram. van Nyeutv. en Sp. Brab.
Vocabul.) als beteekenende of drinkebroer of valsch,e speler, en
zeker zal een van deze begrippen wel oorspronkelijk in
gebruik zijn geweest. Wanneer wij echter de plaatsen nagaan , waar het subst. voorkomt, dan zien wij het noch
in de eene noch in de andere beteekenis gebezigd, maar
overal in de reeds door den hr. VAN DALE (Taalgids , IX , 102)
aangeduide van botmuil , botterik , of de daarmede verwante
van lomperd, onbeschoft mensch. Zie b. v.:
1 ) Zeer dikwijls vindt men bij onze oudere schrijvers dergelijke spottende
benamingen , waarvan het tweede gedeelte meestal eene eetwaar aanduidt,
voor alapa gebezigd. Zie b. v.:

Oore-klinckers,
Muyle-peeren, Vuysten-loock,
Backe-yisjes , Suyre-koock.
V. D. VENNE ,

Bel. Wer. 128.

Mij dunct ick u gepraet met rughspijs sal betalen.
K!. v. de Gedwonge Griet, 14.
Zoo ook nog stocksuiker (Boertige Clucht van de Saus, 20), kneppelkoek
(Hontge bijt nuj niet, 14) , kneukelsop (Th. 22), Stockevis, (V. D. PENNE ,
Bel. Wet. 131) , vuystamandele (K!. van de bedrooge gasten, 7) en de
uitdrukkingen, iem. suicker onder 't hemde geven (POIRTERS , Mask. der
Wer., 246) en iem. kloppersboonen geven (lb. 287). Verg. ons oorvijg, rottingolie , enz.
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dat ick u in stede van een

WijE

croes honden sal.
COORNHERT ,

Jongman voor een grooten botte-

Vertal. van Bocaccio, 161.

Ic wille wel heeten in elcken wijcke,
Grovaert, bottecroes en diergelijcke,
Omdat ick soo plomp ben van verstande.
V. GHISTELE ,

Ter. Corn. Eun. 85.

Maer hierna qttam de beleeftheydt, die achte deze simpele lieden voor
plompers en bottekroesen.
R. VISSCHER , Brabb. 72.

Ook in Trijntje Cornelis van HUYGENS I, 574, waar
die TRUNTJE mede wil troonen, zegt:

MARIE,

All propelayck, me lief, we kunnen noch wel prOten
En urken eer hay komt; 't zayn all wa langer strOten
As d'ouliens te Leirdam .. 'k will segge, te Noordam.

die nu bang is, dat hunne onbekendheid met
woonplaats door deze vergissing in 't oog zal
vallen, roept MARIE toe:
we) magh den bottekroes stoat' rose, seght Saerdam,
FRANCISCO,

TRUNTJE'S

Of ge vergalt den Bott.

Niet anders in BREDEROO'S Sp. Brab. vs. 1584, waar JEROLIMO, die in zijn knecht een zeer dom en onbeschoft mensch
ziet, hem (vs. 1579) den eernaam bohnsi/ toewerpt en vijf
regels verder zegt :
Non schinckt mij de weyn! ghij bottekroes, hoe sijde so traegh?

Zie nog COORNH. Vertal. van Bocaccio, 171, en het genoemde Spel v. d. Sacram., vs. 1328, waar deze bet. wel
niet zoo duidelijk blijkt, maar toch zeer wel past.
Zoo zien wij dus bottekroes met eene naar de etymologie
zeker te vermoeden bet. van dirinkebroer of van valseke
speler, maar ook met eene door plaatsen gestaafde van botterik:
begrippen, wier verband men door het boven behandelde
verschijnsel gereedelijk kan verklaren. Door de overeenkomst
namelijk van vorm, en zeker ook wel door het vergeten der
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etymologie van ons woord begon men het eerste samenstellende deel er van met bot in botmuil gelijk te stellen ,
gaf zich geene rekenschap meer van kroes, en gebruikte
de samenstelling zelve eindelijk volkomen als botmwil en
botterik

).

1

I) Nog een aardigen dergelijken overgang vertoont ons het woord bekaaid.
Stelt men namelijk , dat een oulings gebruikelijk verbum bekeien , begekken , bedriegen, foppen (zie KRUL , Pamp. Wer. I, 73, 88 en 210, en II,
212 en 238), door de aan het Amsterdamsche dialect eigene verwisseling
van ei en aai den vorm bekaaien kreeg, den zal het ou nog gebruikelijke
participinm in de bet. van gefopt genoegzaam verklaard zijn. Maar gefopt ,
bedrogen op zaken toe te passen en alzoo can bekaaid de bet. van verknoeid, bedorven te geven ken, geloof ik, moeilijk gaan. Als zoodanig
toch vinden wij het woord o. a. bij VAN BREEN, De ziende Blirdeman , 22:
Nu wil 't haperen , o Krijn , no is al 't werk b e k tie y t.
Om dit te verklaren moeten wij dos een anderen weg opgaan en ons wooden
tot een verbum begaden, dat eerst ornare beteekende , maar met leebijk
verbonden , en later zelfs zonder clit adverbium , den zin ontving van deturpare.
(Voor bewijsplaatsen zie men KILIAEN , Mag. van N. Taalk., III, 286,
en OIMEMANS, Mnl, Wb.).
Voornamelijk weed het in dien zin, gelijk no nog in Gelderland, op
het bevuilen der kinderen toegepast , maar ook overdrachtelijk ontwikkelde
het de bet: van dedecorcve verbis , beschimpen , ale blijkt nit PLANTIJN
die begactijen door honnir vertaalt.
Vergelijkt men no dit begaaien met het bovengenounde bekaaien, foppen,
bedriegen, dan behoeft men zich niet te verwonderen , dat ze wegens overeenkomst van bet. en vorm met elkaar verward werden , en dat zich een
bekaaid in dezelfde beteekenissen vertoonde als begaaid, d. i. als bevuild
en ale bedorven, verknoeid. Van deze laatste bet. zagen wij boven eene
bewijsplaats , en voor de eerste zie men BORDIEESTER Zijtje Fobers, 11:
Of ik b eka ay mijn hielen.
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BRUIDEN.
„Het is vremt om hooren , hoe menighvoude beteikenis, sen het woordeken Bruyen bij ons heeft. Zeker schrijver
„yerhaalt van een Romein , die een groot gezelschap ont,,haalde , dat zijn tafel bijkans met allerlei soorten van
„spijzen , daar lucht , aard' en water mee verzien zijn, gelijk
„als opgehemelt stond ; en evenwel was het niet dan eenerlei
„kost , visch te weten , die op zoo veelerhande manieren was
„toegemaakt. Met het woord Bruyen gaan wij bijkans even„eens te werk , aangezien het op zoo ontallike verschillige
„manieren wort voorgestelt en gebruikt.”
Zoo schreef voor ruim tweehonderd jaar de maker der
niet onaardige Hofredenen en Quinkslagen, en in dien tijd,
Coen bruien met zijne menigvuldige en schijnbaar uiteenloopende begrippen elk oogenblik in den mond des yolks
gehoord werd, was er niemand , of hij begreep volkomen
den zin van het aangehaalde gezegde. Door verloop van
tijd echter begon het verbum , gelijk zoovele andere woorden, langzamerhand in onbruik te raken ; en daar het
in de tegenwoordige volkstaal , op eene enkele uitzondering na , reeds geheel verdwenen en door andere woorden vervangen is, zal er nu menigeen gevonden worden,
voor wien JAN DE BRUNE S woorden duister en onbegrijpelijk zijn.
Om deze reden , en tevens ter voldoening aan eene
door mij bij de uitgave der Drie Kluehtspelen gedane belofte , wil ik eenige bladzijden van dit boeksken wijden
aan de beschouwing der vroegere beteekenissen , aan dit
belangrijke werkwoord eigen , en aan het onderzoek omtrent Karen oorsprong en onderlinge betrekking. Vooraf
evenwel moeten wij ter inleiding kortelijk stilstaan bij
de behandeling van broeden, dat, gelijk ik straks zal
'
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aantoonen, als moedervorm van bruiden te beschouwen is.
Dit werkwoord, ohd. bruoten , pruotan , nhd. briten , ndd.
broien 1 ), nu in verschillende beteekenissen in gebruik ,
had oorspronkelijk alleen die van warm maken , verwarmen 2 ), welke zich nog duidelijk vertoont in het ohd. B. v.:
-

Sunna skinet , pruotet unde brennet.
BOeTH. de Cons. phil.
Anderiu fiur brennent , siu ne bruotent aber nicht.
Ibid.

Ook nog bij ons in uitdrukkingen als: ziinlichaam broeien,
enz.
Door verschillende toepassingen echter en daaruit volgende beperking van het eenvoudige begrip ontwikkelde
broeden een aantal nieuwe beteekenissen, die wij Kier laten
volgen.
Ten eerste werd het verwarmen als een bewaren tegen
koude beschouwd, en kreeg dus in gunstigen zin gebruikt
de bet. van , fovere, koesteren. B. v. in het ohd.:

zijne keel broeien,

Also unsih du wolla bruotet uncle wider froste skirmet , so er manige
beginnet mit sinemo guote bruoten, uncle skirmen.
NOTKER , 147,5.
Also fogal sine jungen bruote.
IDEM , 56, 2.
I) Het nederduitsche broien beantwoordt in worm zuiver aan ons broeien,
daar ndd. o gelijk is aan ndl. oe, uit no ontstaan.
2) Wel to onderscheiden van dit broeden is een verb. broeien, bij KIL.
schouden , calida perfundere , fervente aqua aspergere , (b. v. varkens broeien,
linnen broeien), ndd. broien, mit heissem Wasser iiberschiitten , dasz das
Haar oder die Federn losgehen (b. v. Honer broien, Linnentug broien),
hgd. briihen. Dit is namelijk afgeleid van een substantief, , dat bij Km.
broey e, brue, bruwe, jus, jusculum , ndd. broi, Suppe , nhd. Brittle. luidt.
Deze laatste woorden zelve hebben hun oorsprong te danken aan het
ohd. verbum briuwan, ags. bredvan, ofr. briuwa, fovere, cerevisiam coquere,
dat naar de 6e sterke kl. vervoegd werd; het is bij ons brouwen (uu voor
w overgegaan in on) en wordt nu in den veil. tijd zwak vervoegd.
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Zoo ook bij Km. broeden , fovere, terwijl het Oud-Hoogduitsch den tropischen zin van refovere adulatione vertoont
(GRAFF , III, 286).
In de tweede plaats vindt men broeden, gebruikt voor het
koesteren, dat de vogels op hunne eieren toepassen. Zoo
reeds ohd. B. v.:
Si legit it eier in die hizze unte bruttet si in der wirme des sunnen.
Diutiska , III, 37.

Ook eng. to breed (met Umlaut van oo in ee), ndl. broeden,
hgd. briten 1 ).
Vanhier zien wij het verder bij uitbreiding de meer
algemeene bet. van voortbrengen ontvangen , als b. v. in
het eng. to breed, fokken, bij ons oulings paarden broeien,
voor fokken en nu nog kwaad broeien , voor kwaad veroorzaken, , kwaad brouneen (WETLAND, Taalk. Tn. in voce); ja
op manlijke wezens toegepast ontmoet men het verbum
zelfs in de bet. van bevruchten, als blijkt uit MATTH. KUESER
Ole! Brom, 2:
,

Hij het wel een dozijn maegde met "t kind gebroeyt.

Nog twee andere begrippen , aan ons verbum in het
zd. eigen, moeten m. i. met ineubare ovis in verband gebracht worden, namelijk1°. wnauswirksam,langsam,unsehlissiek
sein , en 2°. sick iibelbefinden, was oft vor einer ausbrechenden
krankheit Stat findet (SCHMELLER in voce). Zij schijnen overgedragen te zijn van het broedende stilzitten, en alzoo eerst
nets uitvoeren, en vervo]gens nets kwnnen, witvoeren, beteekend te hebben.
Ten derde wordt broeien , reflexief of intransitief gebruikt zijnde, zoowel toegepast op het hooi , dat door
I) Van het verbum, in deze bet. gebniikt, komt een uit den stain
gevormd subst. voor, ags. brOc , eng. brood, breed, hgd. brut, enz. als
proles, en een adject. ohd. bruotag, ags. brOdig , incubans, zd. bratig , im
Briiten begriffen, zum Briiten geneigt, ndl. broedsch.
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vochtigheid en gebrek aan lucht in brand raakt , als op
het weder,, dat door zijne zoelheid eene verandering doet
verwachten. Zoo b. v. ndd. et hoi broit sik (Br. N Wtb.),
zd. es (das Wetter) brad, voornamelijk met aanduiding
der verwachting van spoedigen regen (SCHMELLER, T, 272),
en ndl. het hooi broeit, de lucht broeit.
Het vierde begrip van broeien, dat ons ten laatste ter
behandeling overblijft , vormt een volkomen tegenhanger
met het eerste. Merkten wij namelijk boven op, dat, het
verbum, in goeden zin gebruikt , de beteekenis van fovere
krijgt , zoo zien wij het hier,, in ongunstigen zin opgevat , de tegenovergestelde van kwenen ontwikkelen. Gelijk
toch het lat. verbum urere meer algemeen voor pijn doen
werd gebezigd (b. v. uri frigoribus, wri kris), zoo ook
leverde broeden, warm maken , eene gelijke bet. op, die zoowel op het lichaam als op den geest werd toegepast '). B. v.:
Niet laugher voortaen en wilt in dijn bescheet
Den sondighen weer broen.
CASTELEYN ,

Conste van Rhet. 99.

, die mij toch altijt weten te broen,
En men mij tot wercken, en ick ben al moe zoo altijt te wroeten.
COSTER ,

Tijsk. v. d. Schilden, 29.

Waer court het luck van daen
Om Jochem voort te broen,
Want met sijn eighen doecken
Men hem no blinden ken, dat hij skin selfs sal soecken.
JAN SOET ,

.Tochem .Tool, 5.

Voornamelijk echter gebruikte men het, evenals sot quellen,
(zie b. v. Tijsk. v. d. Sch. 11) met mal of sot verbonden
als iemand zoo plagen, dat hij er gek van wordt. B. v.:
Want deuce kijeren
Zouwen een mensch wel mal broen.
TENGNAGEL ,

Frilc in 't voorhuis, 8.

Misschien mag men ook let. flagrum, zw eep, met fiagrare, branden ,
vergelijken.
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Die vieze grijnen , (lie de menschen mal deen broen.
BENJAMIN, Minn. van zijne vrouw,, 21.
Me dimkt „je selt me, nog gel.; broen.
VAN SANTEN ,

Liebte W. 4.

't. Vemialei en van dracht zal 't vrouvolk , vrees ick , gek lnvev.
STARTER (V. VL.) , 357.

Naast dit broeden stelt KILIAEN een vorm broeden en kent
er twee zelfde beteekenissen (, fovere en eteubare ovis) aan
toe. Hieruit zouden wij eene verwantschap tusschen deze
twee verba kunnen vermoeden, die dan ook licht ware
aan te wijzen, zoo de oe in broeden zich niet, gelijk wij
boven zagen, uit uo, maar uit iu had ontwikkeld. Wil men
dus eene verwantschap aannemen, dan is er behoefte aan
eene andere verklaring; en deze geeft ons het volgende
verschijnsel. In sommige dialecten onzer taal namelijk,
vooral in de zuidelijke, gaat meermalen de oe, om welke
reden weet ik niet, over in ue of ui; zoo vindt men
bij Km. kapruin, kappuin , voor oudere vormen. kaproen ,
kapoen, bij oude Vlaamsche auteurs vaak grueten, rueren,
vueren, enz. voor groeten, roeren, voeren, enz., bij ons bazuet
voor basoen (A. BUNS II, 80) en zeker ook broeden, bruiden
voor broeden.
Maar nog meer zekerheid zal men omtrent de verwantschap der beide vormen ontvangen door de opmerking ,
dat bruiden met broeden, behalve de door ML. aangegeven
beteekenissen, nog twee andere der boven behandelde gemeen
heeft. Deze, comprimere en vexare, zal ik in het volgende
met bewijsplaatsen staven, en zoo tevens gelegenheid
om aan te toonen, hoe zich uit dit laatste begrip
de verschillende andere ontwikkelen, die DE BRUNE tot de
boven aangehaalde vergelijking voerden.
De eerste bet. dan zien wij bij DE BRUNE, Hofr. en Quinksl.
67 , waar eene vrouw , die door Karen echtgenoot ergens mede
belast wordt met de bedreiging „dat hij haar, zoo ze zijn
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begeerte niet datelik naquam, in 't water zou
hierop het volgende antwoordt:

bruyen"

Arme Poppenruiter! ghij dreight mij in 't water te bruyen, daer het u
te lande niet doenlik is.

Bruien heeft hier,, gelijk wij beneden zullen zien , de
beteekenis van werpen , moor wordt in woordspeling door
de vrouw tevens voor comprimere genomen.
Evenzoo in de X goede boerden, bij VERWIJS 1, 9:
Een wijf hadde even getrouden man
Te Hasselt in die goede stede ;
(Gheen goet wijf en trects haer and
Cu overspele dab si inesdede :
Si kende liever hare lede
Dan potte of pannen , si seuerde node;
Luxurioes was al hare sede ,
Si prees bruden naest den brode.

Vanhier bij

de gemeene verwenschende zegswijze
40) en in het Nedersaksisch de „Abfertigungsformeln" , die tot de laagste straattaal behooren, namelijk , brie dine Moor en brie diners Bah,
waarvan het eerste tegen mannen, het laagste tegen vrouwen
gebruikt wordt. (Zie Br. N. Wtb. in voce.)
Maar in 't bijzonder komt bruien voor in gelijke bet. met
de vierde toepassing van broeden, dus als kwellen, en wel
of lichamelijk , als slaan, stooten, Of geestelijk, als plagen.
Voor de eerste bet. zie men b. v. BERNAGIE, Fran. Stud. 36,
waar zekere BOUWE, die een pak slaag heeft gekregen ,
uitroept:
ons

bruyt je moer (_Hontgh,e bijt mid niet,

Ja ze hebben me zo gebruid, enz.

Ook JAN VOS , 387:
Gij dreigt mij van de key te bruien; 't hoeft niet, Luyt,
Zoo gij mij bruit, zoo word ik van een kei gebruit.

Zie nog WOLTES, Bedr. Gierig. 9;

PURG. ET ORN.

Geveinsde
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10; BERNAGIE, Dehauchant, 16; Klucht van de
31; enz.
Voor de tweede, plagen:

kwaker,, III,

bedrooge Gasten,

1k tril en beef,
Zoo bruid me die kerel; je weet niet in wat elend dat ik leef.
BERNAGIE Got! VrOUW , 19.

Of denkje, dat ik met de kop gebruid ben?

d. i. met den kop gekweld, krankzinnig.
BOELENS,

Bedr. Vrijer, 6.

Zie nog BERNAGIE, ORtrOWDe Kaitt0OrkiteCht, 28; BOELENS,
Bedr. Frijer,, 4; BENJAMIN, Minn. v. zijne Vroww, 25; enz.
Ook het nederd. heeft briden en briien in de bet. van
wulziehen, vexiren. (Zie Br. N. Wth. iu voce).
In verband met deze beteekenis beschouwe men ook de
uitdrukkingen dat bruit mij niet en wet bruit het mij 2 in den
zin van dat raakt mij niet, wet raakt het mij? (Zie NIL voL.
Sthakingen, 33; BERNAGIE, Oftir. KaRt0OrkR., 38; IDEM, Betaald
Bedroq, 19; enz.) Evenzoo ndd. wet briiet mi dat? was
scheert es mich? (Br. N. Wtb. in voce).
Gelijk nu verder stooten, slaan en andere dergelijke verba,
die eene lichamelijke kwelling aanduiden, meestal tevens
opgevat worden als een snel en krachtig verplaatsen van den
persoon of de zaak, die de handeling ondergaat, zoo ook
kon ons bruiden, op levende wezens toegepast , de beteekenis ontwikkelen van wegjagen, en op levenlooze , die van
smajten, and wegbrengen. (Verg. ook smijten, vroeger in de
bet. van &tan gebruikelijk). B. v.:
Wel onze Marry liet me linen,
En bruide mij ten huizen uit,
Zoo zoo ons goedje werd verbrnid.
J. DE TRIJER

Haagsehe Mereuur, 22.

Hij bruyt ze al to maal wel 't gat nit.

K.1. van Huntghe bijt mij niet, 14.
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MAN.

Nu Baas, ik brengje dezen arm met goed.
ABRAM.

Ja man, gaat heen, en bruyt het voor je voet.

Ibidem, 22.

Maar ook de gewone overgang van trans. tot intr., dien
men bij de verba van beweging aantreft, vertoont zich
hier en geeft aan ons verbum in overeenstemming met de
twee laatstgenoemde beteekenissen die van snel weggaan ,
oprukken of van vallen. B. v.:
Dan hebje de vis, die ik thuis zond, niec willen ontfangen,
En tegen den visdrager gezeid: Brui heen met je vis.
BERNAGIE , Uoe Vrouw, 10.
Brui niet van de trappers.
RIJNDORP , Krispijn Soldaat, 20.

Zie nog IDEM, Geschaakte, braid, 54; PURG. ET OEN. Hon.
van Lwilekkerland, 22; Khccht van de bedrooge Gasten, 14;
Gedwongen Houwelick , 24; enz.
A. PEPS
Ook het ndd. heeft weer brgen in dien zin; b. v. in een
Lok brim, in eine Grube fallen; wi briieden den Barg
henwnner. (Zie Br. N. Wtb. in roce).
,

Aldus zien wij , het voorgaande kortelijk samennemende ,
braien, behalve in den zin van comprimere, met geleidelijken

overgang gebruikt als:
I. Skean , stooten,
II. Kwellen, plagen ,

III. Wegjayen, Ivegsmijten,
IV. Snel tveg,qaain oprukken, vallen.
Volkomen gelijke beteekenissen vertoont ook een werkwoord brutsen, britsen, dat door zijne afleiding van brniden
er geheel en al mede gelijk to stellen is. In sommige Germaansche talon namelijk vertoont zich eene soort van verba,
die door achtervoeging vans aan den stam van an dere
verba zijn ontstaan ; bij deze gaat de stainklinker . zoo
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helder is, over in den verwanten onvolkomenen , terwijl
de beteekenis in 't geheel geene of althans zeer geringe
wijziging ondergaat. Op deze wijze ontstond sluksen van
slokken, ritselen en ritsen van rijden, slitsen en slissen van
rani ellen, bij Km. hicksen van hieken, ndd. luksen, behende
stehlen , van Luken, ziehen, zupfen, rapsen, eilig raffen ,
van rapers, hurtig zusammen fassen , hgd. dricksen van
driieken, enz. Evenzoo kon dus brutsen, en met wisselvorm britsen, van brwiden afgeleid worden en gelijke beteekenissen vertoonen, waarvan hier voorbeelden volgen 1 ).
I en II. Slaan, stooten en plaqen.
Twee gekken , die met goede hoop,
Als hem of mij het hoofd raakt op de loop,
Malkanders minnepijnen sussen ,
En dus in pleats van troost malkander lijdig brussen.
NIL voL. , &Oder door Liefde, 2.
Zal dit dan al zijn leven dueren, dat ik dus van 't gemelijk wijf oebrust
[zal werden.
VAN PAFFENRODE ,

78.

lk meende, dat er de duivel to villen was, is 't anders niet? wat brust
[me deze nar !
IDEM , 67.

Ook de uitdrukidngen wat bruit het mij? en dat bruit mij
niet worden in gelijke beteekenis gebezigd als de bovengenoemde wat bruit het mij? en dat bruit mij niet. Zie b. v.
NIL VOL., Sehild. d. Liefde, 29, en voor den wisselvorm brawn
M. KUEZER, Olef Brom, 9:
Ja wat britstet ons , sij moetent to schicke maecke.

III. Wegjagen, smijten, snel wegbrengen.
Brust dat Thegoed weg.
BERNAGIE Behzehelijke Jonker, , 10.
.) Ook leverde brutsen door eene gewone assimilatie den vorm brussen.
Verg. hossen van hotsen , rossen van rotsen , his sen van hitsen , krassen
van krai sen , enz.
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Want Griet brutsten hem onder den voet en met haar stuyt
Satse op zijn hooft.
Ill. van Hontghe bijt mij niet, 6.

IV. Oprukken, vallen.
Al is hij nieuw etrouwt, hij brust niet naer sen oom,
As aere gekken doen; hij hoi* voet bij steck, moer.
HUYGENS (Const.) 4°, 1283.
Bros dus maer heen.
BERNAGIE

Debauchant, 12.

Zie nog, NIL VOL., Sehakingen, en .Amsterdamsehe Dragonade,
3, en voor den wisselvorm britsen HUME Olef Brom, 11:
Segh me vrou, wie vaer van "t kint is en bras uyt mijn ooghen.

In de bet. van vallen, sehielijk vallen komt het verbum
ook voor in het bredaasch dialect, waarin men er echter
meest altijd neder, om of bij aan toevoegt. (Zie HOEUFFT
Bred. Taaleigen, in voce).
Zoo zagen wij dus bij de twee laatst behandelde verba
eene opeenvolging van begrippen, die ons niet anders
dan natuurlijk, maar tevens alleropmerkelijkst kan voorkomen. Nog meer belangstelling echter zal zij ons inboezemen , zoo wij ook bij andere verba hetzelfde verschijnsel
ontm oeten.
Wenden wij ons daartoe in de eerste plaats tot sjarren
of sjerren, een grootendeels verouderd werkwoord, welks
beteekenissen ik in het hier volgende aantoonen zal.
I en II. Slaw?, kwellen.
lk sjar hem voor den kop, die mij dit sal ontsegghen.
DE BIE ,

Beschernide Suyverheyt, 24.

Wat ben ik ook gesjert met zulk een haasenkop!
ALEwLyx, Puit. Hellev, 25.
Wat sjaere kik mey met ou?
Bakkersknaapje, 24.

en ook de uitdrukking dat sjert mij niet, in denzelfden
zin als dat bruit (of brust) mij niet:
Dat sjert ons niet, dok splint voor "t kruyen.
ALEWIJN ,

Jan Los, 25.
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III. Als wegjagen en wegsmijten is het nog, zoowel in
Breda en oinstreken als in Zuid-Nederland, „onder de landlieden en den laagsten burgerstand" in gebruik. Zie HOEUFFT
Bred. Taaleigen , 543, en SCHUERMANS Vt. Idiot. 613.
W. Oprukken, vallen.
Sjaart ons nit den weeg.
Bakkerslcn. 8.
toen ik met een draai
Heen sjerd" , en schoot de papegaai.
ALEWIJN ,

Jan Los , 83.

— gaven ou slagen en sjerden mit et gelag deur.
BOIMEESTER ,

Nieumsg. Aagje , 4.

De heer HOEUFFT (Bred. Taaleiq. t. a. pl.) verklaarde dit
woord als door eene naar het hgd. gebogene uitspraok van
scheren gevormd, dat eene bet. vertoont, geheel gelijk aan
de eerste van sjarren. Doch gemis aan meer analoge voorbeelden, die genoemden Germaansehen invloed zouden
kunnen bewijzen, noopt mij deze afleiding te verwerpen. Liever zoude ik daarom stellen, dat ons woord door
overgang vans in sj uit sarren ontstaan is. Meermalen
toch doet zich dit verschijnsel in de volkstaal, voor,,
als blijkt uit hanssjop , aansjouwen , parlesjdnten , sjokken
(dralend gaan), voortgekomen uit hcinssop , aansouiven (Zie
MEYER),

parlesanten , sokken 1).

Uit de aangehaalde plaatsen blijkt tevens , dat het woord
voornamelijk in het Vlaamsch thuis hoorde.
Een tweede analoge voorbeeld zien wij in donderen , dat
in de tegenwoordige taal ongeveer als plaatsvervanger van
bruien is te beschouwen. B. v.:
I en II. In vroegeren tijd hielden - de oudere studenten er
i) Dit sokken in de beteekenis van wegyaan ontmoette ik in de Spelen can
Sinne op de vraghe : Wie den meesten troost oyt guam te baten , enz., bl. 112 :
Dat doet, dat sehriftuer te met wert hekent,
Dit heeft u geschent, dus moucht gij gaen socken.

van om de 'newt aankomende te donderen. Hij donderde er
op, dat het kraakte. Wat dondert het mij? Het dondert mij niet 1
III. Donder die prullen op den vloer. lk sal je de dew

).

nit, de trap af donderen.

IV. Hij donderde de trap al, dat hij zijn been brak. .Hij
donderde boven tat den mast.
Ook het Zuidduitsch heeft een verbum met gelijke
beteekenissen aan te wijzen in geheien (keien, keuen). Zie
SCHMELLER II, 132, die ze echter beter in de onderstaande
opvolging had mogen opgeven :
I en II. Schlagen , kibnmern, plagen.
III.

Werjen, schmeiszen.

IV. Niet intr. maar reflex. sick geheien, rich packen ,
fortmaChen..
Opmerkelijk is, dat dit werkwoord , evenals bruiden ,
zijne beteekenis van kwellen ontving uit die van warm maken,
als blijkt uit ohd. arh,eign, urere , aestuare , van hei, gihei ,
uredo , cauma. (Zie GRAFF in voce en vgl. Archie!, IV , 240 vlg.)
Misschie n is ten laatste tot deze soort van woorden nog
brengen brilleie, dat ik in twee der behandelde beteekenissen gebruikt vond , nam. in die van kwellen:
-

Ten britt mij niet compeer, 'k heb hondert dertich croonen.
DE BID, de verloren Sone Osias, 54.

en in die 'van oprukken :
Brilt voort, want ik en ken u niet.
ID., Kluehti:ge behendicheyt van twee borsesnijders , 20.
Brilt voort, ghij vaghebont.
ID., de Verloren Sine Osias, 47.

Denkelijk sullen zij beide eveneens wel in verband te
) In de bet. van slaan vind ik donderen reeds op bl. 5 van
Boertighe Ctuchten, een werkje uit het begin der 17de eeuw :
lc rade u best te zwijghen besondere ,
Oft met vuysten ick dondere op u lijff.

BRED GHEL'S
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brengen zijn met brillen, breidelen, refrenare, maar ook
plagen, dat bij Ku, en GROEBE, Versa. Ged. II, 79 te yinden is en zijne bet. ontving van bril, prang, voorkomende
bij VAN GHISTELE, Ter. Com. Ade1phi, 12:
Maer is sal u praemen met eenen anderen brille.

DRACHT.
Wanneer iemand het Mnl. Wb. van den heer OUDEMANS
ter hand neemt en zijn oog laat vallen op het artikel dracht,
zal hij verbaasd staan over het aantal der meest heterogene
beteekenissen, daar aan dit substantief toegekend; en niet
te verwonderen is het, zoo menigeen in dit geval zich er
geen denkbeeld van kan vormen, hoe tusschen begrippen
als een zet Vit het sehaakspel, madder, snelle vaart, loosheid, enz. ook zelfs het geringste verband kan bestaan.
Vestigen wij daarom voor eenige oogenblikken onze aandacht op de ontwikkelingsgeschiedenis der begrippen van
dit woord, eene taak zoo belangrijk als loonend, daar de
uitslag er van ons zal aantoonen, dat ze alle, hoe verscheiden en uiteenloopend, uit een enkel hoofdbegrip gesproten en slechts door verschillende toepassingen schijnbaar van elkaar afgeweken zijn.
Zal dit onderzoek echter grondig zijn, dan moet noodwendig eene korte behandeling voorafgaan van het werkwoord, waaraan d/racht als onechte stam zijn bestaan te
danken heeft, en dat, oorspronkelijk alleen de eenvoudige
beteekenis van gerere, gestare vertoonende, door aanneming
van verscheidene bijbegrippen een aantal nieuwe en meer
beperkte uit zich ontwikkeld heeft.
De eerste, die zich van deze aan ons voordoet, tevens
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zeker eene der oudste, is die van ,foetosam esse, ontstaan
door het begrip gestare to beperken tot gestare in titer°.
Reeds ohd. vinden wij het verbum zoodanig gebruikt in
eene glosse van eene Biblia sacra der 11de eeuw , traginte,
vertaald door fetosae (GRAFF. in voce); eveneens zd. tragen,
kick tragen voor schwanger sein (SCHMELLER I , 481) en bij ons
oulings en ook nu nog (kind) dragen, gravidam esse,
draghende vronwe, mulier gravida.
Maar gelijk het werkwoord beren uit zijne beteekenis
gestare die van voortbrengen ontwikkelde, zoo zien wij ook
dragen met een zelfden begripsovergang op menschen en dieren toegepast, als parere; op boomen, als fructus ,ferre; en op
eene woad, als pus emittere, etteren: opvattingen, waarvan
slechts de eerste in den tegenwoordigen tijd in onbruik
is geraakt, terwijl de twee andere nog met voile kracht in
levee zijn.
Dragen is een ww. van beweging , en kan alzoo , gelijk
de meeste van zijne soort, de transitieve bet. in de intransitieve doen overgaan, dus opgevat worden als zich bewegen,
gaan. Alreeds het ohd. Levert ons zulk een tregit, in de
glossen an Junius vertaald door vehitnr (GRAFF in voce);
en bij ons wijzen de oude uitdrukking draghen op een,
samendringen, alsmede de tropische draghen op een, overeen,
of met weglating hiervan alleen draghen met iemand, harmonieeren , het eens zijn, draghen van eenig ding, van iets
afgaan, het niet meer doen, op een zoodanig gebruik. (Zie
voor bewijsplaatsen OUDEMANS Mnl. Wb. II, 133-135).
In tropischen zin vertoont zich verder dragen als lijden,
vercheren, ferre (Mnl. Wb. van ounEm.); en als infinitivus
pro substantivo in de bet. van smart (ibidem).
Ook reflexive had het verbum denzelfden zin als het nu
gebruikelijke zich gedragen. B. v.:
Wilt u alsoo omtrent u ouders draghen.
BEAUMONT , 1

78.
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Vatten wij alzoo het hier behandelde kortelijk to zamen,
dan zien wij dragen achtereenvolgens als:
1 0 . gerere, gestare ,
2 0. foetosam esse ,
3 0 . parere,
4 0 . pus emittere,
5 0 . vehi, currere,
6 0 . pati en
7 0. (se) gerere.
En zoo men nu in verband met deze begrippen de verschillende opvattingen van dracht beschouwt , dan zal er
geen enkele zijn, of zij last zich op de meest geleidelijke
wijze verklaren.
Het eerste en meest eenvoudige begrip van het grondverbum kon natuurlijk een subst. zoowel met actieve als
passieve beteekenis, dus als ,qestus en gestamzen vormen
(KILIAEN in voce); maar door bijzondere toepassing ontsproot verder uit de eerstgenoemde bet. eene nieuwe, meer
beperkte, van zet in het schaakspel, en evenzoo uit gestamen
die van wat men in den krzyg aandraagt tot het opwerpen van
bolwerken en dempen van grachten. (Zie OUDEMANS , in voce
dracht, bet. 3 en 4).
De tweede opvatting. die wij aan dragen eigen zagen ,
nam. .foetosam esse, kind dragen, deed een dracht ontstaan,
dat als de zich nog in de baarmoeder bevindende vrucht de
bet. heeft van ongeboren vrucht of ook van wansehapen kroost,
monstrica suboles, larva (KILIAEN , in voce). Men ziet het zoo
ook nog in de uitdrukking dracht ont faen, zwanger worden.
(OUDEMANS Wb. II, 139).
De derde bet. van dragen, pa/rere, gaf evenals de eerste
aan ons substantief twee beteekenissen, eene actieve en
eene passieve. De eerste, partus, geboorte, leest men bij
DE ROOVERE
Work. 156:
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Snick houdt hem zijnde dliefste dreet,
In gheender manieren van haer geveet,
Ende dat hij is van der eerster dracht.

De tweede, welke als passieve het product der handeling , dus proles, wholes aanduidde , werd vandaar ook als
mensel wezen, en wel voornamelijk in minachtenden zin
gebruikt 1). B. v.:
Vraechdij dat noch, o ghi stoute dracht ?
Seght mij (seghick), wie heeft dit kint hier gebracht ?
VAN GHISTELE,

Terent. Com. Andria, 75.

Nu suldij den goeden kinders gheslachten,
Uhij jonghe drachten, ende weten mij danc.
CASTELEYN , Conste van

Rhet. 81.

Och Godt, oft ghij wont nn geschien laten,
Eat Theseus aensaghe mij, cattijvighe drachte.

Uitroep der door THESEUS verlatene ABRIADNE, in Dboek
der Amovreuslt. 74.
Ic wilde wel weten het geschiede,
Oft Tobias Sara de scholia dracht,
Als hijse getrout hadde deirste nacht,
Bekende naer des houwelijcks maniere.

Ibid. 119.
o Heere, doet oock soo met mij, broosehe dracht,
Al hebbiek langhe in sonden ligghen wroeten.
A. HUNS, III, 153.

Als product der werking , door de vierde bet. van ,tragen
aangeduid , ontmoeten wij dracht voor sanies, pus, of, bepaaldelijk van de oogen, voor delaerymatio, gramiae. Behalve
bij Km. vindt men het nog op de volgende plaatsen :
flat ik het - , roord in dozen zin allcen bij Vlaamscho dichters zou
mij niet ongenegen maken deze bet. als eeno alicen aan dat dialect cigenc
te beschouwen. In het Mid. Wb. van den heer OLDEMANS zoekt men het
in doze bet. te vergeefs.
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Als main' een appel rot, gew is de gansche mande
Wordt drain en vuile stank, en niet dan enkel schande.
CATS,

(norrnini), 280.

Wij leggen gansch en gaar in vuiligheid versmacht,
Wij smelters in de sond', ons lijf is enkel dragt.

Ibid. 495.

Van de oogen gebruikt:
Mijn oogen stijf van dragt.

Ibid. 504.

In verband met het vijfde begrip, vehi, eurrere, dat wij
boven aan dragen toekenden, vertoont zich het afgeleide
subst. in den zin van vaart, loop 1), gelijk wij zien in den
Walewein (vs. 9809):
Si worden so sere uten kere ,
Alsi met groter dracht quamen
Bede met scilden ende met lichamen
Te gader, dat si onwaerde
Beide vielen up die aerde.

Ook nog ibidon (vs. 8619), en in beperkte toepassing als
CASTELEYN
Conste van Rhet., 106:

stroom bij

,

Leander doorswam al 's waters drachten.

Beteekende nu dracht beweging, dan kon het lichtelijk
op de ledematen, voornamelijk handen en voeten, toegepast, den zin krijgen van gebaar, gestieulatio (Km.). (Verg.
gestieulari, dat zeker op gelijke wijze zal ontstaan. zijn).
.) Hit deze beteekenis meen ik ook de uitdrukkingen met drachten , bij
drachten, bij onze ouden voor langzaan 1, bedaardelijk in gebruik , to
moeten verklaren. Het zal dan zijn : niet in e du loop, maar bij loopjes,
stukje voor stukje. Het duidelijkst blijkt deco bet. als oppositum van plots
bij OUDAAN , Pa.Z 7j, III , 559:
-

.

Antonides
Brak dus de wolken door, maar plots en niet bij drachten.
Zie ook nog

BRED.

MOOriie , 61, w.

D. ROOST,

.Tan Saly, 45, enz.
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her evenwel bleef men nog niet staan; want met nieuwe
beperking der beteekenis zien wij dracht van eene handeling gebruiken, die voornamelijk bestaat in het snel bewegen van sommige ledematen , nam. het gooehelen, en
vandaar zelfs bij overdracht voor bedriegery, streek. Zoo
bij KIL. draght, praestigiae, draght- of droght draghen, guichelen, en draght- of droghtdragher, praestigiator, en bij
A. BIJNS, II, 76:
Om pluymstrijcken weten dees callanten drachten.

In de zesde plaats leverde dragen, als pat i, een subst.
in gelijke bet. als de bovengenoemde infinitivus
pro substantivo KILIAEN noch OUDEMANS geven deze beteekenis
op, maar zij wordt bewezen door eene plaats uit de Rhet.
Werken van DE ROOVERE, 159, waar hij sprekende van JEZUS'
lijden zegt:
dracht,

Al ons verdriet
Verjaechde u dracht.

Ten laatste vertoont dracht in overeenstemming met de
reflekieve zevende bet. van het grondverbum den zin van
,qedrag , handeling, evemnin vermeld bij OUDEMANS maar to
lezen op twee plaatsen van A. BIJNS :
Traegh in Gods dienst moot ick mij oock achten ,
Voor quade oorsaken en wil ick mij niet wachten.
Niet achtende weer, hoe, oft met wien
Dat ik verkeere, (lit ziju mijn drachten.

III, 124.
Had hij (JEzus) ons gheloont nee ons sondige drachten,
wij waren langhe ghesoncken in deerde.

II, 42.

In de laatste plaats wordt het woord echter door den
hr. OUDEMANS ten onrechte als streek, loosheid verklaard.
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(DREMEN)

MET 'LUNE FAMME.

„Untergegangene starke verba, d. h. in keiner einzelnen
„mundart wirklich nachweisliche, diirfen vermuthet werden;
„das folgt im allgemeinen schon aus der erfahrung, dasz
„die frilheren mundarten mehr, die spateren weniger verba
„stark flectieren. Gleichwie demnach in den neueren, vieles
„fehlt, was die alteren beseszen haben, so musz in noch
„hOher hinaufreichender zeit die starke conjugation wie„derum betrRchtlicher gewesen sein als sie in allen quellen
„erscheint, die uns zuganglich geblieben rind” (GRIMM,
D. Gravvin., II 40). Om nu deze verba te vinden ga men
op de volgende wijze to werk:
Men make eene vergelijking tusschen de woorden (substantiva en adjectiva), die door overeenstemming van consonanten verwantschap schijnen aan to duiden , en besluite
uit de verschillende staniklinkers, die zij vertoonen, tot
welke conjugatieklasse het stamverbum behooren moet:
een arbeid, die ons, lettende op de vervoegingswetten der
sterke werkwoorden, volstrekt geene moeilijkheid kan opleveren Maar niet even licht is het de beteekenis van het
op deze wijze ontdekte verbum op te sporen; ja van
sommige zal het wel geheel en al onmogelijk zijn. Bij
de meeste evenwel, die een genoegzaam aantal derivata
hebben nagelaten, kan het aan deze alle gemeenschappelijke grondbegrip ons op den weg brengen , en zoo al
niet met volkomen zekerheid, dan toch met zeer groote
waarschijnlijkheid den oorspronkelijken zin aanwijzen.
Op zulk een weg heeft GRIMM een aantal verloren werkwoorden opgespoord en die in deel II zijner Grammatik (bl.
41-68) bijeengebracht; de beteekenis echter schijnt hem van
alle niet even duidelijk geweest te zijn, want in plaats van
deze vindt men bij enkele, zoo dan ook weinige, woordengroepen, een vraagteeken aan het stamverbum toegevoegd.
,
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Een van deze voor den grooten taalgeleerde duistere
verba was het op bladz. 55 vermelde thriman (2cle ablautsklasse) , waarbij hij de volgende derivata voegde: on. thrimil
(tuber), thremr (limen), ohd. dremel (vectis, trabs). Doch
niet alleen aan hem schijnt dit verbum moeite opgeleverd
te hebben. Ook ETTMiiLLER , die anders in zijn Angels. Wtb.
met seer veel juistheid de bet. van verscheidene verloren
stamverba heeft opgespoord, brengt de zaak tot geene
voldoende klaarheid; want het begrip twmere, dat hij bij
thriman voegt, beantwoordt slechts ten deele aan de bij
den stam behoorende woorden.
Deze onzekerheid omtrent een woord, dat, gelijk straks
blijken sal, een overgroot aantal derivata deed geboren
worden, kon niet nalaten mijne bijzondere belangstelling
op te wekken en mij tot een grondig en nauwkeurig onderzoek uit to lokken, waarvan ik de vruchten, als misschien niet van belang ontbloot, in de volgende bladzijden
zal mededeelen.
Wanneer men gelegenheid heeft gehad op te merken,
dat het Latijnsche verbum trepidare en de oulings (17de eeuw)
bij ons gebruikelijke drillen en drevelen, welke de beide begrippen dribbelen en beven (SCHELLER , Lex. Lat. en OUDEMANS , Mnl. Wb. in vocibus) vertoonen, duidelijk op een
overgang wijzen van ewrsitare tot tremere 1 ), dan sal men,
geloof ik, geen bezwaar hebben, om , steunende op de
analogie, ook aan het lat. en gr. met thriman gelijkstaande
tremere (wQhtietv), dat wij alleen als beven kennen, eene
oudere bet. van been en weer gaan toe to schrijven. Deze
evenwel is natuurlijk wegens het samengestelde begrip van
herhaling nog niet als de oudste te beschouwen; maar zij
wijst ons ook juist daardoor met zekerheid haren oorsprong
Verg. ook het gr. verbum 'Lege), (tat oorspronkelijk bij nomEnus
den zin van vlieden had en eerst in de latere taal dien van beren °laving.
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als zich bewegen aan. En ziedaar, waarom ik het waag dit
begrip ook als grondbeteekenis van thri/man to stellen.
Van het aantal nu der verba van beweging, die onze
Germaansche talen kunnen aanwijzen, is er behalve gaan
niet een enkel overgebleven, dat nog het eenvoudige begrip vertoont; maar alle hebben zij door het aannemen
van eenige bijbeteekenis eene meer of minder samengestelde
opvatting ontwikkeld. (Zie DR. TE WINKEL in het N. N.
Taalm. IV , 2). Zoo dus ook Hari/man, dat echter, in onderscheiding van andere verba movendi, niet een, maar twee
bijbegrippen met zich verbond, en alzoo twee nogal van
elkaar afwijkende beteekenissen aannam, namelijk drijven,
dringen (trans. en intr.) en grooter worden.
De eerste opvatting, ontstaan door het opnemen van
het bijbegrip met groote krachtsaanwending, wordt bewezen
door de volgende derivata.
1°. Os. heruth,rwia (Rel. 5707), samengesteld uit hertz,
zwaard, en thrum, drang, geweld, dus in de bet. van dood
aanbrengend geweld 1).
2°. 111n1 en ook in de latere taal der 17de eeuw een
verbum, gelijk stoken van steken, van (dremen) afgeleid,
nam. d/romen, dringen (intr. en trans.). Zoo b. v. intransitief:
Alsi den vleeschouwer saghen comen,
Dene woude aehter den andren drown.
Esopet, fab. 50.
Die swarte ghinc altoos up hem dromen ,
Stekende ende slaende met ghenent.
Walew. 9930.
Staet wat gunts, hoe komt gij mij zoo na op "t lijf droonien.
Tafelspel van Drie pe•sonen, 13.
1) Het subst. heru als eerste deel eener samenstelling kreeg uit zijne
bet. zwaard de overdraehtelijke van doodelijk, verderfelijk; b. v.: herubendi ,
doodelijke boeien , herusel, doodelijke strik , enz.

Zoo ook voorzien van de praepos. achter als achterdromen,
achteruittrekken:
Hi soude hem sciere te hulpen comen,
Ende doen den keyser achterdromen.
KAUSLER, Rijmkr. 573.

Maar achter, met de beteekenis van na, kan aan het
compositum ook den zin geven van naloopen en per metaphoram van iets begeeren. (Verg. lat. appetere en onze
zegswijze naar iets haken). B. V.:
De stoel en maeekt gheen salichede,
Noch thnys ghepreeckt gheen verdoemen.
Daer men van Gode spreeckt, is Godt mede,
Dus mach Gods woord alomme vromen;
Maer eenighe duecht, als leecke noemen ,
Is hem te weerts, als men "t hem biedt.
Nochtans hoe gheerne sy 't achterdroomen ,
Thabijdt en maeckt den monnick niet.
DE ROOVERE, Rhet. Wrk. 165.

In gelijke beteekenis bed/roomen, dat door het voorvoegsel
be transit. bet. heeft gekregen:
Wies zij bedroomen of iet begheerden.
CASTELEYN ,

Conste van Rhet. 19.

Transitief zien wij dromen in de samenstelling aandromen,
aanbrengen:
Peyst, Gods loon zalt al overdraghen,
Wiens grade elcken androomen can
Pap ende broodt in d" oude daghen.

DE ROOVERE, Rhet. Wrk. 43.
Ter kercken devoot in allen wren,
Niet achtende wat ijdelheyt can aenth oomen,
Maer volghende goede wijze van natueren.

83.
In tropischen zin ontmoet men het simplex als benawiven,,
Ibid.

leed aandoen:
Waert dat oock tuwaerts viele so wreet,
Twelck is niet en wilde, dat mij sou dromen.
Aid. GI.
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terwijl de infin. als subst. gebruikt zich in intrans. bet.
vertoont als gedrang in MAERLANT, Bijmb. 3545:
Omme hem te siene was menech dromen,
In die strate daer menne sach comen.

Nevens dit dromen komen door eene gewone verdubbeling
van consonant de vormen drommen, drommelen voor, welke
zelfs langer het leven schijnen behouden te hebben dan die
met enkele consonant; althan.s HOOFT gebruikt ze nog in
zijne Ned. _Hist. (Zie voor bewijsplaatsen CLIGNETT
270, en Mnt. Wb. van OUDEM. in vocibus).
Met den klinker eu voor de zachtheldere o ontmoet
men ook de verba ctrewnien en drewrnelen. Het laatste is in
de regelmatige bet. van drin,gen, &riven te vinden in BRED.
Sp. Brab. 43, en Kl. v. d. Molen. 5, terwijl drewesen in
Moortje, 53, de afgeleide van ineendraaien vertoont. Daarenboven heeft nog dremnelen intransitief, d. i. als zich met
kr acht beweg en , door bijzondere toepassing het begrip ontwikkeld van dansen, springers, als hoedanig men het b. v. leest
TTT BREDEROO'S Boert. Liedeb., 5 en G. TENGNAGEL'S Amsterd.
Lindebladen, 34. (Zie ook prof. DE VRIES Op Warenar ,
bl. 205).
3°. Als onmiddellijk van den participialen stam afgeleid
subst., het Nederlandsche drom, d.i. saamgedrongen menigte ,
waarvan outings het verkleinwoord drom ee.l (Wh op HOOFT)
in gelijken zin.
Zie ook nog KILIAEN , die drommel als res simul compactae
et densae, res compactiles, drornmel van huysen, als congeries
domorwm en drommeler als home corpora quadrate compadope opgeeft ').
4°. Os. een van den praesensstam afgeleid subst. thrum,
in de trop. bet. van smart, teed. (Zie _Hel. 502).
‘) Ook ons nu gebinikelijke dieunies, klein, dik kind, sal zeker van
gelijk,m uorsprong skin.
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5°. Een middelnederlandsch verbum, dremnzen 1), eveneens in den trop. zin van smart, teed aandoen:
Dat hi was gesteken 'leder,,
Dat dremde hem sere utermaten.
Lancet. II, 37659.

Zoo ook het afgeleide bedremmen, in 't nauw brengen:
Gelijk de leeuw,, wanneer als hij sich meld bedremt,
Met dobble kracht de klanw in 's vij ants spieren klemt.
VAN PAFFENRODE , 10.

Vanhier nog bij ons in gebruik het frequentatief bedremmelen, verlegen maken

De tweede opvatting, die wij boven aan thriman toekenden ,
nam. grooter worden, heeft zich op eene gansch andere wijze dan de eerste ontwikkeld. Zij laat zich echter zeer eenvoudig verklaren, zoo men bedenkt, dat het begrip zich
bewegen niet alleen als zich geheel en at Derplaatsen, zich
verwtyderen, maar ook als zich verwijden, zijne grenzen vittzetten kan beschouwd worden 2 ).
Als zoodanig zou men het werkwoord kunnen beschouwen
in den Heliand, 5002, waar van PETRUS , die na JESUS' verloochening tot inkeer komt, gezegd wordt:
Thee thram imu an innan mod
bittro an is breostum , endi Ong imu th6 gibolgan thanan.

d. i. zijn gemoed zwol (van smart). Evengoed echter, en
misschien met nog meer recht, zouden wij Kier thriman 3)
) Wat den vorm betreft, kan men het verbum of als wisselvorm van
drommen, Of als van het impr£ dram door den uitgang jen gevormd be-

schouwen.
2 ) Voor de waarheid van deze mijne stetting pleit ten zeerste het lat.
verbum tendo, dat de beide beteekenissen van gaan en uitzetten vereenigt.
Ook vergelijke men wijd, dat verwijderd en uitgezet ; dicht, dat nabijgelegen
en ineengedrongen; vast, dat in Brabant nabijgelegen en in onze spreektaal
ineengedrongen beteekent.
J) Prof. HEYNE in zijne uitgave van den Heliand , en ETTMiiLLER in zijn Angels Wb. vermelden een werkwoord met dubbele tn, thrimrnan, ofschoon
nosh het imperf. uoch een der afgeleide woorden bepaald voor het bestaan
3
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kunnen opvatten in de tropische toepassing der eerstbehandelde beteekenis , alzoo als smart hebben.
Maar wat er van dit oudsaksisch verbum zij, zeker is
het, dat wij van thriman als twmere, grandeseere de volgende derivata gekregen hebben:
1°. on. thrimill, tuber,
2°. on. thryver, gigas,
3°. on. thrymr, tonus , d. i. het uitgezette , de klank , op
gelijke wijze ontstaan als rOvog zelf uit ZEiVECV,
4°. on. thruma, tonitru, even als het vorige ontwikkeld ,
5°. ags. thrym, magnificum quid, magnificentia, majestas,
gloria.
Behalve de hier behandelde woorden brengen GRIMM en
ETTMaLLER nog verscheidene andere tot thriman, to weten: ohd.
drum, on. thrum, lumbus , margo , on. thremr, limen, ohd.
drum, extremitas, en vandaar mhd. drimen, finire, gelijk reeds
ohd. drwmon, recidere. Evenmin echter als zd. trwmm, das
Ende, Endstfick, (SCHMELLER I, 491 1 ), en het met bijzondere
van dien vorm pleiten. Slechts den bewijs zou ik er voor kunnen bijhalen ,
nam. een part. prf. doordrommen , doordrongen , dat ik vond bij CASTELEYN,
Conste van Rhet. 147:
Als Pacorus hebbick mijn liefde deurdrommen ,
En bens al doorcommen, groot ende cleene.
1) Het einde van iets is het uiterste gedeelte, het uiterste stuk er van;
vanhier ontving einde de meer algemeene bet. van stud, als in een eind
weegs , een lang end (van een lang mensch gezegd), enz. , en oord , dat
oorspronkelijk rand, einde beteekende , die van stud lands, plaats.
Niet anders ging het in het zd. met trumm , dat in verschillende wijzigingen
de bet. van stud , gedeelte had , als :
10. Stuck eines zerbrochenen Ganzen;
2.. Theil eines grOszern Ganzen, ohne Nebenbegriff der Zerbrechens :
Ackerbeet, dessen Lange nur einen Theil oder Theile der ilbrigen
betragt,
b) Theil von einem Tuch oder Webstiick ,
c) Theil von einem Baumstamm,
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toepassing op het weefgetouw bij ML. voorkomende drom,
„licii resegmen, filum , quod utrinque stamina ligat et
reciditwr a stamine, cum ad ultimum ventum est," hebben
zij, mijns erachtens , iets met (firemen), dringen of zwellen,
te makers, want zij beantwoorden zoowel in vorm als in
beteekenis volkomen aan het gr. wiwia en het lat. terminus.

DROHEN , DREIGEN , DROTEN.
Ongeveer tweehonderd jaren vOOr Christus voerden, gelijk
ons in zijne Noctes Atticae , II, 25, verhaalt, de
twee uitstekendste der toenmalige Grieksche grammatici een
hevigen strijd, waarin de een, ARISTARCHUS , de analogic met
hand en tand zocht te verdedigen, terwijl de ander, CRATES
MALLOTES , het onvoorwaardelijk voor de anomalie opnam
Beide mannen , die, zooals men weet, niet op to goeden
voet met elkaar stonden , schijnen zich hier meer door
hun hartstocht, dan door de rede te hebben laten
leiden, en zouden zekerlijk , bevrijd van vooroordeel,
erkend hebben, hetgeen nu ieder taalkundige weet, dat
noch aan de analogie, noch aan de anomalie het bestaan
in de taal mag ontzegd worden , maar dat de eerste van
beide eene overwegend gewichtige plaats bekleedt.
Overal in de taalstudie is deze meerderheid op te merken , doch nergens treedt zij in helderder Licht dan bij het
A. GELLIUS

d) Theil von einem Fischernetz;
30. Zusamnaenhangendes Ganzes , ohne Bezug auf ein griiszeres, b. v.
tram brod, fleisch, enz. (Zie SCHMELLER, I, 490).
lit de eerste beteekenis ontwikkelde zich het hgd. gebruikelijke subst.
triimmer (plur.), rtfinen , en het verb. zertriimmern, verbrijzelen, dat in
het zd. daarenboven nog gebruikelijk is als rechtsterm voor het verdeelen
van gronden, die als een geheel tot een goed behoord hebben, onder meerdere eigenaars. (Zie SCHMELLER t. a. p.).
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nagaan van de wording der begrippen. Beschoilwt men
namelijk met nauwgezetheid de woorden, die een zelfde of
synonieme begrippen vertoonen, dan ziet men wel eens, dat
zij deze gelijkheid op verschillenden weg hebben gekregen,
maar nog veel meer dat zij , van een zelfde punt uitgegaan , langs denzelfden weg tot dezelfde uitkomst zijn
geraakt.
Van dit laatste verschijnsel heeft men reeds boven, o. a.
bij bruiden, een paar malen verrassende bewijzen kunnen
opmerken. Een ander volge hier, , dat ons aantoonen
zal, hoe drie verba van eene zelfde oorspronkelijke beteekenis
door gelijken overgang gelijke nieuwe begrippen ontwikkelen. Zij zijn het Hoogduitsche drohen, het Nederlandsche
dreigen en het bij KIL. voorkomende droten.
Bij alle deze ligt het concrete begrip, wrgere , premere, ten
grondslag, dat bij verdere ontwikkeling twee zeer verschillende wegen kan opgaan. Ten eerste mag men het
natuurlijk op den geest overdragen , of opvatten als met
woorden in plaats van met daden geschiedende , dus als inzereDare, objurgare; maar ten tweede kan bij overdracht van de
handeling op de citing van het voornemen om te handelen, het
begrip dreigen, d. i. met woorden of daden zijn plan te
kennen geven om iemand kwaad te doen , ontstaan. Deze
verschillende overgangen zullen wij deels bij het simplex ,
deels bij samenstellingen der verba nagaan.
Het eerste, ohd. drawjan, os. (gi)throon, ags. thredgan,
threcigjan, thre&n, zd. dri3en, ndd. drauen, bij ons oulings
drowwen 2), vertoont in alle deze vormen de bet. van mi/nari;
Nog meerdere zal men beneden o. a. in het artikel
WOONDEN vinden.

EENIGE SCHELD-

.) In het vroegere Vlaamsch komt hiernaast de vorm druwen voor (zie
Wb.), met eene wisseling van vocaal, aan dit dialect eigen. Zoo
vindt men ook knuwen voor knauwen (De eerste bliscap van Maria, 64), vuuwen
voor vouwen (CASTEL. Conste van Rhet. 137) , wantruwich voor wantrouwig
(Ibid. 139), puwen voor pauwen (Ibid. 2), enz.
OTIDEM. Mnl.
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het is echter afgeleid van een substantief, , dat ohd. drawa
en ags. area luidde, en beteekende oorspronkelijk kwaad doers
?net daden (zie ohd. droa, ictus , ags. thredgian, vexare ,
affligere , eastigare) , en vervolgens kwaad doe' met woorden,
besch,uldigen, berispen (zie ohd. drawjan, increpare, redarguere , ags. threcigan, objurgare, threw, correptio , correctio).
Van het tweede verbum dreigen moet de oorsprong gezocht worden in een goth. verb. threihan, thraih, thr(a)ihwm,
thr(a)ihans , dat deels in conereten , deels in abstracten zin
gebruikt werd als wrgere, premere. In geene der Germaansche dialecten is het stamwoord echter in deze beteekenis
overgebleven , dan alleen in het middelnederlandsche compositum , bedrijghen, dat in den zin van bezwaren als verleden deelwoord voorkomt bij MAERLANT, Sp. Hist. 1 3 , 10,
36 1):
Ende alse si quam ter tenten binnen,
Vant soene met slape bedreghen,
Ende hevet hem 't hovet afgesleghen.

De tweede weg van ontwikkeling, dien het begrip urgere
kan opgaan , doet zich voor in een oud-friesch drijgje
(EPKEMA op G. JAPIKS in voce) en het bij CAMPRIIIZEN , S. B.
bl. 423, voorkomende &Oen, dat, evenals de met ie voor ij
gesehrevene V01111 driegen (OUDEMANS op HOOFT en op BRED),
de bet. van mimari heeft. Uit den stam van het imperf.
In den Taalgids , VII, hi. 190 , bracht prof. DE VRIES nog tot threihan
een in vs. 1723 van den Ferquut voorkomend dregen en verklaarde het in
een uitmuntend beredeneerd artikel als zich bezorgd maken: eene beteekenis, die ten voile paste, als blijkt uit de hier aangehaalde plaats :
Alle dregen si Ferguut(s) sere,
Si ontrieden den swerten here,
Dat hine soude to doet slaen.
De Fransche, eerst later bekend geworden, oorspronkelijke tekst echter
heeft doorde lezing manegaient aangetoond , dat het verbum hier wel tot
threihan in betrekking staat, maar door de tweede wijze van ontwikke

ling de beneden behandelde bet. van minari heeft gekregen.
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sing. van dit verbum zien wij het tegenwoordig bij ons
in gelijken zin gebruikelijke dreigen.
Als oorsprong van het derde te behandelen werkwoord, van
droten, beschouwen wij een oud (drieten), goth. (thrintan 1),
1) Bij de behandeling van dit verbum kan ik niet nalaten over een
woord te spreken, dat kennelijk zijn ontstaan daaraan te danken heeft. Het
is het subst. druit, dat evenals droes van goth. driusan, ruere , uit (driusan),
premere, gesproten, de bet. krijgt van qui irruit, incumbit, premit, en alzoo
vijand en wel per excellentiam den duivel beteekent. (Verg. voor den
overgang van beteekenis GRIMM, Myth. 942 en vlgg.). Zie b. V. MAERL.
Alex. B. X, 128:

In die middelt van dier vlarnme
Soe stoent die felle druut, die gramme,
Lucifer Leviathan.
Ook in den wisselvorm driet vertoont zich dit woord in de verbinding
her drieten sone, die zeker op deze wijze beter zal verklaard zijn, dan wanneer men driet als drek beschouwt. Zie b. v.:
”Dat moot in duvels name sijn",
Sprac die dief, her drieten sone,
U vorders sijns qualic gewone,
Te varne in sconinx sout.
Ferguut, 541.
Doe quam vort her Macedone,
Ende sprac: "wat eist, her driten sone,
Waer of wildi u onder doen."
Ibid. 4695.
Gelijk wij nu de benaming duivel wel gebruiken om een verachtelijk
of medelijdenswaardig persoon aan to duiden, zoo bezigde men ook oulings
druit, b. v. in den Reinaert, I, 925:
Owl, Lanfroit, verscroven druut.

Bijzonder echter doet ons de herhaalde verbinding met veil aan de
bet. van smeerpoes, vuilik, denken , die wij duidelijk zien in de volgende
plaatsen :
Hey, jy vuylen druyt, morsebel.
COSTER , Isabella, 20.
Aensiet eens dese kalesbent den vuilen druit stofferen.
in. Teeuwis de Boer, 32.

Wech , wecb , gij vuylen druyt, fluckx, segh ick, lad me steen.
BREDER00 ,

K1. van Sym., 4.
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dat niet als simplex gevonden wordt , maar zooveel te meer in
samenstelling, en dan wel in de abstracte bet. van premere,
als blijkt uit Both. usthristan, belistigen , schmRhen , ohd.
ga , bi , irdriszan, ags. ti threatan, pigere , taedere , enz.
Maar deze abstracte beteekenis wijst natuurlijk weder op
een oudere concrete; en deze maken wij zeer licht op uit
een, onmiddellijk van het sterke verbum der 6de klasse
gevormd, ags. substantief threat, congeries, turma , d. i.
saamgedrongen hoop, en het on. thraut, res arctae , die
zoowel als het afgeleid ags. verbum threcitjan, urgere , duidelijk op een oorspronkelijk begrip premere, wrgere wijzen.
En sporen wij nu de tweede wijze van ontwikkeling na ,
dan ontmoeten wij in het ags. een subst. thrift, minae,
(BoswoRTH), dat, zoo het ook in het os. en' vandaar in het
ondl. mag ondersteld worden , onseen subst. drot opleveren
kan , als oorsprong van het denominatief droten 1), minari ,
bij ffiL. vermeld , en met het voorvoegsel ver in gelijke bet.
voorkomende in Dboek der Amonmensh,eit, 126.
Wat de hoogere afleiding van (thristan) betreft, zoo ver-

-

-

Wegens de verwantschap der begrippen smerig en gierig (vgl. lat. sordidus) werd druit ook voor vrekkig mensch gebruikt. B. v.:
Die woont bij dezen druyt, die moet wel leeren vasten.
Constth. Juweel, 185.
Wel te onderscheiden van dit woord is druit, dat in de bet. van vriend,
liefste in het mnl. en ook later gebruikelijk was. (Zie OUDEM. li7nl. Wb.
en EIL. in voce). Het is ontstaan uit ohd. trzit, dat dilectus, Jidus beteekent , en waarvan wij nog het verbum troetelen, dilectum habere aliquem ,
overhebben.
i) Dit verbum droten leverde aan onze oudere taal nog een door den
uitgang sch van den verbalen stam gevormd adjectief dreutsch, dat dus
eene geneigdheid moet aanduiden tot de handeling , door het verbum uitgedrukt , en dus minax, of met eenige wijziging spijtig, trotsch moet beteekenen. (Zie voor bewijsplaatsen OIIDEM. op BRED.).
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meen ik het zoowel in vorm als bet. met lat. tract° gelijk
te mogen stellen.

DRILL EN , DRIL , DRAL , DROL • DRO LLEN ,
DROELEN , DRUILEN.
De bovenstaande woorden , die alle tot een stam behooren , loopen in de ontwikkeling hunner beteekenissen zoozeer uiteen , dat men licht aan hunne verwantschap zou
gaan twijfelen. Dat deze echter werkelijk bestaat en dat ook
de gang der begrippen een zeer natuurlijke is, zal dit
artikel bewijzen.
Het eerste, dat ads grondverbum te beschouwen is, vinden
wij bij KILIAEN in de volgende beteekenissen vermeld:
1°. tr. motitare, d. i. been en weer bewegen;
2°. tr. volvere, rotare, gyrare, d. i. im de rondte bewegen;
3°. intr. nutare, vacillare, ultro citroque cursitare, vagari;
4°. intr. in orbem, orbiculatim versari, gyros agere;
5°. intr. tremere 1 ).
Hieruit zien wij , dat de 3d. en 4de bet. het intransitieve begrip der l ete en 2 de aanduiden; dat deze laatste ,
en dus ook de 3de en Ode, slechts met eene kleine wijziging versehillen; terwijl de 5de geleidelijk is ontsproten
uit de 3de evenals op artikel DREMEN bl. 29 , ook bij
andere verba op te merken was.
Door toepassing van motitare op de wapenen ziet men
vervolgens als Ode bet. die van de wapenen hanteeren ontstaan,
welke men leest bij CATS (HOFDIJK), 32:
Die zwiert een bloot geweer of drilt een groote piek.
i) In deze bet. is het verbum met verscherpte beginletter, dus ale
trillen, nog gebruikelijk ; het wordt voornamelijk op de stem toegepast ,
gelijk in het hgd. trillern en het eng. to trill.
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en zonder bijvoeging van een object:
Doet wapenoefening; leert schermen, drillen, rijden.
WESTERB. famed. II, 747.

Eene 7de bet., die nu ook nog gebruikt wordt en zich eveneens uit motitare ontwikkeld heeft , is vexare, in den gehaten
krijgsdienst op den commandeerende toegepast , dus oefenen
in den wapenhandel, doen exerceeren. Ook zoo zd. trillen,
plagen , vexieren , en vroeger bepaaidelijk, gelijk nu nog in
Zwitserland , milites in armis exercere (SCIDIELLER , I, 488).
Een 8 ete begrip terebrare, eveneens nu nog als kunstterm in zwang , en door toepassing der 1 4 ° bet. op dril,
terebrum (zie beneden), geboren vermeldt KILIAEN.
Nemen wij nu vooreerst aan, wat ik beneden zal be wijzen ,
dat drillers oorspronkelijk sterk werd vervoegd , dan is het
ons klaar,, hoe zich uit den praesensstam een substantief
dril, tril vormde met de volgende beteekenissen:
1° voor den zelfstandig gebruikten infinitief nutatia,
vagatio, en zelfs met uitbreiding van begrip cursus;
2° om het werktuig , het voorwerp aan te duiden , waarmede men de werking verricht, tornus, terebrwm 2);
3° met hetzelfde doel verticillwrra, verticubuirn, wervel om
,

het spinnewiel te doen draaien;
4° trilla, molenspil;
5° rhombus, quo filet dediumntur, spoelwiel, en
6° mola ex Puce cava, quam pueri filo trajecto versant 3 ).
Meermalen wordt cent; zaelite beginletter, gevolgd door cone liquida,
verseherpt, als blijkt nit tribelen your dribbelen , trentelen voor drentelen,
oralen voor brallen, pruischen voor bruischen, trappen voor drapen, krijten
voor grijten, knap voor gnap, krieken voor yrieken , kriekelinghe voor
griekelinghe, kruit voor gruit, enz.
2) Het ital. subst. trivello en het verb. trivellare, die Ku,. bij dril, tornus, en drillen, terebrare, voegt, hebben niets met deze woorden te maken, maar zijn uit terebellum onstaan. (Zie DIEZ , Etym. Wtb. I, 497).
2) In daze opvatting zien wij ook drilnot, drilleken gebruikt.
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Ook met den vrouwelijken uitgang e, drille, dat, als
den werkenden persoon aanduidende, in verband met het
begrip vagari, nattier vaga, meretrix beteekende of, als het
voortbrengsel der in bet. 8 aangeduide verrichting voor
forannen, geboord gat werd gebruikt. (Zie voor alle bett.
KILIAEN)

In de tegenwoordige taal wordt drillen, voor zooverre
nog gebruikelijk , zwak geconjugeerd; maar gelijk ik reeds
boven aanmerkte, was dit vroeger niet het geval. Uit onze
Nederlandsche bronnen kan ik dit niet bewijzen, wijl daarin
alleen het praesens of de infmitivus voorkomt, maar wel uit
het Middelhoogduitsch, het eenige andere dialect, waarin
men het verbum- ontmoet, en dat een part. perf. gedrollen
vertoont (GRIMM. P , 939). Veel sterker evenwel pleiten nog
voor de vroegere sterke vervoeging de derivata dral en
&I'd, die wij nu zullen nagaan.
Dral, als adjectief van den praeteritalen stam gevormd,
beteekende gedraaid, ineengedraaid, en daarvan 1° vast,
Becht, sterk 1), of 2° rond, afgerond, in alle deelen wel gevormd,
geproportioneerd.

In de eerste bet. vinden wij het in het Nederduitsch;
b. v. drallen tavern, goed ineengedraaid, dus sterk garen;
eene drall tan, sterk touw, enz. (Br. Nieders. Wtb. I, 239).
Zoo ook oulings bij ons:
Wat heeft hij drille beenen
En kniten, daar al vrij wat in zit.
VAN ELLEILVELT , Henrik en Pernille, 14.

Het tweede begrip vertoont mede het Nederduitsch, b. v.
in een drall peerd, goed geproportioneerd, welgemaakt
paard; ene liitje &die deern, eene kleine , nette meid; dat
.) In overeenstemming met deze beteekenis, maar van den participialen
stam gevormd, vindt men in het zd. Troll, starker Kerl. (Zie SCHMELLER
in voce).
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tug sit em so drall up'n live, as wen 't damp naiet is, d. i.
zoo nauwsluitend, zoo passend (Br. N. Wtb. I, 238).
Ook wij schijnen het adjeet. zoo gebruikt te hebben, want
ik herinner mij ergens het volgende gelezen te hebben:
Hoe dral en welgemaekt is 't lichaam!

Uit deze opvatting ontwikkelde zich die van vlug , snel,
welke in het ndd. voorkomt (Br. N. WM.), daar toch
iemand , die welgevormd en sterk van leden is, meestal tevens
vlugheid toont te bezitten.
Drol, van den stam van het imperf. plur. of van het
part. gevormd, kreeg als subst. de bet. van het gedraaide,
het draaiende (intr.) en van het draaien. Zoodanig vinden
wij het in verschillende toepassingen bij xth. vermeld als
beteekenende:
1° res convoluta, rotunda ;
2° filum rude, ineengedraaide draad 1);
3° sterols dwriusculwm;

4° een draeciend, zich bewegend persoon, d. i. gesticulator,
(verg. dracht, 1° als beweging en 2° als gebaar,, bl. 24),
en vandaar
5° homo festivus, facetus 2);
6° turbo, tol;
7° met vrouwelijken uitgang e, het ziek bewegen, zich
draaien, d. i. (verg. bet. 4) gestieulatio.
Ook het zd. vertoont eene gelijke beteekenis in Trollen, dat of als
Quaste gebruikt wordt Of als weversuitdrukking voor die Fiiden von dent
am Ende abgeschnittenen Gewirk, woran der Aufzug des kiinftigen Gewebes
geknupft wird, en men zegt er van de spinster, als zij de draden ongelijk spint,
dat zij Trollen (dikkere deelen) er in brengt, ze vertrollt (SCHMELLER, I, 489).
.) Of ook drol, kaboutermannetje, als ineengedraaid, klein persoontje
hiertoe behoort, durf ik niet beslissen. 1xa. toch verrneldt , dat het reeds
in het Cyrnbrisch cacodaemon moet beteekend hebben; misschien is zelfs
wel de bet. homo facetus hiervan afgeleid in een tijd, toen men aan die
wezentjes wet minder eerbied begon toe te dragen.
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Verg. ook eng. droll, dat in overeenstemming met de 5de en
7de beteekenis voor potsenmaker en khicktspel in gebruik is.
Op zijne beurt gaf dit drol het leven aan een verbum
denominativum , welks verschillende beteekenissen natuurlijk in verband met die van het substantief, en wel met de
vijf eerste, te beschouwen zijn.
Zoo zien wij in de eerste plaats , hoe zich van drol, res
convoluta , in de bet, van volutare, volvere, een drollen (Km.
in voce) ontwikkelde, dat te vergelijken is met hgd. trollen,
intr. rollen , wackeln , trolen, rollen , donnern , trOlen, tr.
rollen, walzen (KALTSCHMIDT , D. Wtb.), met ndd. trulen,
rollen, walzen (Br. N. Wtb.) en met eng. to troll it
away, afroffelen. Doch gelijk drillers, nutare, een driller,
ultro citroque vagari , kon opleveren , zoo ook bekwam het
eng. to troll den zin van lui en ledig omloopen, onixwerven, drentelen.

Daarenboven is nutare ook nog te beschouwen als geschiedende door het doen van korte schreden; en niet onmogelijk
is het, dat deze beteekenis alzoo aanleiding gaf tot die van
met korte, en bijgevolg meestal snelle, schreden goon , welke
zich vertoont in het zd. trollen (SCHMELLE11, I, 489) 1).
Een tweede begrip van drollen doet zich voor als jila
rudia et dwra nere, ontstaan uit drol, filum rude;
een derde als sterols chn.iuseukum egerere, uit drool, stercus
duriusculum;
een vierde als yesticulari, uit drol, gesticulator, en
een laatste als facet/um se exkibere 2) , uit drol, homo festivus.
Met nitbreiding van begrip zien wij ook nog een ed. subst. Troll,
der gewohnte Gang, en vandaar alte Gewohnheit, en het Mrest-Gothlandsehe trail in de zegswijze han hailer sin trail, hij gnat zijn gang, houdt
zijne oude gewoonte (SCIIMELLER , I, 489).
2) Zie b. v. v. D. VENXE, Bel. Wer. 17:
Ick ben thans gesint te drollen;
Al meyn sinnen zijn op rollen.
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(Zie BILIAEN en vgl. ook eng. to droll, kluchten maken ,
s c herts en).
In deze laatste bet. vinden wij het verbum, ook in zijn
wisselvorm met u, vergezeld van de woorden met iemand,
als spotters met iemand. B. v.:
Met hen die dnecht deden, ghegheckt, gedrult.
DE ROOVERE , Rhet. W. 69.

Zoo nog CASTELEYN Conste van Rhet. 127, enz.
Deze vorm drullen vertoont, gelijk men weet , den oorspronkelijken klinker; en werd nu de u door de verenkeling
van de volgende consonant van onvolkomen helder , dan
ontstond hieruit in den tijd, toen zij nog als oe luidde, de
vorm droelen, en in lateren tijd, toen oe reeds zijn klank
gewijzigd had, druilen. Beide komen bij ons voor in drie
beteekenissen , geheel gelijk aan de l ste de 3de en de
5de van &Pollen.
Het eerste begrip draaien treft men zelf wel niet aan , maar
het blijkt ten klaarste uit het subst. gedroel, gedraai ') , en
uit twee afgeleide begrippen wegsluipen en talmen. Stelt men
namelijk, dat draaien dezelfde bet. nit zich ontwikkelde ,
als het eng. to troll, drentelen 2), dan laat zich uit het
begrip langzaam loopen zeer licht dat van stilletjes gaan,
wegslwipen, clam, latenter abire 3), verklaren, hetwelk men,
9 Pit subst. vindt men b. v. bij v. D. VENNE , Bet. Wer. 212:
Of beletten 't woest gewoel,
Van 't gespartel en 't gedroel.
2) Verg. hiervoor druylbienen , langzaam loopen, bij V. D. VENNE, Bel.
Wer. 237.
3) De begrippen Loch van langzaam en stil , zacht zijn na verwant; wat
namelijk langzaam geschiedt, verwekt niet veel Leven, maar wat end plants
heeft, maakt gedruisch. Vgl. zacht spreken, demissa voce, en zacht loopen,
leniter; hard spreken, aka voce, en hard loopen, celeriter; sta, niet
sprekende, en sail, zich niet bewegend; hgd. leise , niet luMe, en lyse (bij
Km.), lentus, enz.
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behalve bij
53, leest:

KILIAEN ,

in den Verl. Sone Osias van

DE BIE

LTJST. Waer is den armen bloet?
vars. Al soetjens wegghedruilt.

Evenzoo toont ons de bet. drentelen, hoe door overdracht
van het loopen op het handelen het tweede der genoemde
begrippen, tanzen, dralen, kan ontstaan , dat men b. v. leest
op de volgende plaatsen:
Ho, ho, daer niet lang over te druylen.
BORMEESTER, Zytje Fobers , 8.
Lange druylen doet Gety verloopen.
v. D. VERNE , Bel. Wer. 198.
Oy,, oy,, daer is men man; heb 'k 't niet geseyt, dat komt van 't druylen.
BORMEESTER , Doeden , 21.

Uit doze opvatting ontwikkelde zich eene hedendaags nog
gebruikelijke van lusteloos zijn, zijn, ja zelfs van shciineren, downelen, alsmede de samenstelling druiloor, lusteloos mensch, en het verb. drwilooren, lusteloos zijn, overeenkomstig waarmede men ook een subst. drnil, in de bet.
van soes, domkop ontmoet. B. v.:
Neen vrijer, je bent al te begrobbelt en vuyl,
Hier tussehen je neus, in de hoeken van je oogen, after u nor, Jan druil.
COSTER , T. de Boer, l8 =).

In overeenstemming met de derde beteekenis van drollen
zien wij droelen als sterens egerere in BORMEESTER Niewtosg.
Aagje, 13:
hebdy in 't bed gedroelt?

Ook de vijfde bet. van drollen komt overeen met druilen,
laetwm se exhibere, pret maken, als blijkt uit de Sotternie
van Lippijn, vs. 55:
') Gelijk meermalen in de volkstaal scheldnamen, van den verkleiningsuitgang voorzien, tot lief koozingen worden, als b. v. smeerlapje , guiye ,
enz., zoo ontmoet men ook druylken , in kennelijk gunstigen zin gebezigd,
bij COLIJN VAN RTJSSELE, Spieghel der minnen , 92:
Ke willeeome, mijn alderliefste druylken.
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Want si leet metten bloeten knien
Ende hi esser tuschen ghecropen;
Bi der doot ons Heren hi esser in geslopen ,
Siet, met deser hoeren, ende geeft mi to verstane,
Dat si te messen plecgt to gene,
Ende leet ende droeylt met enen anderen man.

Verkeerdelijk beschouwt Dr. VERWIJS (Bloemlezing, IV, N)
het ww. als beslapen, terwijl prof. MOLTZER het te recht verklaart in de Bibl. van Mnl. Lett. I , 64.
Voornamelijk echter gebruikte men droelen, evenals drollen,
voor spotten,, den gek steken. B. v.:
En zitten neer om met den boer te droelen.
HOOGSTRATEN ,

Esop. fab. 178.

en doet het om hem een schroom
En een angst aan to jagen -en om wet met hem to druy/en.
COSTER ,

T. de Boer, 36.

Ic denek dat het is, dat hij met hear druylt en spot.
ID.

Tijsken v. d. Schilden, 7.

Evenzoo drulen in de Comoedia Vetus, bl. 38:
Die wert dan ook corsel en begon of met deer stuerrnans tours te drulen
of met de meets quaet te werden.

Met be verbonden kreeg het verbum, zooals gewoonlijk , transitieve beteekenis, en werd dus gebruikt als bespotten, foppen,, plagen , kwellen. B. v. :
Dat wil ick doen, ziedaar,, eer dat je mij bedroelt.
PLUIMER ,

de Vrek, 5.

Zie nog COSTER , T. de Boer, 39.
Doch ook als simplex had droelen 1 ) gelijke transitieve
beteekenis. B. v.:
in de Bibl. van Mnl. Lett. III, 214, het vers ,
Maer si droilen wel grote toghen
verklarende als zij verschalken een goed glas, schijnt het verbum in dezelfde
bet. op te vatten als het laatstbehandelde droelen. Liever sou ik echter
hier de eerst door hem aangeduide beteekenis wentelen, inslaan als de ware
beschouwen.
0 Prof.

MOLTZER
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Ick meen , ghij Venus , voelt
Uw vlammen wel verkoelt,
'Lint dat zij u dus heeft gedroelt.
HOOFT , Ged. (LEENTI.), I, 173.
Ben jy noch bang voor zulk een vent,
Die hier in 't Schoutsboek staat geprent ?
Ryd jou de drempel, hartje ? oelen ,
Zei vedder ; 'k meen, ik zou hem droelen,
Was by myn man.
ALEWIJI4 , .Tan Los, 8.
Gianibelli gescherpt door spijt, dat men zijn yonder' dus droelde, ens.
HOOFT , Ned. Hest., bl. 1003.

Vergelijk nog over deze beteekenis N. TV, d. AL e'. 14'.
VI, 176.
Op de laatstgenoemde plaats wordt een van droelen gevormd subst. dirodgast, tafelschuimer,, klaplooper, behandeld,
dat bij KIL. naar eene valsche etymologie draelgast, en zelfs
dreylgast luidt. Hierdoor misleid verklaarde DR. TE WINKEL ,
het woord (Taalg. VIII, 234) geheel ten onrechte als iemand,
die, door tegen etenstijd to dralen, wacht tot hij ter tafel
genoodigd wordt. Eene betere uitlegging geeft ons een
Duitsch geleerde, F. WOESTE wanneer hij in het Zeitschrift
fir Deutsche Philologie, II, 113, o. a. zegt:
„Drollgiste, welche in facherlicher kleidung , oft auch
„geschwärzt sich einfanden and durch musik oder possen
„die gesellschaft belustigten , nicht selten indess argen
„unfug anrichteten. In neuerer zeit nennt man auch die
„ungeladen sich einfindenden jungen kerle bei madchen„ gesellschaften drollgiiste.
Lk.

OP SINT GALPERTS NACHT GEBOREN ZIJN.
Verscheidene woorden , verscheidene uitdrukkingen in de
oude volkstaal staan in zoo innig verband met het oude
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volksgeloof, dat hun oorsprong niet dan met behulp daarvan op te sporen is.
Reeds menige verklaring, door taal- of oudheidkundigen
gegeven, leverde ons bewijzen ter staving van dit gezegde ;
een nieuw kan daaraan toegevoegd worden door de behandeling der bovenstaande spreekwijze hij is op sint Galperts
nacht geboren.

Uit sommige plaatsen, waar zij in onze oude schrijvers voorkomt, heeft men voldoende gelegenheid om op
te maken, dat de bet. er van niets anders is, dan hij is
older een ongektikkig gesternte geboren, hij is voor ongeluk
in de wieg gelegd. Zoo b. v. in den Sp. Brab., bl. 6:
Ick loof niet of id: ben op sinte Galperts nacht eboren,
Dat ^s drie daghen voor "t gltelock : nou Beef icket verloren.

Maar moeilijker is het den oorsprong van het spreekwoord
to ontdekken. De verklaring echter, die ik bier volgen
laat , komt mij voor alle gronden van waarschijnlijkheid
te hebben.
Een gelijk spreekwoord bij de Duitschers in gebruik, te
weten er ist in Walpurgisnacht geboren, bracht mij namelijk
op de gedachte, of in St. aalpert misschien eene verbastering zou te zien zijn van St. Walpwrgis, terwijl de woorden,
drie daghen voor 't ghelock , ook op andere plaatsen achter
ons spreekwoord voorkomende, mij duidelijk op een verband met het voorafgaande wezen. Maar nu bleef nog
over, zoowel van dit verband als van het Duitsche spreekwoord zelf eene verklaring to geven.
Prof. smntoex, dien ik er over raadpleegde, gaf mij de
volgende uitlegging. Met Walpurgisnacht begint de bruiloft
der goden des jaars, d. i. hemel en aarde huwen met elkaar;
en volgens het oude gevoelen neemt dan de zomer een
aanvang, zoo men namelijk bet jaar in zomer en winter
indeelt. Dit bruiloftsfeest duurde soms drie, soms ook twaalf
dagen, en eerst na dien tijd rekende men. dat de schoone
4
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zomer aanbrak , die voor den gelukkigen tijd des jaars wordt
gehouden. De bruiloft dacht men zich als op den Bloksberg
plaats hebbende, waar, , gelijk men meende , de heksen, die
in de plaats der Walkyrien gekomen zijn, de sneeuw wegdansten. (lie ook SIMROCK Deutsche Myth. pag. 550 en vlgg.)
Doze verklaring komt mij zeer passend voor, meer dan
eene andere mij ook door genoemden hoogleeraar medegedeeld, dat namelijk de derde Mei de dag van de vinding
des kruises was , en men alzoo wilde aanduiden, dat na
Bien datum de gelukkige tijd ten gevolge der verlossing
door het kruis was aangebroken. Onwaarschijnlijk is deze
nitlegging, zoowel omdat het eerste gedeelte van ons spreekwoord er niet mede verklaard wordt, alsook wijl het tweede
dan niet drie, maar twee doyen voor 't geluk zou moeten
Walpurgisnacht toch viel, gelijk bekend is, tusschen
30 April en 1 Mei.
MR. VAN DEN BERGH, in zijn Woordenb. der Hederl. Mytho?vie , bl. 273, over de tijden der vereeniging van heksen
sprekende, meldt wel, dat de eerste Meinacht als zoodanig
berucht is, maar tevens dat hij er verder niets bepaalds
van heeft gevonden , dan alleen een volksgeloof, hetwelk
wil, dat wie op 1 Mei vuur leent eene heks is.
,

GUL.
Toen ik indertijd mij bezighield met de lezing van CATS,
trok onder meer voornamelijk het bovengenoemd adjectief
mijne aandacht, en doordat ik de daar voorkomende beteekenissen van het woord iu verband wilde brengen met de
nu nog gebruikelijke, kwam ik er toe het tot onderwerp
van eon opzettelijk onderzoek to maken , waarvan hier de
resultaten mogen volgen. Alvorens echter de afleiding van
het adjectief na to gaan , zullen wij eerst de verschillende

51
begrippen, die het voorstelt, en hun onderling verband
beschouwen.
De eerste beteekenis, die zich aan ons voordoet, is die
van vroolijk , dartel , zoowel in goeden als in kwaden
met de bijbeteekenis van al te. B. v.:
Ik heb van u geleerd, dat stil te mogen wezen,
Den menschen voordeel is en driften kan genezen:
lk heb van it geleerd , dat gullen overvloed
De leden niet en helpt, maar enkel hinder doet.
CATS (HOFDIJK) , 331.
Doch schnw,, waiar dat gij komt, de guile overdaad.
Ibid. 5.
Zal ik mijn guile jengd vertreuren zonder man?
Ibid. 464.
Waar meent gij, dat een rijk of schepter in bestaat?
Voorwaar niet in het hof van gullen overdaad.
Ibid. 413.

Uit de beteekenis , in goeden zin genomen , ontstond die van
CATS, 423:

rriendelijk welwillend , welke men b. v. ontmoet bij
,

De vorst die rain hear aan en nit een gullen zin,
Noemt hij ze zijn gemaal en waarde koningin.

Ook bij R. VISSCHER Brabb. 102:
Lammekens Wijn is gul en goedig.

Hieruit ontwikkeldezich het nu nog gebruikelijk begrip van
mededeelzaam ten opzichte van gedachten of denkwijze , of van
goederen, geld, enz., dus van openhartig of mild.(Voor den overgang van bit. vergelijke men mad, oulings bij ons en nu
nog in het hgd. in den zin van zacht, vriendelijk gebruikelijk, en lat. comic, bij de meeste schrijvers vriendelijk, maar
bij TACITUS mededeelzaam).
Als derde opvatting ontmoet men die van welig , bloeiend,
tierig , eveneens nit rroolijk ontstaan , door de overdracht

van bezielde wezens op onbezielde ; somtijds heeft het dan
ook de bijbeteekenis van at ie. (Vgl. brazil en veegh bij prof.
DE VRIES Op War. bl. 96). B. v.:
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De comer set de schuyr met gallen rogge vol.
WESTERBAEN , 0c7cenb. 86.

Een boom, die zijn gewaai, zijn aangeboren takken
Laat met een stalen 141 gewillig nederhakken,
Een boom vol guile jeugd, die nit een nieuwe zucht,
Maakt Mom en ander hoot en mede nieuwe vrucht.
Cam (tionm,m), 225.
;Joist zoo de wijngaard pleegt to doen,
Die met zijn loof en welig groen,
Zich op de zoetste druiven strekt,
En veel de schoonste vruchten dekt:
Maar weert men maar het yulle bled,
Zoo vindt men straks een groote schat.
Ibid. 190.

Voornamelijk ook op het golvende water toegepast:
De wereld heeft een aard gelijk de groene boomen ,
De wereld heeft een aard gelijk de guile stroomen.
Ibid. 410.
Men steekt de zee in brand om door die vlam meteen,
Te leeren Arragon de guile Noordzee drinken.
WESTERBAEN , Ged. I, 290.
Se, sa, mijn landsluy, sa; de wraecke dient genomen,
Gelijck sy over u die hadden in den sin;
Maeckt, datse nemen in de guile pekelstroomen,
Dewijl sy met geweld die willen nexnen in.
Ibid. 320.

Zoo ook in tropischen zin van de zee:
Ach! ick swum in een zee van guile ongelocken.
BREDEROO ,

Lucelle, 54.

Dus hier niet , gelijk de heer OUDEMANS schrijft , „iets.
dat volop toegedeeld wordt".
Deze beteekenissen, alle gegrond op die van laetus en
lasehnts, vertoont ons adjectief, dat, voor zoover mij bekend
is, alleen in het ndl. gebrulikt wordt. Daarom begon ik wat
den oorsprong er van betreft aan de ontleening uit eene of
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andere vreemde taal to denken; doch alle pogingen om
het woord op deze wijze of te leiden brachten mij tot geen
voldoend resultaat, zoodat ik, verplicht het als zuiver germaansch te beschouwen tot de volgende m. i. niet onwaarschijnlijke etynnologie geraakte.
In het goth. vertoont zich een verb. gailjan, erfreuen,
l'ig,eo:Ivetv; in het ohd. een adject. geil, laetus, nimis
laetus, dus Of libidinosus , lascivus, Of elatus, ferox, petulans, en een verb. geilen, insolescere; in het ags. een adject.
gal = ohd. geil en een verb. gaelan, superbire; in het on,
een verb. gaela, laetari 1 ). Alle deze woorden wijzen duidelijk op een gemeenschappelijk stamverbum "an en geven
den volgenden gang van beteekenis, 1° laetus, 2° lascivus,
3° petulans, aan, in overeenstemming waarmede wij
onze oudere taal een verb. gtjlen, gielen 2) hebben met de
begrippen van 1 0 laetari, 2 0 lascivire en 3° petulantem
Al s laetari, pretmaken ziet men het bij V. D. VENNE, Bel.
Wer. 116:
Ick, guns vettert, ken niet gielen,
Waar veul Kost en Schuttels krielen,
Daar den Hoffe-Meester seyd:
Ruymt de plaats, of angders, scheyd.

en als lascivire bij lin,. in voce, terwijl men voor de bet.
0) Bij doze., categoric van woorden hooren ook nog, behalve meerdere,
zd. gait, gailig , 10 lascivus en 2. elatus, insolens; sich gailen, 10 lascivire en 2. den semen von sich lassen ; geilen em, nach etwas, begierig
nach etwas streben , bitten, betteln ; der Geiler, frecher Battler (SCIIMELLER, II,
31). Ook nog in het hgd. en ndl. geil, lascivus, en het verb. geilen, begeeren; bij KIL. ghijler,, flagitator, parasitus, enz.
i) Dit verbum Ojlen , gielen, is of het oorspronkelijke gilds, of misschien
afgeleid van een adject. 0j1, bij nu. naast geil voorkomeude, en zelf
uit gilan ontstaan. Beslissen durf ik niet, daar mij het verbum niet

enders dan in het praesens of in den infinitief voorkwam, en ik dus niet
weet of het zwak dan wel stark vervoegd. ward.

petulantem esse, d. i. flagitare, procare, inverecunde petere 1)
KILIAEN en OTJDEMANS op HOOFT en op BREDER00 2) vergelijke

alsmede het volgende:
Niet te kloppen op het Tasje,
Of te gielen op een Keurs,
Of op Vrienden in de beurs.
V. D. VENNE ,

Bel.

Wer. 40.

Wat quelt mijn dit Butter-muyltje,
Mit sen gielen om 't finael;
Kijk, dat lijckent al te kael!
Ibid. 19 3 ).

Doch de eerste opvatting, die aan de twee andere ten
grondslag ligt, is daarom nog niet als de oorspronkelijke
te beschouwen. Als abstract begrip namelijk verraadt /aetari
dadelijk het vroeger bestaan van een concreet. En dit then
wij ook werkelijk in de Oud-Noordsche afleidingen gil , fissura, geil, interstitium, en de Angelsaksische verba gciljav
en dgelljan, solvi, dissolvi; hij toch die zich losmaakt van
arbeid, van zorg, hij die zich ontspant, verheugt zich, is
vroolijk en blijde.
Volkomen stemmen hiermede in vorm en in bet. overeen
de grieksche verba xixAciv en xcaocl etv.
Toen ik nu de hoofdbeteekenissen van gal. laetus en
tascirus, vergeleek met die van het adject. geil (waarnaast
=) Ter verklaaing van den overgang van lascivire tot inverecunde petere
merke men op, dat het slechts eene overdracht is der s,es amatoria op
andere zaken.
3) De hr. 017DEMANS verklaart het hier echter ten onrechte ale ontstaan zijnde uit gijlen, bruisen , schuimen.
KILIAEN vermeldt bij gijlen ook nog de bet. ludilieare, fallere. In
dien zin echter is het een heel ander verbum , dat uit het Oud-Fransch
guiler (prov. guilar), fraudari, fallere, overgenomen is. Dit guiler zelf,
van guile; fraus, afgeleid, had weer germaanschen oorsprong , nam. het
ags. vile eng. wile, fraus. Aardig is, dat in het eng. mast den echt
Germaanschen vorm wile ook een uit het Oud-Fransch ontleende to beguile, fraudari, bestaat. (Zie DIEZ , Etym. Wtb. II, 324).
,
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bij Km. ook gijl voorkomt), bracht mij de overeenstemming
van deze op het vermoeden , of er misschien ook tusschen
de vormen verwantschap zou te bespeuren zijn; en werkelijk , wanneer men nagaat , dat is en i soms verwisselen
(b. v. in krieck en krick, hielte en hilts, drillers en drylen,
hillebil en kidebil), zou men tot een vorm gil kunnen geraken , en wegens de gewone wisseling van i met u (b. v.
in gilds en guide, ginder en gunder,, littel en luttel) tot gul.
Ben zelfden overgang ziet men ook in krieek, /crick, kruck,
(1m. in vocibus).
In eene bet. geheel en al verschillende van de vorige
vond ik nog gui in BREDER00 Moortje, vs. 99:
Heer,, wat gooter Fijtje Floris een pot met

guile boter op.

Het is hier zacht, als hoedanig wij het ook nu nog wel
gebruiken , b. v. in ,gul zand, zacht zand, dat uiteenwijkt
voor de voetstappen , guile brij, zachte- brij, enz.
Ook deze opvatting laat zich uit gilan, solvi, verklaren.
Gelijk namelijk week, monis , lenis , van wijken, recedere,
de eigenschap van het wijken bij eene aanraking aanduidt , evenzoo kon gul de bet. van recedens tengenti
krijgen. Hard toch is de eigenschap van weerstand te kunnen
bieden, en daarentegen zacht die van te unjken. Verg. ook
monis uit

GEEUWEN EN GUWEN.
Naast het eerste der hierboven genoemde verba, dat bij
urn. (gheeuwen, oseitare) en in den Teuthonista (gewen, ghenen , oscitare) gelezen wordt, en nu nog bij ons gebruik
is, ontmoeten wij in onze oudere taal een anderen vorm gewen,
in het nieuwfr. guwjen,, in volkomen gelijke beteekenis.
(Zie OIIDEMANS Op BREDER00 en EMMA op G. JAMS in vocibus.) Beider oorsprong moet men zoeken in het Oud-Hoog-
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dnitsch, dat de verba .qiwen (anagiweta) en gewen vertoont
in de beteekenis van gahnen, oscitare; de e voor de w zal
dan door den invloed dezer letter overgegaan zijn in eeu
en de i voor de w in u.
Tegen de eerste vorming bestaat echter dit bezwaar. De
e in gewen is zachthelder,, dus uit a of i ontstaan, zoo
ten minste het op negen plaatsen voorkomende woord niet
verkeerd geschreven is; en het mag dus vreemd schijnen,
dat, terwijl anders onze diphthong eeu uit een ohd. ev (goth.
air) 1) is ontstaan, die klank hier aan ev zijn aanzijn te
danken heeft. Evenwel staat het woord met zoodanige
vorming hier niet alleen, want ook in teems schijnt de
klank eat uit ev te zijn voortgekomen , daar toch blijkens
den latijnschen oorsprong en het hgd. Mice, waar de o
alleen in plaats van een onvolkomen of zacht helderen
klinker kan staan, de e hier zacht helder moet zijn. (Lie
ook GRIMM 1 2 , 401 en vlgg.) 2 ).
Wat de vorming van gwwen betreft , zoo ziet men een
zelfde verschijnsel in izvara en izvis, die na wegwerping
van den sisklank de i voor v in u deden overgaan ; zoo
goth. izvara, ohd. en os. iwar, ags. eóver, maar reeds ofr.
iwwer, bij ons wwer, en goth. ivis, reeds ohd. os. en ofr.
iu, ags. coy, en bij ons u(w).
Maar hoe nu de Oud-Hoogduitsche verba zelve te verklaren? Zeker zijn zij ontstaan uit een anderen vorm gieu,
hiare , maar hoe is moeilijker te beslissen. Is gign, gelijk
GRAFF door den uitgang a schijnt te willen aanduiden ,
een zwak verbum, dan zal het, al mag men onderstellen dat tusschen de vokalen een w weggevallen is, toch
moeilijk zijn zonder consonantverdubbeling daar een vorm
Verg. b. v. goth. saivs, ohd. sea, ndl. zee(aw); goth. aivs, os. go,
nth. eeuw,, enz.
) Ook goth. snaivs moet voor s-niv-s staan, blijkens het lat. niv-is.
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met korte i uit of te leiden. Is daarentegen yien, en niet
to lezen , en mag men het verbum als sterk en met
oorspronkelijke w beschouwen , dan ontwikkelen zich zeer
regelmatig met den stamklinker van het part. de vormen
giwa, gman. (V erg. hleven van lelliven, leven van liiven).
Voor de bewering , dat gien sterk zou zijn, pleit m. i. dat
een door tusscherivoeging van n ontstaan verbum, yinan,
ook sterk vervoegd werd, gelijk blijkt uit de ohd. afieidingen yeina, hiare, ags. geinjan, aperire, gamian, oscitare,
fari , hgd. yiihnen, enz. 1 ).

gun,

VOLK VAN HAK EN ZL)NS GEMAK.
Deze zepwijze die op bl. 49 van BREDEROO'S Moortje
voorkomt, is door den heer OUDEMANS in zijn Tab. verklaard
als beteekenende sullen., doenietan , wads. Deze uitlegging
is eehter niet de ware, als uit het volgende blijken zal.
Hack wordt bij xlz. verklaard door salsamentarius, salaries,
d. i. handelaar in zoutevisch maar ook meer algemeen
door negotiator niereis vilioris.
Gemak ontstond uit de voorvoeging van ye aan het subst.
mak, dat ik in onze bronnen niet vind, maar dat zich in
de oudere dialecten vertoont , als ags. maca. par, socius ,
consors , on. maki, par , aequalis waarvan een on. verb. maka
ambire conjugem. Met ye verbonden zien wij het ohd. yamah,
Aan de germaansche vormen van Bien en ginan beantwoorden let.
hiare, en gr. (xarEtV) en riVetv ; ja zelfe ohd. geskon , oscitare, en
age. gisea , singultus , giscjan , singultire, komen met let. hiseere ,
xafixEir mereen. De digamma van (xeCIED), op te maken nit het adj.

Xavv0g, pleit ook voor mijne culling van het wegvallen der win glen.
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sodalis , gamahho. socius, dus bij ons gemak=tmakker 1).
TJit de vereeniging dezer woorden ontstond dus eene
uitdrukking hak en qemak, d. i. geringe man en zijn Bezel,
nog in het ndd. gebruikelijk als Hak un Mak, pObelhafte
Gesellschaft. (Zie mom , Id. Hconb.). En om nu iemand eene
geringe afkomst toe te schrijven, bezigde men de woorden
Ali is van hak en zijn gemak, ndd. he is van Hak un Mak.
Eene gelijksoortige uitdrukking was die van Hakjepak:
Over Burgers, over Schippers,
Over Dreegers, Schoyers, Glippers,
Over Ambochtsluy en Boer,
Over Hakjepak of Hoer.
v. D. VENNE Bel. Wer. 120.
,

In Lubeck zoo Hack un Pack. Dit laatste woord heeft
in het ndd. de bet. van slecht, verachtelijk gepeupel (Br. N.
Wtb.); en in het zd. vindt men Packleut, Packleimleut
voor landloopers , menschen , die al het hunne ,op den rug
dragen (SCHMELLER , Bair. Wtb.). Volgens deze verklaring zou
pak als afgekort subst. uit paklui kunnen opgevat worden 2);
maar natuurlijker uitlegging zal men verkrijgen door te stellen , dat het woord in de bet. van troep,menigte,hoop eerst in
verbinding met den plur. van een subst. met verachtelijke
beteekenis gebezigd werd , en later , toen men aan dit gebruik eenmaal gewend was, ook zonder dien plur. eene
slechte beteekenis behield. Meestal toch ziet men het op de
Deze woorden komen alle van een verloren verbum macan , dat
conjungere most beteekend hebben; iets wat ook uit andere afleidingen
blijkt. Zoo nog ags. mac, opportunus, on. makr,, quietus, ndl. mak , en
met ga ohd. gamah, aptus, idoneus; hiervan het verb. machOn , ags. macian ,
ndl. maken , copulare, jungere , en bij meer algemeene toepassing tot stand
brengen.
2) Ook de analogie met hak zou your deze afleiding kunnen pleiten,
zoo men slechts packleut beschouwt als marskramers , op voorgang van
het Bredasche pakdrager en het ndd. packendrtiger. (Zie ITOEUFFT Bred.
Taaleigen , en Br. N. Wtb. in voce.)
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eerste wijze voorkomen, b. v. eng. a pack of thieves, ndd.
liorenpakk, Schebnenpavic, Dekes:pakk, ndl. dievenpak , kanaljepak , terwijl pale zonder plur. in eene slechte bet. to vinden
is in de Nederduitsche zegswijze Pakk wn Ploje , allerhand
schlechtes Gesindel , en in de samenstelling pakhoop , niedriger Mel. (Zie Br. N. Wth. in voce). Ook ons hakjepak
laat zich beter verklaren als verbastering van hakjespak
dan van hak en pak.

FIONDSVOT , HONDSKLINK.
leder Nederlander weet, dat het in de straattaal gebruikelijke woordje hondsvot niet als eene eerbenaming mag
beschouwd worden; dat het echter eene der meest gemeene
en lage scheldwoorden is , zal hem eerst dan klaar worden ,
wanneer hij den oorsprong er van heeft leeren kennen.
Het woord is namelijk samengesteld uit het subst. pond en
vot, dat de bet. had en in sommige dialecten nog heeft
van C11/11122f 8 verg. , fotte cunnus (Km.), ndd.,fot, fotse, vulva
(Br. N. Wtb.), zd., rotzen feminal (SCI1MELLER , Bair. Wtb.) 1 ).
Oorspronkelijk zal de benaming uit den aard van haar
ontstaan wel alleen van vrouwen gebruikt zijn, evenals
nu nog in het zd. eene gelijksoortige fotse, schietfotse (Br.
N. Wtb.). Maar daarnevens kwam zij, gelijk ook andere
evenzoo gevormde, voor verwijfde mannen in gebruik ; men
vergelijke ons hondsvot, deen. haunslot, zw. . hitn,sfott 2), en
ndd. kofot , Jan kolot , matzfot of matzfotz 3 ). Ja zelfs ziet men
ze in 't algemeen als verachtelijke benaming bezigen, als ook
blijkt uit zd. ,,Ja liscndsfotzen!" eene uitdrukking om ,,eine
Zonder eenige vernedering gebruikt het gemeene yolk in Beieren nu
nog fotzen voor fonina. (Zie scirmELLErt , III, 581).
2) Reeds fud alleen was in deze taal gebruikelijk voor
3) Over dit woord, dat onlings ook bij ons gebezigd werd , zie men
)r. DE JAGER , LaierC VerSCh. 131 inatz i8 een teefje.
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Zumuthung schnOde abzuweisen." (lie sCHNELLER . I, 581).
Of echter ,fot, gelijk BILDERDIJK in zijne Ferkl. Geslachtsl.
111 , 225, beweerde , ook den zin van pen iv kan hebben, zou ik
zeer betwijfelen. Nergens toch in andere dialecten vind ik het
in die beteekenis gebruikt ; maar, wat nog meer zegt , ook
de afleiding van het woord strijdt er ten zeerste tegen.
Fot namelijk , gesproten uit een sterk verbum , dat goth.
,fitan luidt en parere beteekent . kan alleen de beteekenis
ontwikkelen van matrix of van eten/nvs. Ook in de plants
van J. vos , door BILDERDIJK aangehaald:
1k ben een hondsvot, zoo gy zeght, meet 't is gezocht,
Lk zou een hondsvot zijn, zoo 'k u had voordgebrocht.

belet nets, om bij het tweede hondsvot aan crannees canis te
denken 1).
In verband met dit hondsvot behandelen wij ook twee andere,
in de vroegere volkstaal gebruikelijke, scheldnamen , to
weten hondsklinek en kondskonte.
Het aantal bewijsplaatsen , door OUDEMANS in zijn. Wb. op
BREDER00 voor het eerstgenoemde woord aangehaald , zou nog
te vermeerderen zijn met MILDERS, Klueht van Groengeel, 15;
NIL VOL. Dokter tegen Dank, 8; BERNAGIE, Franeker Student,
19, en Hetwelijeke Staat, 60. Mt doze alle ziet men dat de bet.
er van dezelfde is als die van hondsvot. Ook het tweede gedeelte
der samenstelling, klinek, is niets anders dan menus, gelijk
blijkt uit klink, cunnus van koeien en merries , in het
Overijselsch dialect (N. N. Them. III, 219); klineke, fente,
rupture (MELLEMA): klimeke ruptura. fissura (KIL.); klineke,
in Hamburg Sehnitt, Risz (RICHEY) 2).
=) Men brenge ook niet, gelijk BUD. t. a. p., de woorden voeden en vot
met elkaar in verband, daar het eerste van eon verb. fadan ontstaan is en
dos d in plants van t vertoont.
) Voorzeker is het niet onmogelijk dat klinek, gelijk Dr. VERWIJS in
zijn Sp. Br. bl. 144, beweert, nit zijne bet. van lemmer die van mentula,
penis zou ontwikkeld hebben; maar een bewijs voor het bestaan van deze
bet. moet nog geleverd worden.
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De benaming hondskonte herinner ik mij ook in gelijke
bet. als de bovenbehandelde woorden gelezen te hebben,
ik meen bij POIRTERS , Masker der Werel t, maar de plaats
is mij ontschoten. Ook hierin schijnt konte oorspronkelijk
pudenda muliebria beteekend te hebben; althans in het ndd.
komt het nu nog ads zoodanig voor,, en ook in het Friesch
werd het zoo gebruikt, gelijk uit het subst. kuntlippen, in de
bet. van sehaamlippen , is op te maken. (Zie Br. H. Wth.
en Qtr. Landreeht, 772) Het woord is zeker door invoeging
eener n uit het bij ons en ook ndd. gebruikelijke kut, goth.
ontstaan; in Overijsel toch hoort men nog in gelijke
bet. als kondskonte den vorm zonder n hondskut, gebruiken.
Eene analoge vorming van minder vereerende epitheta
merkt men nog op in het zd. bij schtvanz , cauda , en vandaar
penis, cauda, virilis, dat ,zu einer zwar geringschazigen,
aber sonst unbeleidigenden Benennung" gebruikt wordt;
zoo ook Sausekwanz , Bihersektvanz , Katz ensehtvanz. (Zie
SCHMELLER, III, 455).
,

KNAP.
leder,, die te eeniger tijd een blik in de natuur geslagen
heeft, zal voldoende gelegenheid gehad hebben om op te
merken , hoe van wezens en voorwerpen , die oorspronkelijk
op gelijken trap van ontwikkeling stonden , sommige zich
in 't geheel niet of althans weinig voortbewogen hebben ,
terwijl andere steeds meer en meer vooruitstrevende eindelijk tot die hoogte gekomen zijn, dat zij met moeite
hunne vroegere gelijkheid met de eerste laten raden. Ditzelfde verschijnsel vertoont zich ook in de taal bij sommige
1 ) Beteekende kunte eeninaal opening, dan kreeg het ook fiat den zin
van posteriora , die in onze straattnal voorkonit. Zoo ook bet zw. ladle
podex, van jiu I, minus.

62
begrippen van woorden ; oorspronkelijk gelijk staande zijn
zij namelijk later door verdere ontwikkeling van het eene
en stilstand of geringen vooruitgang van het andere zoo
verscheiden geworden , dat men bijna hunne vroegere
overeenstemming niet kan herkennen.
Een aardig voorbeeld hiervan leveren ons de adjectiva
eng , maw en knap, die alle Brie (ook het laatste , gelijk
beneden blijken zal) tot grondbeteekenis die van arches,
striates hadden ; maar terwijl de beide eerste niet verder
kwamen dan tot een tropisch gebruik , zien wij knap verscheidene nieuwe beteekenissen ontwikkelen, waarvan sOmrnige voor den oppervlakkigen beschouwer in 't geheel
geene verwantschap met de grondbet. vertoonen.
Zonder eenigen twijfel mogen wij als stamverbum van
knap het ww. knijpen beschouwen , dat eretare, pronere
beteekent , en dus regelmatig van den stain van het imperf. sing. een adjectief kon vormen in de bet. van
arctattes , angustus, striates. Deze grondbet. vertoont zich
nog in het ndd., als blijkt een knappen Vootpad , ein
enger Fuszsteig , de rok is wet knapp, der Rock ist ein
wenig zu enge. (Zie Br. N. Wtb.). Evenzoo in het hgd.
en zeker oorspronkelijk ook bij ons. Voor het adject. self ontbroken mij bewijsplaatsen, maar met de achtergevoegde adverbiale s vindt men het woord bij v. D. VENNE. Bel. Wer. 25:
En jou kraagh en al je goetje,
Dattet knaps en knibber past.

Uit deze bet. name arctatus, ontwikkelden zich nu de
andere opvattingen van knap, en wel op de volgende wijze.
1. Als gevolg van het beengd zijn ziet men het begrip
kort, Vein of weinig in het Nederduitsch. Zoo ene knappe antwoord, een kort antwoord , dat geld is teat knapp bi em, het
geld is beperkt , weinig bij hem. (Zie Br. N. Wth.).
2. Ook n dd. op het karakter toegepast , in slechten zin
als henauwd, gierig. B. v. een knappen Bast, een karig mensch;
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knapp to keren, spaarzaam te werk gaan. (Zie Br. N. Wtb.
en verg. bij KIL. knijper, homo praeparcus, het bij ons nog

gebruikelijke knibbelen, en in het Wb. op BRED. nabbenaers).
3. Kort wat tijd betreft, dus snel, en in tropischen zin
handig , bij de hand, rap. Zoo bij ons ()dings, b. v. in BRED.
Ki. van den Molen. 9:
'S is verwongdert, dattet so ['nap en gnat is.
Ook bij Km. knap, gnap, alacer, agilis, celer, gnavus.
Voornamelijk bezigde men het in dezen zin als adverbium
met of zonder aangevoegde s. (Zie VONDEL, XI, 318; OUDAAN,
Tooneelp. 79; CATS, How. 64; Sinneb. 117; Tooneel der
M. A. 14, enz. en verg. OUDEM. Op BRED.). Dit laatste belette echter niet, dat het evenals dwars weder gebruikt
werd als adjectief. B. v.:
Zij, die voor dezen

was fliSCII ,

gauw en knaps.
237.

CATS. (1-10FDIJK) ,

In de hedendaagsche taal wordt knap in dien zin gewoonlijk alleen op den geest toegepast, en duidt dus eene eigen.schap aan , die het oppositum is van domheid.
4. Gelijk wij op bl. 33, aant. 2, zagen, zijn de begrippen
wijd, nitgestrekt en ver afgelegen, alsmede die van enq en
•nabij gelegen verwant, zoodat ook ons woord als adverb.
uit de bet. van kort die van nausvelijks,
kan ontwikkelen, welke het ndd. en het zd. vertoonen. (Zie Br. N. Wtb.
en SCHMELLER in voce).
Eene 5 de , hedendaags alleen gebruikelijke, beteekenis, die
ons ten laatste nog te behandelen overblijft, is die van
net, schoon van lichaam, van voorkomen, ontstaan door de
toepassing van strietus, enq, dien op de gestalte. V erg. stank
van slinken, dun worden, en in het ndd. kneel), faille,
kneepsk, van goede taille, en kneeproek, kinderkleed voor
1) Over de verwisseling van y en k als beginletter door eene liquids
gevolgd, zie bl. 41.
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jonge meisjes , om de gestalte voordeelig te doen nitkomen.
(Zie Br. N. Wtb.).
Tot zoover over knap. V oordat ik echter dit artikel eindig ,
nog een enkel woordje over het stamwerkwoord knijpen. De
in gelijke beteekenis naast het verbum voorkomende vorm
nijpen doet ons vermoeden , dat de 7e hier slechts een overblijfsel van het voorvoegsel ge. en alzoo niipen de oorspronkelijke vorm is. Dit wordt nog meer bevestigd door
de vormen met g, die wij zoo' vaak ontmoeten. Behalve
in het ndl. vinden wij dit niken echter slechts in het on.
nipa, met verdubbelde sluitletter in het eng. to nip, en
in het ags. nii,pan, nap, enz. Doch in dit laatste dialect vertoont *Pan eene geheel andere beteekenis dan in de overige,
nam. die van obseurare 1 ), welke schijnbaar niets te maken
heeft met coaretare, als hoedanig wij overal zoowel de vormen met als zonder ,q of k gebruikt zien. Bij nadere beschou T
wing echter erkent men, dat dit obseurare niets anders
is dan eene bijzondere toepassing van het begrip omgeven,
ziek om iets keen bewegen, dat zeker ook dat van premere
en arctare opleverde.

KNIJZ EN , VEB K NIJZ EN , VEB KNIJSEL IC .
Voor zooverre mij bekend is, is tot nog toe nergens
over de beteekenis of den oorsprong van bovengenoemde
werk woorden gehandeld. Daarom wil ik er mij in dit
opstel mede bezig houden. Vooraf echter deel ik de plaatsen
mede, waarin ik ze gebruikt vond , omdat men dan met meer
gemak de beteekenissen er van zal kunnen opmaken.
‘) Zie b. v. nipende niht, nox obscura (Beorulf, 547 en 650) en de
derivata nip, genip, caligo, nubes (Bean. 1361 en 2809). Zoowel in
beteekenis ale in vorm beantwoorden hieraan lat. nubes, nebula, nubo,
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1

Ja maw au vrient ,
Sijt ghij juiste comen mij to knijsene?
VAN GHISTELE ,

2

Help, ik

Ter. Com. Adelphi, 24.

bu'is van dubbel spijt.
V. D. VENNE,

3

Bel. Wer. 195.

Dus en acht Met op "t knijsen van Pans Joannes natie,
Al spronghen zij achterwaerts uyt desperatie.
Liedekens en Referey nen van SOETENDAL , :38.

4

'Pie to vroegh is al to wijs
Wordt to vroegh verknijst en grijs.
v. D. VENNE, Bel. Wer. 209.

5

De vreeselijke tormenten ende al dmisbaren
En in "t oordeels verklaren , hoe wij worden verknesen,
De sondaers versteken, de weldoeners gheresen,
A. DE ROOVERE , Rhet. W. 71.

6

Dat is luyde wert roepende van vaere verknesen.

7

hittighe wreetheyt, snootst van ghebroede!
Dijn spijtighe allendighe drooghende roede
Vol van onspoede no op mij daect.

Boomgaert der Belgischer Poeteriien, 14.

Snel is u konste, u vertrek lijselic,
Thende misprijselic, wat ghij beghint,
Vol injurien, elcken verknijselic,
Met bevende leden, mijn tanden krijselic,
Den thoorne rijselic, the Aletho spint.
CASTELEYN ,

Pyramus en Thisbe, 21.

') 1k stel hier het adject verknijselic bij de verba, omdat men in het
ondere Vlaamsch meermalen een met ig of lijk van het verbum afgeleid
adjectief als participium praesens gebruikte, en wel voornamelijk in verbinding met het koppeiwoord ter omschrijving van het ww. zelf. B. v.:
En doet soe ick u sal vermanielt zijn.
VAN GISTELE ,

Ter. Com. Heaut. 78.

Twelck ick mijneu man dicwils ben verwijtelie.
ID. Phormio, 99.

5
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Meer ist, dat int eynde u lief ghepresen
Hoort, dat ghij een ander uytghelesen ,
Wilt dit altyt loochenen, so seer als ghij meucht,
Want ist, dat ghijt kent, coo wordij verknesen.

m. Conste van Rhet. 45.

9

Een goet discipel ick oyt ghepresen hebbe
En den versaechden is altijt verknesen hebbe.

Ibid. 68.

Uit de hier aangevoerde plaatsen blijkt, dat de verba
de volgende beteekenissen hadden :
a) trans. eonterere, kwellen, folteren (zie 1, 5 en 6) ;
b) intr. eonteri, zieb, kwellen, zich ergeren (zie 2);
c) trop. lacerare verbis, uitschelden, berispen, doorhalen

(zie 3, 7, 8 en 9);
terwijl in verband met de bet, a verknijst (zie 4) den zin
van attritns, deerepitus, afgeleefd vertoont.
Bij KM. ontmoette ik van deze verba niets dan een vorm met
Stelt u to vreden: wilt mijns beradich zijn.
COL. VAN RLTSSELE, Spieghel der Minnen , 292.
God verlene hem, die onduecht is verstekelijc,
Die vlamme des heyligen Geests onsprekelijk.
Ibid. 216.
Evenzoo omschreef men oak met het koppeiwoord en het part. praes.
zelf of met het verbale snbst. op er. B. v.:
Waartoe sadij sulcx quaet vermoedende?
VAN OHISTELE,

Ter. Com. Heaut. 66.

Opdat ick hieraf mach zijn verstaende
Het recht bescheet.
Ibid. 60.
Sal ick voor hem der liefster zijn een verlatere.
Dboek der Amoureush. 13.
Zoo vinden wij herhaaldelijk ick bens mij een vermetere, een belovere,
voor het eenvoudige ik vermeet mij, beloof mij des, als b. v. bij VAN
GHISTELE, Ter. COM. Phormio , 44, enz. Verg. hiermede het eng. I am
calling, going, speaking, enz.
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verkorten klinker knissehen, terere , quassare; het Friesch
echter vertoont nog den zuiveren vorm kniesen eveneens
in den concreten zin van kneuzen. (lie EPKEMA Wb. op
G. Japiks, 248).
Wat den oorsprong betreft van knijzen, zoo zoek ik dien
in een alleen nog in het ags. als compositum voorkomend
verbum gegnlisan, conterere. Het simplex, dat in onze bronnen niet voorkomt , moet een denominatief zijn van het
subst. pas, fricatio, dat op zijne beurt weer gesproten is
uit gMidan 1 ), gndd , enz. fricare , comminuere , ohd. ratan,
nhd. gniten, zw. pada, deensch gnide De zwakke vervoeging , die ons werkwoord ale denominatief moet hebben ,
komt nog voor in de 4de der aangehaalde plaatsen, terwijl
de 5de, 6de 8de en gde de door verloop ontstane sterke vertoonen, even als mnl ,fijnen en nu nog prtijzen, wijzen en
belijden. Wet den overgang van g voor n in k betreft, zoo
vergelijke men bl. 41, aant. 1. Ook hedendaags zijn k-nijzen
en verknijzen nog in zwang in de bet. b, maar zij vertoonen
den wisselvorm met ie. die, evenals i,edel , gerier,vlient,griezelen, ries, enz., de oude uitspraak van ij heeft bewaard.
,

LOMP.
Bij mijn onderzoek omtrent het ontstaan van eenige bij
ons yolk vroeger en hedendaags gebruikelijke scheldwoorden (zie artikel. EENIGE SCHELDWOORDEN) ook lomp behan
delende, ontmoette ik dit woord in het zd. in de beteekenis
van gierig of smerig mensal begrippen , die bij geene mogelijkheid in verband zijn to brengen met dat van home bar.) De hiernevens in het age. als caedere voorkomende vorm cnidan wijst
op een ouderen vorm nidan, of misechien liever hnidan. (Verg. on. hnidr a .
diframare )
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dus, stupidus, bij ons oudtijds, en als adjectief nu nog in
gebruik. 1k heb daarom getracht den oorsprong der beide
woorden op te sporen, om langs clezen weg aan te duiden,
hoe zij bij gelijken vorm zoo verschillende beteekenis
konden hebben. Den nitslag van dit onderzoek deel ik in
dit opstel mede.
Er bestaat in onze taal een substantief, nit alleen in den
pluralis, maar vroeger ook in den singularis gebruikelijk,
nam. lompen, bij ML. 'owe, panniculus, assumentum, linteurn attritum, hgd. der Lumpen, deen. lwmpe, zw. lwinp,
overal in de bet. van vod, lap. Den oorsprong er van zoeke
men in het subst. lap (ohd. en ags. lappa , on. lappi),
dat door tusschenvoeging van In 1 ) een vorm lamp(en)
voortbracht, die nu nog in het zd. gebezigd wordt als
Stick nom Hemd , das aus zerrissenem oder nicht gehOrig
zugemachtem Beinkleid nieclerlaingt; vanhier het adject.
glamplt, glampelet, van den hemel gezegd, wenn er sehr
kleine locker aneinander hangende weiszhegrenzte Wakchen
zeigt , welche fur Vorboten eines anziehenden Windes gelten,
dus als 't ware ,qelapt is. (Zie SCUMELLER II, 467). Uit dit
lamp zou dan door eene, wel niet zeer algemeene, maar
toch somtijds voorkomende wisseling der onvolkomen a
met u ons subst. lomp te verklaren zijn.
Nu is er eene zeer gewone troop in onze taal, waarbij
men de benaming van mile en smerige lap overdraagt 1° op
iemand, die smerig of slordig gekleed gaat, en dat wel of
nit armoede Of uit gierigheid 2), en 2° op iemand, die
smerig en slordig in zijn gedrag is, voornamelijk die onzedelijk leeft. Op die wijze kreeg Lump in het zd. niet
alleen de bet. van een arm, smerig, met lompen bekleed mensch
en van een rijkaard, due kariq en gierig is, maar ook van
,

2) Verg. zoo bij ons tvippel met (wi.jpen), goth. veipan, kamperfoelie
met eaprefolium, enz. (BRILL, Ned. Spr. voor H. 0. I, 43).
2 ) Verg. het lat. sordidus, dat en smerig en gierig beteekent.
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'even leidt, en, op vrouwen toegelemand, die een
past, van hoer. Vanhier zelfs het verbum hempen voor een
liedertijk levee leiden, niets doers en daarbij zwelgen, some
met bijbeteekenis van bedriegen en sehulden makers (the
scnmELLER, II, 468). Vergelijk one smeerlap, 1 0 smerig man,
en 2 0 een zich sleeht ged,ragend menseh, alsmede slet en deter,
B. v. oudtijds ale Bering, nietswaardig persoon , in zwang.
Helpme kijekers; deuze sletten
Wile mijn bekans verpletten.
V. D. vEnsTE , Bel. Wer. 123.
Wij segghen wel : God plaeght ons, ay laeen ! linter
En dencken niet , dat wij zijn zondighe sleteren.
A. BIJNS , III , 61.
BEGHEERTE VAN HOOCHEYT.

Ey valsche eladde.
VREESE VOOR SCHANDE.

1) onaerdighe sletere.
COLIJN VAN RUSSELL,

Spieghel der minnen, 315.

Hier sljn die scoonste vrouwen van der werelt,
Die rijckste, die machtichste , die in 't land zijn.
Ey arm katijf,, dat sou uwen tent zijn.
Wat soudij u werpen aen acme sleteren?
Ibid. 161.
alleen
voor
vrouwspersonen
gebezigd
Nu nog wordt stet
ale sleehte vrouw, hoer, gelijk vodde, todde, Ickumgel, dons, en
oulings en hedendaags voor slordige of voor onzedeltijke
vrouw gebruikelijk.
Maar een geheel verschillenden oorsprong schijnt het
adject. lomp 1 ) te, hebben. W at ik echter hierover mededeel
beschouwe men, evenals het voorgaande, louter ale hypothese. Er bestond oudtijds in de Germaansche talen een
-

Ik spreek van het adjectief Lowy, daar het substantief, oudtijds bij
ons, en nu nog in het hgd. gebruikelijk, niets anders is, dan een gesubstantiveerd adjeetief.
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nu verloren en niet meer in onze bronnen te vinden
verbum stimpan, tundere (GRIMM, II, 59), dat een adject. stomp, obtusus, d. i. door tundere bot gemaakt, en
een subst. stompe, truncus, corpus mutilatum, d. i. afgestooten lichaam, opleverde, alsmede van deze beide woorden
afgeleide verba stompen, hebetare, en stompen, truncare,
mutilare (xu,.). Door nu in gelijke bet. een verbum limpan
te stellen verklaart men niet alleen een bij xiL. voorkomend
subst. lomp, eng. bump, frustum, d. i. afgestooten, afgeknot
lichaam 1 ), maar ook een eng. adject. limp, in de van
mutiLus afgeleide bet. van slap, zwak. Zoo ook een ndd. werkwoord, uit een verloren lump claudus , ontstaan, nam. hempen,
een beetje hinken, een subst. lwmpensteert, die een beetje
hinkt (Br. N. Wtb.), en een eng. to limp, wank gaan. En
gelijk van stomp, truncus, een stompen, truncare, mutilare,
ontsproot, zoo zullen misschien ook door uitbreiding van
het begrip mutilare, dat niet onmogelijk vroeger bij ons aan
lompen (van lomp, frustum, gevormd) evenals aan stompen
eigen was, de bij vermelde verba lompen, impingere,
infligere, en lomphalsen, colaphos infringere, ontstaan zijn.
Men vergelijke ook de tegenwoordige bet. van impiugere,
infligere, welke, bij stompen behoorende, zeker eveneens uit
de vroegere mutilare is ontstaan.
,

MARKT IN SAMENSTELLING.
Gelijk bekend is, kan het achtervoegsel (er)ij of (ar)ij
gebruikt worden, behalve in meer gevallen, 1° om, achter
verbale stammen geplaatst, woorden te vormen, die de handeling als bij aanhoutling en herhaling uitgeoefend te kennen
geven, als b. v. in: klapperij, bedelarij, enz., en 2° om, aan
Zie ook bij

VONDEL , 1,

379, lomp in de bet. van klomp.
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zaakotamem toegevoegd , eene verzameling aan to duiden der
in het eerste deel genoemde 4elfstandigheden. , als in:
snwidertj , landerij(en), enz. (Zie BRILL , N. Spr. voor H.
0. I, bl. 122.)
Deze zelfde kracht nu had ook in de volkstaal der 17d0 eeuw
het woordje markt als tweede samenstellende deel, gelijk
uit de volgende aanhalingen kan blijken. Voor de eerste
soort zie men b. v.:
Alwaer ghy (de toovetatar) op diversche plaetsen alle thien dagen met
het freugentere van den voorss. Sabath in vergaderinge van dansrnert
gecontinueert hebt met diversehe vrouwspersoonen, ens.
CANNAERT , Bijdr. tot het oude strafrecht 163.
Want ingeval uw goeden naam
Een snoode klapmart overkwam.
CATS (H.) ,

191.

T'en is goon lachntert hier.
DE BEE,

Kl. van Quinten

Quack, 12.

Geen motkas of bordeel, of 'k heb er in geweest,
Om dezen dief to speuren; hem zou zoo lichtelijk
Een hapermerekt gebeuren, want hij raeekt aan de koor.
Besehermde Suyverheydt, 22.

Da WOterlands gespuys, se souwen ieen verdwehne,
Medden soufflet of twee; heur veuyste zayn to hert;
Men lust nie van die kost, 'k en sueck Keen hOpermert.
HUYGENS (Const. 1658), 1298.
Al moeit hem 't hof no niet met uwe beuselmarten.
BRED.

Sehijnheil. 34.

Van de tweede soort van samenstellingen ontmoet men
een voorbeeld in BRED. Moortje , 69:
Vuer keyzers kroonen, vuer horentjes en vuer schelpen,
En snick luermarekterii dat nieuwers toe en client.

Evenzoo bij VAN SANTEN , Snapp. &Orli, , 25, sintistermarkt
voor snuisterigen.
1) Het subst. haperrnerkt schijnt men
deling, waarbij het hapert.

to moeten verstaan als eene han-
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Verg. ook KILIAEN, die in voce marekt zegt: „Marckt
actionem , frequentiam et conventum significat :
nt beusel -merckt, nuqae; loop -merckt, frequens conewrsus ;
„drink -merckt, !repots compotatio; trouw -merckt , nuptiae ;
„brabbel-merckt , ruchel-merckt , kijf-merckt."
Markt brengt het denkbeeld mede van drukte , gewoel ,
.qedoente , en was dus zeer geschikt om eene handeling
minachtend voor to stellen. Als zoodanig wordt het woord
ook buiten de samenstelling in het West-Vlaamsch (DE
BO , Westvl. Idiot. 671, 6) gebezigd voor „doening , die
meer of min belachelijk en dwaas is." B. v. :
„rompositione

't Sijn hier ook al sulke rnarkten.
Men gelooft aen toover-parten ,
En het is al beuselry.
VAELANDE.

ONBELOMPEN.
Meermalen komt bij onze mule schrijvers een adjectief
dat bij Km. vertaald wordt door rudi.s ,
incompositus , inseitus, Umpolitus. Den oorsprong hiervan zal
ik in het volgende ontwikkelen.
Er bestaat een door de Germaansche dialecten verspreid
sterk verbum , dat in de Gothische bronnen niet gelezen
wordt, maar aldaar tot de isle ablautsklasse behoorende , de
vormen limpan, lamp, lumpwm, lumpans, moet gehad hebben;
in het ohd. toch vindt men limlan, enz., convenire,
ags. limpan, ook sterk vervoegd (en niet limpjan, gelijk
GRAFF aanvoert), evenire , accidere , pertinere. (Verg. ook
J. TE WINKEL in den Taal en Letterb. II, 198 en vlgg.).
De oudste dezer beteekenissen is zeker de Angelsaksische
onbelompen voor,

-
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van arcidere , evenire, welke , ook aan het Oud-Hoogcluitsch
eigen (0TFRIED, V, 9, 45) , zelve misschien ontsproot uit
die van gaan Bij verscheidene verba namelijk heeft
zich uit de bet. zich bewegen die van gebeuren ontwikkeld.
Verg. lat. accidere, contingere, congruere, evenire, fr. arriver,
uml. mesvaren , nnl. wedervaren , ndl. der 17de eeuw vallen,
gebeuren (COSTER , T. de Boer, 32) , en nu nog voorvallen,
overkomen , ontmoeten; ook ons bewren , gebeuren, van os.
gibwrian, gaan, en geschie(d)en , nhd. geschehen , dat volgens de afleidingen , schicht en schicht g , ook een verbum
van beweging zal geweest zijn. (Zie Archief III , 152). Gelijk
toch de verba van beweging eene verandering in de rwimte
aanduiden, zoo die van geschieden eene verandering in den
tijd, d. i. van niet zijn tot zijn.
Wordt zulk een verbum movendi met een dativus , als
doel gebruikt of met een nadering aanduidend voorvoegsel
samengesteld, dan krijgt het per metaphoram de bet. van
decere. Wat namelijk ergens bij behoort, begeeft zich er
naar toe, en wat er niet bij behoort, verwijdert zich er
van. Vergelijk lat. convent, competit , hgd. es gebiihret , bij
ons het komt toe; ook met weglating van den dativus het
past (vgl. fr. passer, gaan), het voegt , eig. komt bij enz.
Op deze wijze zien wij ook het ohd. limfan , alsmede het afgeleide kaltmlan , de beteekenis van decere , convenire , competere,
ontvangen , b. v. mir timphit , thaz ih thenke (oTFR. III 20, 13).
Uit dit werkwoord kon zich nu een part. perf. of een adject.
belompen ontwikkelen in de opvatting van gepast , voegzaam ,
net. Het wordt als zoodanig in het Dint. Wb. van OUDEMANS niet
gevonden, maar kola voor bij v. D. VENNE, Belach. Wer. 104:
,

,

Schijittet toertigh ) of belompen?
Elek een geeft sijn selven mompen ,
Elck een deckt sijn eigeu font.
) Hiervoor pleit ten secrete de Sanskrietvorin lamb , die vallen beteelcent.
2 ) Het adjectief toertigh is to verklaren door bespotielijk , lachverwekkend.
gelijk nit de volgende plaatsen zal blijken.
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06k nog Ibid. 234:
Dat men sagh met wongder aan
Twee gekleede varkens staan:
d'Een die hadt een Muts belompezt,
Met een Paltrock by de Pompen.

Wil men ter verklaring een werkwoord be/impett (ags.
belimapan) aannemen in de bet. van passe*, voeg en , dan
beschouwe men belompen als een daaruit gevormd partici-

plum perfecti. Doet men dit echter niet, dan is het woord
op te vatten als adjectief, evenals bereden , bevel/yen, belezen
beddend(e), bereisd , enz., door voorvoeging van be en aannemin,g van den uitgang van het verleden deelwoord van
een verbalen stam afgeleid. De op deze wijze gevormde
woorden geven den toestand te kennen van iemand, die
de in den verbalen stain aangeduide werking veel verricht
heeft of verricht, of ook eene eigenschap, die door de
herhaalde werking is verkregen. Vergelijk beredeia, hij die
veel gereden heeft en daardoor bekwaamheid in die verDat ick segghe sel is aardigh
Van den Hoofsen Edeldom:
fsset toertigh, lachter om.
v. D. VENNE, Bel. Wer. 83.
'T is mijn effen en gelijcke ;
Benje schamel, benje rijeke,
Benje mal , of benje wijs,
Benje toertigh, benje vijs, enz.,
Ibid. 263.
Al ben ick een latje toertigh,
Dick en drolligh, bot en boertigh ,
Nochtans weet ick, wat hij lijdt.
Die zijn vrijster word ontvrjjdt.
ID. Minzienzal , 22.
Off ben ick to bot of boertigh,
Off te mall, off al te toertigh.
Ibid. 39.
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richting heeft verkregen ; bevaren, hij die veel gelieren heeft
en alzoo ondervinding daarin heeft opge,daan ; belezen,
hij die veel gelezen heeft en alzoo veel weet; bediend(e),
hij die gewoon is te dienen , enz. Evenzoo ook beteekent
dan belompen, van personen gebruikt , hij die in zijne
handelingen , en van zaken, dat wat in zijne eigenschappen behoorlijk, passend is.
In beide gevallen evenwel heeft het oppositum van belompen , onbelompen, den zin van niet behoorlijk; dus op
personen toegepast, van onbeschoft, lamp, en op zaken,
van ongeordend, rune. B. V.:
Wat dttnkt a well van deze wijs?
Voorwaar zij dunkt mij wat te vijs,
Zeid' ik, en ging naar mijnen zin.
Ik itoemde dit een ezels min:
Want as dit onbelompen beest, enz.
CATS (II.), 30.
Den grooten walleviech en ander zeegedrogten
Verstrooit hij hier en daar met vreeselijke togten,
Totdat de doode romp van 't onbelompen vee
Maakt, waar het nederzinkt, een eiland in de zee.
_Th. 500.
Dat school', dat geestig ham , zoo net weleer gevlochten,
Dat zonder heeten brand gees vrijers zien en mogten,
Is nu ineengerold, gedwongen overhoop,
En 't is no maw alleen een onbelompen knoop.
lb. 333.
-

SCHOO1EN MET Z1JNE AFLEIDINGEN.
Dit verbum dat misschien in geene andere Germaansche
taal dan alleen in de onze nog voorkomt, heeft als oudste en
oorspronkelijke beteekenis die van yawl, welke nog meermalen bij onze oudere schrijvers voorkomt. B. v. :
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De winter had gemaect van de rivieren straten
Voor peerden en vole, clatter over schogde.
sAmnuors , Embleinata , tot.
Filet ons nit de kereken schogen
Om noeh plaets to vinden
UDEMANS ,

Geestel?7c1.7 Gebouw,, 5.

Hola , Carogne , soo slim most gij niet schogen
Eens onder wegen poyen is de vont.
BREUGHEL Boertiohe Cluchten, 17.
Dan sal ick met u nae hugs toe schoyen.
Ibid. 67.

Voorzien van het voorvoegsel ver vertoont het derhalve
regelmatig den zin van weggaan , vertrekken. B. V. :
Ghij waent misschien , het groote licht
Zal hunne schobben doen verschoogen.
HOOFT,

Ged. (LEEND.), 1, 286.

Door Pallas' schadelieke toorn d6 dit hoer machtige vader, ,
Die door tweedracht de twee gebroeders dede verschoyen.
COORNHERT OdySSea ,

I,

14.

Gij zult van mij vervreemden en verschogen ,

En sal ick dy ook overal verstroyen.'
s. AMPZING , lleglige Traenen, 84.

Zile VOOT meer voorbeelden OUDEMANS op HOOFT, en HUYDECOPER,
Proeve own Taal- en Dicletk. IT, 284 vig., alsmede YONDEL
VI, 749. XI, 815 1).
In deze eenvoudige beteekenis zou echter 8chooten, evenmin als andere verba van beweging, steeds in gebruik
blijven; want door verloop van tijd nam gaan een of ander
bijbegrip bij zich np en ontwikkelde op deze wijze de
volgende meer beperkte en deels nu nog, deels vroeger
gebruikelijke opvattingen.
= In HOUWAERT , Handel der Amoureushegt , Venus en Mars,
het ww. als verlaten en dus met den datief gebruikt to zijn:
Ay mij longheren , ghij smijt soo stijf ;
Ink sal u veeschoyen, ay mij, hout

69,

schijitt
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Ten eerste voegde men aan zieh bewegen het begrip
van snelheid toe, als blijkt uit KIIAAEN die het woord zelf
door celeriter incedere en het afgeleide verschoyen doorprofugere vertaalt. Ook MEYER geeft schooien, snellijk loopen,
en de volgende plaats uit BREW:ROWS Moortje (blz. 54)
laat ons geen oogenblik omtrent de opvatting van celeriter citrrere in twijfel :
'k won, dat ghy een ,clinger had,
Om coo van veers te gooyen met steenen na ham' gat.
0 bloedt , hoe soml en sv schoyen !

Eene andere bijbeteekenis was die van gaan om te vrijen.
(Verg. loopen met gelijke toepassing). Als zoodanig wordt
het werkwoord in Noord-Holland gebruikt van boerenvrijers , die des avonds • voornamelijk des zondags , naar
hun meisje gaan. Ook zegt men hiervoor em. schooi gaan.
(Zie HS. van Kum ,, over het N. Boll. dialect, Cat. v. Lk. I, 65).
Verbond men het begrip achter lande met schoyen , dan
kreeg het den zin van landloopen. B. v. :
-

Hoor. Izabel , ik wil om jouwent wil geen gevaar loopen •
Dat je met de een of de ander liehtmis tot myn schaade en schand
Het haazepad mogt kiezen, en eindelyk voor bedelaarster sehooyen (alter "t land.
ALEWIJN , De bedrooye Woekeraar,, 33.
Doch spoedig behield het ook zonder deze bijgevoegde
woorden hetzelfde begrip , ten gevolge waarvan wij nu nog
schooier en schooister voor landlooper en lamdloopster gebruiken.
Daar echter deze lui meestal geen millionairs zijn , en meer op
eens anders kas dan op hunne eigene leven , begon men
schooien niet meer voor de geheele verrichting , maar voor het
voornaamste deel ei van, voor hedelen, te bezigen. B. v.:
1 de straten door te leien
-

En met bidden en met schreijen

Schooijen om een stukje brood.
IMMERZEEL JR. , Geclichten , II, 23.

Deze beteekenis nu is de eenige , waarin wij tegenwoor-
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dig nog het verbum gebruiken ; zeer dikwijls evenwel valt
ook de ongunstige opvatting weg en duidt het woord alleen
een aanhoudend vragen om lets aan.
Doch nevens al deze intransitieve begrippen moet sehooien
ook transitieve beteekenis gehad hebben. Ten opzichte van
het simplex kan ik dit niet door bewijsplaatsen staven ,
maar de beteekenis van Verjagen, rerdrijven, welke het
afgeleide versehooien vertoont , geeft recht om ook voor
sehooien die van bewegen (trans.) te vermoeden. Als bewijsplaatsen hiervoor zie men b. v.:
Du hebst ens, God, van dij verschoyt
End' van malcander wijt ghestroyt.
mmtmx, Psalm LX, 3.
Ghy laet ons wijt in 't Heidendom veretrojen
En zonder waerde , om niet,
Als slaven , dos verkoopen en verschoien,
Benepen van verdriet.
VONDEL , VII, 282.

,

Doch er is nog meer dat ons wijst op eene transitieve
opvatting van sehooien , en wel in de eerste plaats een
subst. sehooier, dat kennelijk niets anders aanduidt dan
tkrager,, simmer,, gelijk blijkt uit V. D. VENNE, Bel. Wer. 120:
Over Dreegers , Sehoyers, Glippers ,
Over Ambochtsluy en Boer.

Voornamelijk schijnt dit subst. gebruikt te zijn voor
wijn- of bierdragers. B. v.:
't Was moy „ kon ik dear mijn Wijnkooper en Sehoyer mee hetalen.
w.

D. TIDOFT

Hedendaegse Vert. Soon, 19.

Deze lieden nu mogen niet van te best allooi zijn
geweest en zich in hunne betrekking ook ,tot minder eerlijke handelingen geleend hebben ; althans in BREDER00
Sp. Brab. 31, worden zij nevens de shakers gezet:
Sy misbrnycken den drank en oock het goede suyvel;
Sy vorderen het Lent, hoe? sy vorderen de duyvel,
Sy helpen de schoyer en sluycker wel an ghelt.
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Zelfs voor pandjeshouders dienden zij , gelijk men kan
opmaken uit BRED. Moortje , 64:
Maer krijghen sy wat gels van haer pol , van haer lief,
Soo tyen sy nae "t buys hies. van Gerrit den Dief,,
En huuren daer een kleet of lossent uyt de Lommert ,
Of na de Schoyer, of daer 't goetjen is bekommert .).

Ook eene andere afleiding van sehooien , t. w. besehooien ,
die de beteekenis heeft van bezorgen , kan niet anders verklaard worden dan door een trans. begrip van het simplex.
In 't bijzonder werd dit werkwoord gebruikt voor het bezorgen V071 bier, als blijkt uit VONDEL VI, 148.
,

Hier beschoit men andre tonneu
Als de brouwer brouwt te Lonnen.

Vanhier bierbesehoyers , lieden , die te Amsterdam buiten
de stad gebrouwen bieren bij herbergiers en burgers aan
huis bezorgden ; zeker wel dezelfde als de bovengenoemde
schoyers. Zij werden in 1621 om der goede orde wil tot
een gild gebracht , dat echter in 't midden der vorige
eeuw weer to niet ging. (Mededeeling van den heer TER
oouw)

Maar evenals wij boven schoyer in ongunstigen zin ontimoetten , zoo schijnt ook beschooyen als min eerlijke bezigheid voor shaken gebezigd te zijn. Zie b. v. BRED. Sp. Brab. 31:
Sy helpen de schoyer en sluyeker wel an ghelt ;
Maer dat bast het Landt noch pachter niet een spelt.
Wat boeven datter zijn, worden sy mede-stander,,
Den eenen fiel die sal 't dan atelen van den ander ;
Maer dese brouwers of de ghene die 't beschoyt ,
Of die het sluycken nachts, sy blijven noch beroyt.
1) Beide hier genoemde plaatsen van RREDE100 zijn noch in den Sp.
VERWIJS , noch in het Wb. op Br. verklaard.
. Natuurlijk kon echter beschoyer ook van andere zaken gebezigd worden. Zoo ontmoet men ook beschoyers van houtskolen bij de geudsmeden.
Brab., van Dr.
,
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Eindelijk vertoont zich dit ver bum nog als bezorgen,beredderen,
eene beteekenis, die het door algemeene toepassing uit die van
bezorgen (aan kiwis brengen)ontwikkelde. Zie als bewijsplaats b.v.:
Ontijdige nioeyals, die 't tale willen besehollen en overal zich in-stekeu.
DE 131VNE , Baneketwerk , T, 302.

Tot zoover over de verschillende opyattingen van sehooien.
Alvorens echter van dit artikel afscheid te nemen , zullen wij
ons nog even met den oorsprong van het werkwoord bezighouden. Gelijk tooien uit goth. tavjan, tanjan, strooien uit
goth. strwojan, straujan, ooi uit goth. avi gooi uit goth.
gavi ontsproten zijn, zoo ook zou men voor sehooien een
Gothischen vorm skagjan kunnen vermoeden. Deze nu komt
zelf wel niet in onze bronnen voor, maar hij is met vrij veel
zekerheid op te maken nit skevjan, hetwelk wij in dat
dialect in de bet. van gaan ontmoeten. Gelijk namelijk
(qa)tevjan, ornare, kennelijk uit twojan, tanjan, ontstaan is,
zoo zal ook gewis skenjan wel tot een oorspronkelijk skavjan,
skaujan terug te brengen zijn. Ook gehaven, goth. skaban,
dat, evenals schooien, gaan beteekende (zie Dr. VERIVIJS in
den T. en L. Bode, I, 236 en vlgg.), pleit als wisselvorm
van skavjan voor het vroeger bestaan van dit werkwoord.
,

-

WET VEN
MET ZIJNE SAMENSTELLINGEN EN AFLEIDINGEN.

Toen GRimn indertijd in zijne Grammatik, (H, 58) verlorene , weder door hem opgespoorde , stamverba bijeenplaatste , voegde hij aan het ags. subst. hvealfa (fornix),
het on. hvoif (convexitas) en de mhd. gewelbe (camera) en
wolbe (fornix) een sterk werkwoord der lste klasse hvilban
toe, doch waagde het niet de beteekenis er van te bepalen.
Had hij evenwel gelet op andere afleidingen , als ohd. welbi
(met verloren h), volubilitas , walb(in, volvi, welbi, vertigo,
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verwalbnussi, subversio

, en had hij bedacht, dat'het fr. voile nit
ontstaan is (razz , Etym. Wtb. 445) , dat fornix eene
boogsgewijze gebouwde bedekking is, en dat hvilban identisch is met het lat. volvere, dan zou hij Been oogenblik geaarzeld hebben om het verbum als draaien,buigen 1 )te beschouwen.
Maar heeft dit vermoeden reeds groote waarschijnlijkheid,
tot zekerheid zal het worden , zoo wij het verloren geachte
werkw. zelf terugvinden in het mhd. en in onze oudere
tag. In het eerste toch ontmoeten wij een wilbe, walp,
gewolben, dat met sick verbonden de van diraaien afgeleide
opvatting van sick ausdehnen vertoont (BENECKE , MM. Wtb.
III, 664) , en in de andere welven, gewolven (zie beneden),
met de oorspronkelijke bet, van volvere, draaien, wentelen. B. v. :

voluta

Welt grote stenen voer der speloncken gat.
Bijbel v. 1477, .Tosua X, 18.

Ook in samenstelling ziet men
(trans.) :

omwelven

als

omdraaien

n schoonheyt reene
Poet, dat ick mijn ooghen nacr u omwelve wijt.
Dboek der Amoureush. 53.
intrans. in trop. zin , als dansen, springers van vreugde

en
(verg. dreumen, bl. 32):

Mijn herte ghetuicht my, J3,, dat sy 't is selve ,
Ick omwelve met vreucht onuutsprekelic.
Spelen van Sinne op die questie: Wat den mensal
aldermeest tot conste verweet , 71.

Evenzoo vertoont het verbum zich met het voorvoegsel
als bedraaien, verstrikken:

be

in eyghen strick
bewelve
Verwerren click de stricke hanghers selven.
BRED. Griane , 47.

Weldra evenwel ging deze beperkte beteekenis over in
de meer algemeene transitieve van doen bewegen, doen komen,
1

) Verg. de ago. samenstellingen ithvglian en behvylfan , beide ale

obruere in gebrnik.

6
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of in de intransitieve van zich bewegen, gaan, meestal met
het bijdenkbeeld van iets dat dreigend aankomt ').
In de eerstgenoemde opvatting ontmoeten wij waren b. v.
in de volgende plaatsen:
Ghy gulsige , die 't van thienen , van elven stelt ;
Siet toe, oft plagen ghy over 11 welven selt.
A. BUNS, III, 70.
Godt sal u als Bocken van sijn geminde scheyen ,
Den wint sijns torens sal over u welven "t net.
IDEM , III, 214.

Nog meer eater doet het ww. zich intransitief voor, en
dan met verschillende toepassingen als ripen, rennen of als
gaan, komen (veelal trop.). B. v.:
Si selen op ons comen welven
Met enen vreseliken gemoete.
V. VELTHEM , IV, 27, vs. 10.

Si welfden alle op hem ter vaert ,

Elc noepte met sporen sijn paert 2) ;
Ferquut, 4107.
Vallet dan, daert hem qualijck gaet ,
Cleyne claghe siet men op hem welven.
DE ROOVERE , Rhet. Wrk. 80.
Als laet 't zommich tot zotheid op hem welven ,
Ghelijck veel rotten doen in 't swerelts bevanc ,
Niemant en doen zij eenich quaet dan hem zelven.
OASTELEVN , Conste

van Rhet. 125.

Dus pijntse to groetene met reverentien ,
Eer dat eenighe schaemte ons (dat.) welve.
Dboek der Amoureush. 104.
') Vgl. , voor den overgang der beteekenis , rich wenden met het oorspronkelijke winden, en concerti of convertere se, zich begeven , gaan, met
convertere, omdraaien.
2) Om met Dr. VERWIJS (Spel v. d. Sacram. bl. 91) in de twee laatst
aangehaalde plaatsen aan welven en het beneden te behandelen aanwelven
het begrip in gebogen bonding toe te voegen , zie ik geene enkele reden.
De bet. rennen, rijden toch is, gelijk ik hoven aanmerkte , niets dan
eene bijzondere toepassing van de algemeene rich bewenen.
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Met gheboghen knien ick voor u weire.
A. MINS , III, 160.

'Lie ook nog V. VELTHEM
, 29 vs. 92.
In samenstelling vertoont zich aanwelven als aanrennen:
Der heydenen mat is ons te groot ,
Zy commen met hoopen aenghewolven.
Spel v. d. Sacram. v. d. Nyeuw. vs. 642.

en opwelven, in den trop. zin van aanti5gen :
Dat is u opwelfde is ongheloghen juist.
F,Pelen sun Sinne op de vraag : Wien den meesten
troost kwam te paten, enz. 15.

Gelijk wij uit de Oudhoogduitsche afleidingen , het Middelhoogduitsch en het zoo even bijeengebrachte aenghewoken
kunnen opmaken, had raven oulings eene sterke vervoeging,
welke echter (zie de boven vermelde imperfecta welfde en
opwelfde) door verloop in de zwakke overging.
Hiertoe zal zekerlijk wel medegewerkt hebben het regelmatig van ons werkwoord afgeleide welven (ags. h,velfjan ,
on. hvo/fa , nhd. women, ndd. wolven '), camerare, fornicare,
dat uit zijn aard zwak vervoegd moest worden en in dezen
hedendaags nog gebruikelijken zin reeds aan te treffen is in de
Bijdragen van JANSSEN en VAN DALE, IV, 322 (a° 1410):
Item drie veinstren upwert ute te breken , die daer ghescuerd staen, ende
die wader te verwelnene met also vele boghen nicer no waren , ende eenen
boghe racer ; ende al dies ghelijx so zalmen in ale van den V andren
veinstren eenen boghe welven onder dandre diere no staen.

Ook met het voorvoegsel he vermeen ik dit ww. in de over) Wat de versehillende klinkers betreft , die deze vormen vertoonen
zoo merke men op, dat in het hgd. meermalen 6 staat als wisselvocaal
van e, umlaut van a (onnim , P , 220), en dat de o en de u (in verzetaf,
enz.) in de Nederduitsche tales gewone plaatsvervangers zijn van e, voornamelijk voor de 1.
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drachtelijke bet. van parare, ordinare to vinden bij
Boertighe Oluchten, 8:

BREUGHEL

Wanneer kan hun beter houwelick gebeuren ?
Gheen arbeyt beseuren , is dat niet wel bewelfi?

EENIGE SCHELDWOORDEN, DEELS NU,
DEELS OULINGS IN GEBRUIK.
Wanneer een persoon , die zich in de beschaafde wereld
zelden of nooit bewogen heeft, plotseling daarin gebracht
wordt, zal hij zich gewoonlijk niet zeer op zijn gemak
gevoelen en eene stijve vertooning maken. Niet onaardig
vergeiijken wij dan zoo iemand bij een stick hout en noemen hem een houterigen, stijven Klaus, of wel een stijve hark,
een niegel , enz. Hetzelfde deed men ook in de oudere
volkstaal, gelijk blijkt uit eenige plaatsen onzer zeventiendeeeuwsche kluchtspelen, waar aan zoodanige lieden de
naam gegeven wordt van houte klik d. i. van houten stok.
(Zie bij %IL. Hick, kolve, clava).
Jou rechte houte klik; hoe staat hem dat ter hand?
ALEWIJN, Puiterv. Hellev, 2.
Jou bengel , stijve hark, .jou houte klik, jou rekel!
Ibid. 12.

Zie ook J. vos, laucht van Oene, 14.
Op gelijke wijze stelt men zulk een persoon, die zich
natuurlijk de gebruikelijke vormen der samenleving niet
heeft eigen gemaakt, wel eens gelijk met een of ander
ongevormd, ruw voorwerp en heet hem, de eigenschappen
der zaak op den persoon overdragende , een onbehounven,
onbesehaafd mensch.
Beide deze overdrachten, die ons dadelijk in het oog
vallen, wijl wij de woorden nog in hunne werkelijke opvatting kennen, vertoonen zich ook bij verscheidene andere
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dergelijke benamingen, welke deels verouderd, deels nu
nog gebruikelijk zijn. Sommige evenwel, die het oorspronkelijke begrip verloren hebben, laten niet meer zoo gemakkelijk hunne wijze van ontstaan raden, terwijl andere
daarentegen hunne eerste beteekenis behielden, mar in de
overdrachtelijke volkomen onbekend zijn geworden. Die,
welke mij in den loop mijner studien voorkwamen en toeschenen eene verklaring of nadere beschouwing te behoeven,
heb ik indertijd bijeengebracht, en deel ze, naar de beide
verschillende wijzen van overdracht in twee categorieen gegeschift, in de volgende bladzijden mede.
I. Prenge 1, door achtervoeging van het verkleinwoordje
el van een subst. prange gevormd, dat in het ndd. als stok,
slang gebruikt wordt (Br. N. Wtb.), en zeker ook oulings
in onze noordoostelijke provincien niet onbekend was. Het
wordt voornamelijk gebezigd in de samenstelling boerenprengel 1 ).
Pumpel, evenals prengel, in het ndd. ontstaan uit pwmp,

stamper, dik stuk hout om te stampen, pistillum. Het
beteekende eerst miirserkeule en daarna met assimilatie
der p, dus als pummel, dicker, ungeschickter mensch (Br.
N. Wtb.). Bij ons hoort men het woord in dezelfde opvatting.
Gaffel, in de 17 de eeuw in zwang voor onbeschoft mensch,
en niet, gelijk de hr. OUDEMANS in zijn W b. op Bred. verklaart, als schelm, sehurk. Merkt men namelijk op, dat
het subst. in de beide aldaar aangehaalde plaatsen voorkomt
in gezelschap van kinekel en kneuckel 2), dan zal men voldoende reden hebben om het in dezelfde bet. te nemen als
2) De afleidingen van pren.gcl, door BUSER in het N. N Mahn. IV,
251, opgegeven , zijn te gedwongen oni schijn van waarheid te hebben,
en zouden ook slechts hewijzen, dat het woord de bet. had van gierigaard ,
wat no joist het geval niet is.
2) Zie voor dit woord beneden.
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deze twee laatste woorden. De oorsprong is duidelijk uit
de nu nog geldige opvatting van tweetanchge vork.
Kneppel, evenzoo oudtijds gebezigd voor kinkel, en als
zoodanig ontleend aan het nu nog gebruikelijke kneppel,
stok. Zie b. v.:
van lompe kneppels, kinkels , boeren.
ALEWIJIC ,

Bel. Sw. 42.

Knevel 1 ), bij RIJNDORP Gestrafte Vrijgeest, 18, als how)
) Een paar woorden over kneppel en knevel, wat hun oorsprong betreft.
In de Oud-Germaansche dialecten schijnt een sterk verbum cniutan look
niutan , beantwoordende aan lat. nodare) bestaan to hebben met de bet. van
jungere, ligare, als blijkt uit de volgende derivata : ohd. knoto, on. hwiltr,
knitr, ags. cnotta, hgd. knoten, knoop, en ags. enytten, on. hngta, zd.
knoten, knfiteln , ndd. knutten, jungere. Het subst. knoto kon eene pass.
beteekenis hebben en het verbondene , b. v. Gelenk an der Hand, arti..
culus , of iets wat daarop gelijkt, als oculus arboris, aanduiden , terwij1
echter ook een actief beglip als het verbindende, de band, bestaanbaar
was (GRAFF , II, 581).
Analoog met deze familie is die, waartoe kneppel of, met onverbasterden
klinker , kneppel behoort. Dit woord zal zijn oorsprong to danken hebben
aan knop , dat, op gelijke wijze als het bovengenoemde knoto , gesproten
is uit een verbum kniupan, jungere, welks vroeger bestaan bewezen wordt
door het mhd. knout", nodus columnae , mil. knoop, ohd. knoph, (10 nodus,
en wat er op gelijkt, conus, bulla, 2° nervus intortus), nhd. knopf, bij
KIL. knoppe, nervus, nodus, knoppe aen het kleed, bulla fibularia; ohd.
knuphjan, nhd. knilpfen , zd. knuppen, ligare, enz.
Evenzoo het subst. knevel, welks stamverbura ik niet durf bepalen , maar
dat duidelijk ook jungere moet beteekend hebben; in overeenstemming
met de voorgaande woorden vindt men namelijk zd. knebel, talea, knobel
/mad, kniichel, add. knobbe, knubbe, knOtiges stuck en knospe, bij
am. knead, knovel, nodus, of locum hastae missilis, knevelen, ligare,
ohd. knebil, nodus, enz.
Zoo zien wij dus door achtervoeging van it, el de verkleinwoorden knuppd, knovel of knevel en ohd. knutil ontstaan uit knop, knobbe en ohd.
knoto. Alle hebben zij den zin van bacillus, eene beteekenis, die niet enders
to verklaren is dan door den overgang der benaming knop op een voorwerp ,
dat met een knop voorzien is.
Op gelijke wijze heeft kloet, dat oorspronkelijk ylobus beteekexide , de
opvatting ontwikkeld van contus, welke het eerst met stok verbonden ale
kloetstok, en later ook zonder dat tweede samenstellende deel had.
,
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bardus, rusticus voorkomende, en ontstaan uit knevel , stipes,
malleolus , bacillus (mt.). Ook het ndd. heeft het woord in
dien zin (Br. N. Wtb.).
Bengel, bij mt. fustis, stipes, maar ook rustious, homo
stupid/us.
Loen, bij Km. homo stwpidus, bardus, insulsus. Ook dit
heeft zijne beteekenis te danken aan een subst, ken, paal,
dat wel niet in onze bronnen te vinden is, maar in het
ohd. en ondd. als paxiltus, obex voorkomt.
Plug, bij Km. impages, clams ligneus, en vandaar homo

incompositus, rucks.

Misschien echter mag men hier aan eene andere afleiding denken. De beteekenis zou namelijk ook kunnen ontstaan zijn , wel uit hetzelfde plugghe, (ook plukk, eng. plug,
ndd. pLugge, hgd. Rfloelc), maar genomen in den bepaalden zin van houten nagel om iets te bevestigen , bij schoenmakers en kuipers in gebruik ; en omdat dit voorwerp geene
groote waarde heeft, is het niet onmogelijk , dat het subst.
voor res vilis en vandaar voor nietsbeduidend, nietswaardiq
persoon gebezigd werd. (Vgl. for en prul).
Loete, bij ML. rutabulum, roerlepel , en vandaar vet.
home agrestis, insulsus, bardus.
II. Kinkel, door den verkleinenden uitgang el (verg.
kneukel , prengel, pummel) afgeleid van kirnke, draai,
knoop in eenig touwwerk (WEILAND, Taalk. Wb. in voce).

WEILAND verklaart ons woord als zou het iemand met
verdmaaide hersens aanduiden ; de analogie evenwel met
de hier volgende gelijksoortige benamingen en de beteekenis van het woord , dat wel onbeholpen, ongemainierd,
maar niet gek aanduidt , pleiten tegen de gegrondheid
dezer afleiding.
Kloen, bij CATS (H.), 34, voorkomende als lamp, onbesehoft mensch:

88
Zie Spitsaerd, die zoo osoedig trad ,
Het trotschte ventje van de stad ,
Het fierste kwantje, dat men vindt,
Pat is tot ooze Trijn gezind,
Tot ooze Trijn, die ronde kloen,
Daar heeft hij wonder inee te don,
Tot onze Trijn, dat plompe stuk,
Daarin stelt hij zijn gansch geluk.

Deze opvatting is ontstaan uit die van klowlve , ghlmus ,
door an,. aan kloen toegekend.
Ktoete, bij xth. truncus, eaudex of glans, maar ook homy
obtusus, hebee, stolidus, stwpidus.
Khan en klunte, Welke benamingen men in den zin van
homo impolitus , melts, stupidus op de volgende plaatsen leest:
Al is hij lui en traag, de hand gaat nit de mouw,
Al is hij maar een klutz, hij leert beleefde streken,
Al is hij done on stool, de liefde doet hem spreken.
CATS

(IL), 492.

In de samenspraak van SCIPIO met een jongen gast over
het al of niet behouden eener gevangene jonkvrouw, , zegt
de laatste , SCIPIO aanradende haar tot zijne bijzit te maken:
Laat g'u doze roos onttrekken,
zonder dat gij die gebruikt,
Wie en zal niet met u gekken!
En gaan zeggen, t' onzer spijt
Dat gj maar een klutz en zljt.
Ibid. 489.

En evenzoo ook elders, als b. v.
Hij neemt zijn afscheid zonder zien,
Ta slaat geen hand schier San zijn milts
Is dat niet wel een rechte klutz?
Ibid. 34.
Onder andre van zijn reden
Stapt hij met ze,er wijde schreden
Van den Hage tot ons stad,
Ende wil de schutters lastren
Of zij waren kluntens zat.

;
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Medice cura te ipsum, door de schutters van Delft tegen het Nootsaeckelijck Mal van WESTERBAEN vervaardigd. (Zie daar ook nog verder).

Beide woorden hebben deze beteekenissen weer te danken
aan eene vroegere van klomp, ineengedraaide massa. launte
is namelijk hetzelfde als ons klont, gleba, globus , massa
(Km.), en kluts is door achtervoeging van s(e) gevorind uit
hlotte, dat bij Km. voor ndl. kluit, ndd. Hide, d. i. ongevormde klomp , voorkomt. Hiertoe behoort nog het hgd.
klotz, truncus , en lompe kerel, en misschien ook kloot, nu
gebruikelijk als knullige vent.
Kneukel, oulings in gebruik voor kinkel. B. v.:
, de klereken,
Die hebben hem coo nor 't sotje, dattet de loieuckeis en de boeren inereken.
BRED.

Sp. Bray. 45.

Dat zvn eerst kneukels, zoo ik meenen:
De kinders in de wieg , ik zweer,,
Die zvn veel wyzer.
ALEWIJN ,

Zie nog
BRED.

Besl. Sic. 26.

GANSNEB TENGNAGEL ,

Amsterd. Lindebl. 39, en

17. v. d. Koe, 10.

Ook deze opvatting ontwikkelde zich nit knoke, nodes
in arbore, callus, tuber (m.).
Knul, nu nog in zwang voor onbehoutven, dommen herd,
en als zoodanig ontstaan uit knoile, bij mi.. Germ. Sax.
gloms, globes. Evenzoo ndd. knolle, in den zin van knaust,
A norre, als ook van grober mensal (Br. N. Wtb.)
Ziehier de benamingen, door de voornoemde wijzen van
overdracht gevormd, welke ik in den betrekkelijk korten
tijd mijner onderzoekingen heb ontmoet. Zonder twijfel
-

De pluralis Hardens zou ons op een singularis kiunten kunnen
die echter niet gevonden wordt; Bever beschouw ik den voila als eon
dubbelen, door misbruik ontstanen, pluralis, gelijk men dien nog wel in
de volkstaal hoort in groentens , hoogtens , dieptens, enz.
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zijn zij door anderen nog aanzienlijk to vernieerderen. Dat
ten minste deze tropen, en voornamelijk de eerste, zeer
algemeen waren, bewijzen ook andere talen , waar men
woorden vindt, wier gelijke opvattingen op geheel analoge
wijze zijn ontstaan. Behalve het reeds boven behandelde
Hoogduitsche klotz zien wij namelijk in het Zuid-Duitsch
nog knlisfel, kngufel, knopf, knipfel, klotz, block, en tremel, knifttel, die alle drie tevens bumper, prober menseh,
massive person beteekenen. (Zie SCHNELLER , Bair. Wtb. II,
372 , 374 en I, 489). Eveneens treft men in het Latijn
eaudex en trameus, en in het Grieksch uAov aan , zoowel in
den zin van ruw stuk hout, als van kinkel, lomperd. (Zie
SCHELLER , Lex. Lat. en PAPE , Gr. Wtb. in vocibus).
Ten slotte verdient nog opgemerkt to worden, dat sommige van de in onze lijst bijeengebrachte woorden, die
oorspronkelijk een dik, ineengedraaid liehaam aanduidden .
ten gevolge daarvan ook toegepast worden op een dik
mensek, een propje. Zoo vindt men pummel in het Overijselsch gebezigd voor rond, dik, klein ventje (N. N. Taahn.
IV, 253), en in het Nederduitsch voor dik kind (Br. N.
Wtb. V , 442); in dit laatste dialect kluntje voor dik, grof
unif, en bij de Dithmarsen zelfs het adject. kluttig voor
schwer, langsam, triige (ibid. II, 814 en 816).

ADDENDA.

BLADZ. 9. Van het hier besprokene verschijnsel ontdekte
ik, nadat reeds het eerste blad van dit werkje was afgedrukt,
nog een opmerkelijk voorbeeld dat ik niet kan nalaten
hier mede to deelen.
In verscheidene, zoowel oudere als jongere, Germaansche dialecten vertoont zich een adjectief geld. Oorspronkelijk had het gewis de algemeene beteekenis van onvrizehtbaar,, maar door toepassing op zoogdieren ontmoet
men het meestal als beroopl van teeldeelen, gesneden, gelubd
(van mannelijke en vrouwelijke) of als geene melk gevend.
Zoo Been. gold en zw. gall, onvruchtbaar,, doch reeds ags.
gelde, on. geldr, sicca, non lactarva, eng. Belt, gelubd 1 ),
enz. Alle deze vormen vertoonen eene d als sluitletter (ook
bet eng. Belt, gelijk blijkt uit het afgeleide to geld, lubben),
en doen ons dus Hoogduitsche vormen met t verwachten,
welke wij zien in gall, van koeien, die geene melk geven
wegens ziekte of nabijzijnd kalven , gall gen, geene melk
geven, en galt-vee, al het melkvee , dat niet draagt, of
,

.) Ook op personen toegepast ontmoet men in het Schotseh a field nurse,
eene min, die niet zoogt, terwijl in het Zwitsersch fergaltet sein niet alleen
van koeien gebrnikt wordt, die hare melk verliezen , maar ook schertsenderwijze van eene vrouw, die lang zonder man of kinderen is (STALDER
in voce).
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wegens onrijpheid nog niet dragen kan en geene melk
geeft ') , enz. (Zie SCHMELLER , Bair. Wtb. en STALDER
Sub/wiz. Idiot. in voce).
Hiernevens , platy in een gansch anderen zin, treft men
een substantief Belt aan, welks sluitletter, als oorspronkelijk
tennis, natuurlijk in de Hoogduitsche dialecten eene z is. Het
heeft somtijds de beteekenis van mannelijk, maar meestal
van vrouwelijk of jong varken. Zie b. v. on. gOltr, verres ,
ags. gilte, on. Oita, scrofa , suilla , in sommige oudere engelsche dialecten gilt, a young pig or sow (HALLIWELL),
ohd. galza gelza sucula , en zd. galz, junges weibliches
Schwein (SCHMELLER).
Bij zoodanige overeenkonist van vorm was niet te verwachten , dat het yolk de genoemde woorden duidelijk zou
blijven onderscheiden. Neen , beide begrippen werden vereenigd en het substantief, in plaats van eenvoudig niannelijl
of vroulvelijk varken te beteekenen, kreeg nu den zin van
gelubden beer of nog weer van gesnedene zeug. Zoo vinden
wij reeds vroeg in het 0 ud-Noordsch galti, majalis, gesneden
mannelijk varken, bij HALLIWELL gilt, a spayed sow, mhd.
galze, verschnittenes Schwein, zwits. galz, golz , galzle, verschnittenes Mutterschwein , en bij KILIAEN en MEYER ghelte,
sus castrata, gelubde zeughe. Zelfs een werkwoord in den
sin van castrare werd van dit substantief afgeleid , als blijkt
nit zwits. galzen, galzan, verschneiden , kastriren , voornamelijk van zwijnen (STALDER) , en ndl. ghelten castrare
(Km) 2), Het verst ging echter hierin onze taal. Niet tevreden met gelte als sus castrata maakte men het zelfs tot
adjectief en gaf er dezelfde beteekenissen aan, welke het
,

,

,) Van hier yiiltliny, eenjarig kalf, in het Beiersch en Zwitsersch dialect.
2) Vanhier het verleden deelw, yeyelte bij VONDEL V, 257:
Eneas keelt zelf, ten dienst van den Naeht, moeder der Itazernyen, en
Aerde, hare groote zuster, een zwart lam, en, o Proserpijn, n ten
prijze, een yegelte koe."
,
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oude en bijna verloren gegane 1) gelde vroeger vertoonde.
Een voorbeeld hiervan zien wij in het aardige versje, op
bl. 71 der Brabbeliffighen van R. VISSCHER voorkomende:
Jaep is op het lieve gelt soo seer versot,
Dat hij om dat to hejagen scherpt hy al sijn verstandt.
Een gelt vercken heeft hy geleydt op het kot,
Goode gelte Hennip waster op sijn landt,
Niet (Ian gelte Baers mach sijn leckere tandt.
Orndat hy altijdt gelt son hebben in sijn gewont,
Soo heeft by daerboven noch eon Belt wijf getront

).

BLADZ. 31. Ook in transitieve beteekenis , als achterwaarts
vindt men (wilt erciromen in Trap. Roy.
1104. (Zie Mnl. Wb. van prof. DE VRIES).

dringen, Derdriiven

BL ADZ. 39. Door eene onverschoonbare vergissing heb ik
=) De vorm gelde w ordt nog gehoord in N.-Holland, waar men volgens
WEILAND ( Taallc:. Wb.) en nousica

(De vollcstaal in N.-Holland) van
eene gelde koe, geld schaap, gelde zeug, spreekt. Ook de afleiding gelding,
rein, vertoont nog de onde (i.
2) Daar misechien niet iedereen, die dit versje zal lezen, de verschillende
gewijzigde beteekenissen van het hier gebruikte gelte zal kennen, wil ik
ter verklaring het volgende er aan toevoegen.
Wat ghelt vercken bednidt, heeft men nit het boven behandelde kun.
nen zien.
(Melte hennip is, evenals het Nederdnitsche gelje- hemp, de zoogenaamde
inarmelijke hennep, die Been zaad draagt, maar wel de zaadstof, waardoor
de vrouwelijke vrirchtbaar wordt gemaakt. Gelijk ik namelijk reeds vroeger
aarnnerkte, is de ondste bet. van gelte (geld) de algemeene van oneruchtboar,, niet voortbrengend geweest. Verg. ook in het Zwitsersch galtbrunnen,
zieh- of sodhrunnen, en eng. gall ,strand, onvruchtbare, zandige oever.
(Zie STALDER , Schweiz. Idiot. in voce).
Ghelte baers is de zoodanige, waaraan men de horn uitgesneden heeft,
opdat hij sneller vet zoo worden. (Vgl. BILDERDIJK 01) ANTONIDES, bl. 4,
over gelte karper).
Dat !theft in den vooriaatsten regel pecania beteekent, en ale zoodanig
met gelte niets to maken beeft, behoeft Met aang,etoond ,te worden. In den
bratsten regel keen do dicbter tot dit adjectief terng, door op de gngrueht
baarheid van .1 aep's wijt' to zinspelen.
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hier aan het verb. vcrdroten den zin van mivari toegekend , waarin het op bl. 126 van Dboeck der Amoureusheyt
zou voorkomen. Duidelijk blijkt echter uit de hier volgende plaats, dat het woord niet deze beteekenis, maar de
eigenlijke en oorspronkelijke van urgere, premere had:
Ontbeyt my, loopt in mijnen ghemoetsele,
Geen dinck al waert van houte ghegoten,
1st niet een wieghe, Godt moetse verdroten.

BLADZ. 71. Zie ook nog HOOFT, Brieven (v. n.), III, 18:
Mits eenighe
hapermarten nu zijn afgedaen, is de tijdt mu to
wille geweest, tot het afveirdighen van 't bijgevoeghde bladt.

Evenzoo IDEM, Hewrik de Groote, 118.
BLADZ. 87. V ergelijk met deze soort van benamingen die
van houten aansicht , houten voorhoofd, walbarken aansieht,
in onze oudere kluchtspelen gebruikelijk (OUDEMANS op BREDER00 , 152 en 475). Misschien ook mag men het aldaar,
bl. 150, behandelde hoddebek als eene verbastering van
houten bek besehouwen.

BLADZ, 89. Door mededeeling van prof. DE VRIES ben ik
in staat' gesteld, nog de volgende bewijsplaatsen voor kluntens bij te brengen:
Steelien, zijn de Boeren Heeren;
Kluntens, kunnen schendigh scheeren
Alsse maer een loose clacht
Doen, om of-slach van de pacht
v. D. YENNE , Sinne-mal, 35.
Quabse kluntens maffe-lappers.
Ibid.
Regt kluntens voor de ploeg en anders niet bequaem.
CATS 1726), I, 385, b.
bet woeste green, de kluntens van het lant.
IDE31 , I, 192, a.
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Tevens zij aangemerkt, dat de singularis klunten, welks
bestaan ik in de, onder aan die bladzijde geplaatste, noot
ontkende, eenige malen bij CATS gevonden wordt. Zie b. V.:
Laet piompel't en sijn maet, laet onbelompe bom'en,
Laet klunten, hart-gehuyt, de bloedig oorlog voeren,
Of volgen haren ploogh.
CATS (1726), I, 194, b.
Een raeuwe gast,
Die op geen heusche seden past,
g" dam'om, t' huys en over straat,
Oelijek cen klttnten henen gaet.
ID, I, 493, b.
Sedert noomt gij mij een Iocr,
En een kinckel, en een boor,
En een klunten, en een klnts.
ID. I, 428, a·.
een slechten bloet, een klunten.
ID. II, 92, u.
:vIacr die staeg met het vee gaet weyden in het gra~,
Die hlijft Yoor immel'meel' een klunten als hij was.
ID. II, 107, b.
De klunten stont en keeck, onseker wat te makell.
ID. II, 486, b.
Wie oyt een klunten is, en gaet daar henen druipen,
Dicus ziel moet in een Muyl of in een Ezel kl'uipell.
ID. II, II, 522, b.

WOORDREGISTER.

Middel- en
NieuwNederlandseh.

aandromen 31.
aansjouwen 20.
aansouwen 20.
aanwelven 81 , 83.
achterdromen 31 , 93.
adjective op ig of bijic ter
omschrijving van een
part. praesens 65, 66.
(a)rijals achtervoegsel 70.
baars (gelte) 93.
basoen 14.
bediend(e) 74.
hedreghen 37.
hedremmelen 33.
bedremmen 33.
bedroelen 47.
hedromen 31.
begaden 9.
begaaien 9.
hekaaid 9.
bekaaien 9.
hekeien 9.
helezen 74.
helompen 73, 74.
bengel 87.
bereden 74.
beschooien 79, 80.
beschooier 79.
bewaard 1.
bewaarder heist I.
bewaren 2.
beweernen 2.

Newel en 81 , 83.
benren 7:3.
beuselmart 71.
bierbeschooier 79.
blaar 3.
blaerdekoe :3.
blaarkoe 3.
bias 4.
blenckc 4.
bles 3.
blesse 4 , 5.
bottekroes 7.
brabbelmerekt 72.
brallen 41.
bril 22.
brillen 21.
britsen 18.
broeden 10.
broeden (sot, mal) 13.
broedech 12.
broeije 11.
broeien 10.
brouwen 11.
brae 11.
brueden 13.
bruiden 9.
bruischen 41.
brussen 17.
brutsen 17.
bruwe 11.
clansmen 7 I .
dicht 33.
dievenpak 59.
donderen 20, 2 I .
doordrornmen 34.
durren durren 7.
,

durven 7.
draelgast 48.
dracht 22.
drachten (met, bij) 26.
dragen 23.
draght-draghen 27.
draght-ihagher 27.
dral 42.
drapen 41.
dregen Is° 37.
dreigen 361, 37.
dreylgast 48.
(dremen) 28.
dremmen 33.
drentelen 41.
dreumen 32.
dreumelen 32.
dreumes 32.
dreutsch 39.
drevelen 29.
dribbelen 41.
driegen 37.
(drieten) 38.
drieten sone 38.
drijghen 37.
drijlen 55.
dril 41 , 55.
drille 42.
drilleken 41.
drillen 29 , 40.
drilnot 41.
drinckmerekt 72.
droelen 45.
droelgast 48.
(hoes 38.
droght-draghen 27.
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droght-dragher 27.
droilen 47.
drol 43.
drollen 44.
drom 32 , 33 , 35.
dromel 32.
dromen 30, 31.
drommel 32.
drommelen 32.
drommeler 32.
drommen 32.
( drot) 39.
droten 36, 39.
drouwen 36.
devil 46.
druylbieneg 45.
druilen 45.
druylken 46.
drullen 45.
druut , druit , 38, 39.
druwen 36.
eeuw 56.
eng 62.
(e)rij als achtervoegsel 70.
fotte 59.
gaffel 85.
Galperts (op St.-n acht
geboren zijn 48.
gebeuren 73.
gedroel 45.
geeuwen 55.
geil 53.
geilen 53.
geld 91.
gelde 93.
gelding 93.
gelegen V002' gelegd 6.
gelte 92.
gelten 92.
gemak 58.
geschie(d)en 73.
gielen 53.
gijlen (be,geeren) 53.
gijlen (bruischen) 54.
gijlen ( bedriegen) 54.
glimmen 6.
glimp 6.
gnap 41, tzie knap).

gooi 80.
grieken 41.
griekelinghe 41.
grijten 41.
grueten 14.
gruit 41.
gul 50.
gulde 55.
guwen 55.
hack 57.
hak (yolk van - en zijns
gemak) 57.
hak en gemak 58.
hakjepak 58.
hand (in bewaerder stellen) 1.
hanssjop 20.
hanssop 20.
hapermerckt 71, 94.
hard 55.
hard loopen 45.
hard spreken 42.
hark (stijve) 84.
hennip (gelte) 93.
hielebil 55.
hielte 55.
hicken 18.
hicksen 18.
hillebil 55.
hilte 55.
hissen 18.
hitsen 18.
hoddebek 93.
hondsklink 59.
hondskonte 60.
hondskut 61.
hondsvot 59.
hossen 18.
hotsen 18.
houden met houwen verwisseld 6.
houten aansicht 93.
kamperfoelie 68.
kanaljepak 59.
kappuin 14.
kappruin 14.
kennen met kunnen vo.wisseld 6.

kinke 87.
kijfmerckt 72.
klapmart 71.
kleven 57.
klick (houte) 84.
klinck 60.
kloen 87.
kloete 88.
kloot 89.
klotte 89.
kluit 89.
kiungel 69.
klunte(ns) 88.
kluts 88.
knap 61.
knaps 63.
kneppel 86.
kneuckel 89.
knevel 86.
knevelen 66.
knibbelen 63.
kniezen 67.
knijpen 62, 64.
knij per 63.
knijzen 64.
knisschen 66.
knoke 89.
knolle 89.
knoop 86.
knoppe 86.
knovel 86.
knul 89.
knuppel 86.
knuwen 36.
krassen 18.
kratsen 18.
krieck 55.
kriekelinghe 4 I .
krieken 41.
krijten 41.
krick 55.
kruit 41.
kruck 55.
lachmert 71.
lap 67.
legt met 1 igt verwisseld 6.
leven 57.
leeuw 56.
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lijse 45.
loen 87.
loete 87.
lomp 67.
lompe 68.
lompen 70.
lomphalsen 70.
loopmerckt 72.
luermarckterij 71.
maken 58.
markt in sa.mellf;iellin·

gen 70.
matsfot 59.
mesvaren 73.
mnilbeer 7.
mnilpeer 7.
nanw 62.
nijpen 64.
oe overgegaan ill ,Ie, u; 14.
omwelven 81.
onbelompen 72.
ontmoeten 73.
ooi 80.
oord 34.
opwelven 83.
overkomen 73.
pakdrager 58.
parlesanten 20.
parlesjanten 20.
part. praesens met "'~in, tel'
. omschl'ijving van een
verbum 66.
passen 73.
ping 87.
plngghe 87.
plukk 87.
pralen 41.
prengel 85.
pruischen 41.
pummel 85.
puwen 36.
l'ijden 18.
Jitselen 18.
Iitsen IS.
rossen IS.
rotsen IS.
ruchelmerckt 72.
rueren 14.

overgegaan tot .~j in de vast 33.
volkbtaal 19.
verdroten 39, 93.
sarren 19.
verken (gelt)
schaven SO.
verknijzen 64.
schooi (om - gaan) 77. verknijselic 64.
schooien 75.
verkorting van den kliuschooier 77, 78, 79.
ker 55.
schooister 77.
verscherping van de besjal'ren 19.
ginletter, gevolgd door
sjelTen 19.
eene liqnida 41.
sjokken 20.
verschooien 76, 77, 78.
slaag (spottende benamin- versocht 3.
gen voor -) 7.
versoeken 3.
slet 69.
verwelveu 83.
sleter 69.
verwulf 83.
slissen 18.
venrblesse 6.
slitsen 18.
vlegel 84.
sllten 18.
vod 69.
slokken 18.
voegen 73.
slons 69.
voorvallen 73.
sluksen 18.
vneren 14.
smijten 16.
vuile druit 38.
snuistermarkt 7 I.
vuwen 36.
sokken 20.
waarnemen 2.
sterre 6.
walbarken aensicht 93.
sterne 6.
wantruwich 36.
stirue 6.
wedervaren 73.
stomp 70.
week 55.
stompe 70welven 80.
stompen 70•
wijd 33.
strooien 80.
wimpel 68.
substantiva verbalia op er zllcht loopen 45.
met zfjn verbonden, ter zacht spreken 41>.
omschrijving van een zeeu(w) 56.
verbum 66.
t met volgende s geassiGothlsch.
mileerd 18.
avi 80.
tod 69.
(bHsan) 4.
toekomen 73.
flldan 60.
toertigh 73, 74.
fitan 60.
tooien 80.
gavi 80.
trappen 41.
gailjan 53.
trentelen 41.
(kniupan) 86.
t1ibelen 41.
(kniutan) 86.
tlil 41.
: (limpan) 70.
trillen 40.
qithu8 61.
troetelen 39.
skabllll 80.
trouwmerckt 72.
S
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(skavjan) 80.
snaivs 56.
(stimpan) 70.
stravjan 80.
tavjan 80.
(g*evjan 80.
threihan 37.
(thriman) 26.
(thriutan) 38.
usthriutan 39.
vars 2.
varei 2.

Ondlloogduitsch.
arheien 21.
bidriuzan 39.
biwttrian 2.
biwarSn 2.
bias 4.
bleizzi 4.
briuwan 11.
braotag 12.
bruotan 11.
drawn 37.
drawjan 36, 37.
dremel 29.
droa 37.
drum 34.
drumon 34.
gadnuzan 39.
gala, 92.
gamah 57, 58.
gamahho 58.
ganjan 57.
geld 53.
geilen 53.
geld', 92.
gesken 57.
gewen 55.
gib 56.
gihei 21.
(ginan) 57.
giwen 55.
gnitan 67.
hei 21.
irdriuzan 39.
kalimfan 73.

knebil 86.
knoph 86.
knoto 86.
knuphjan 86.
knutil 86.
lappa 68.
limfan 73.
lun 67.
machen 58.
plas 4.
pruotan 11.
seu 56.
stirna 6.
traginte 23,
tregit 23.
tilt 39.
verwalbnussi 81.
walbi 80.
walben 80.
welbi 80.
want 2.
waren 2.
warian 3.
waren 2.

MiddelHoogduitsch.
blas 4.
driimen 34.
galze 92.
knouf
gewelbe 80.
wilbe 81.
wolbe 80.

NieuwMoogdultsch.
bewiihren 2.
blasz 4.
brae 11.
brut 12.
briiten 10.
drohen 36.
drollgast 48.
driicken 18.
driicksen 18.
erprobt 3.

giihnen 57.
(es) gebiihret 73.
gel 53.
geilen 53.
geschehen 73.
gniten 67.
klotz 89.
knopf 86.
knoten 86.
knilpfen 86.
leise 45.
lOwe 56.
(die) lumpen 68.
pflock 87.
stirne 6.
trillern 40.
triimmer 35.
willben 83.
zertriimmern 35.

Zuld Dultsch.
-

biberschwanz 61.
blassen 4, 6.
bruten 12.
briitig 12.
dreen 36.
fotzen 59.
gall 53.
sich gailen 53.
gailig 53.
gait 91.
gait gen 91.
galt-vee 91.
gRltling 91.
galz 92.
geheien 21.
glamplt, glampelet 68.
hech tragen 23.
ja hundsfotzen 59.
katzenschwanz 61.
keien 21.
keuen 21.
knafl 86.
knaufel 90.
knebel 86.
kneufel 90.
knObel 86,
knopf 86.
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kniibel 86.
kniipfel 86.
knuppen 86.
knateln 86.
kniiten 86.
knattel 86.
lump 68.
lumpen 68.
packleut 58.
packleinleut 58.
sanschanz 61.
schwanz 61.
sternlein 6.
stirne 6.
tragen 23.
tremel 90.
trillen 41.
troll 42.
trollen 43.
trumm 34.
vertrollen 43.
zertriimmern 35.

Zwitserseh.
ergaltet sein 91.
gait 91.
galtbrunnen 93.
galz 92.
galzen , galzeln 92.
golz 92.

Owl en
NienwfrIesch.
biweiia 2.
blehset 4.
briuva 11.
drijgje 37.
guwjen 55.
kniesen 66.
kuntlippen 61.
weria 3.

Angelsaksisch.
ahvylfan 81.
agaljan 53.
athreOtan 39.
behvylfan 81.

blase 4.
blat 4.
blere 5.
bretivan 11.
bred 12.
brOdig 12.
gal 53.
galj an 53.
gaelan 53.
ganj an 57.
gaenan 57.
gelde 91.
geldr 93.
genip 64.
gilte 92.
gisca 57.
giscjan 57.
gnidan 67.
gnis 67.
hvealfa 80.
hvelfjan 83.
cnidan 67.
cnotta 86.
cnyttan 86.
cnyttels 86.
lappa 68.
mile 58.
maca 57.
macian 58.
nip 64.
nipan 64.
steorn 5.
threa 36.
threagan 36.
threagjan 36, 37.
thredn 36.
threat 39.
threaan 39.
thrut 39.
thrym 34.
varu 2.
vile 54.

Nteuw- en
gewestelijk
Engelseh.
to beguile 54.

brood, breed 12.
droll 44.
to droll 45.
gall strand 93.
to geld .91.
gelt 91.
gilt 92.
yeld 91.
limp 68.
to limp 68.
lump 68.
to nip 64.
a pack of thieves 59.
plug 87.
to trill 40.
to troll 44.
wile 54.

Oudsaksisch.
eo 56.
githroon 36.
hero in samenstelling 30.
herubendi 30.
herusel 30.
heruthrum 30.
thiim 32.
thrimman 33.
thrum 30.

Nederdultsch.
broi 11.
broien (broeden) 11.
broien (broeien) 11.
brawl 15 , 17.
devespakk 59.
drall 42.
drauen 36.
fot 59.
fotse 59.
hak un mak 58.
hak un pack 58.
horenpakk 59.
klincke 60.
Ulu* 90.
elute 89.
kluttig 90.
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knapp 62.
kneep 63.
kneeprock 63.
kneepsk 63.
knobbe 86.
knolle 89.
knubbe 86.
kniitten 86.
kofot 59.
luken 18.
luksen 18.
(lump) 70.
lumpensteert 70.
matz 59.
inatzfot 59.
packendrager 70.
pakk un ploje 59.
pakhoop 59.
plugge 87.
prange 85.
pummel 85.
pump 85.
pumpel 85.
vapen 18.
rapsen 18.
schelmenpakk 59.
schietfotse 59.
steern 6.
wolven 83.

Ondnoordsch.
bles 4.
blesi 4.
gaela 53.
galti 92.
geil 54.
geldr 91.
gil 54.
gilta 92.
giiltr 92.
hnidra 67.
huatr 86.
hn5%ta 86.
hvolf 80.
hvolfa 83.
knar 86.
lappi 68.

make 57.
maki 57.
makr 58.
thraut 39.
thremr 29, 34.
thrimil 29, 34.
thrum 34.
thruma 34.
thrymr 34.

Zweedsch.
basa 4.

fud 59, 61.
fudle 61.
gall 81.
gnida 67.
hunsfott 59.
lump 68.
trail 44.

Deensch.
gnide 67.
gold 91.
hunsfott 59.
lumpe 68.

Latijn.
accidere 73.
appetere 31.
candere 5.
candidus 5.
caudex 90.
competit 73.
congruere 73.
contingere 73.
convenit 73.
convertere (se) 82.
converti 82.
evenire 73.
exploratus 3.
flagrare 13.
flagrum 13.
gesticulatio 26.
hiare 57.
hiscere 57.
mobilis 55.

mollis 55.
nebula 64.
nodare 86.
nubes 64.
nubo 64.
sordidus
tendo 33.
terminus 35.
tremere 29.
trepidare 29.
trudo 40.
truncus 90.
uri 13.
volvere 81.

Ond-, Nleuw- en
Gewestelijk
Fransch.
arriver 73.
gamin 2.
guile 54.
guilar 54.
guiler 54.
passer 73.
voAte 81.

Itallaansch.
trivello 41.
trivellare 41.

Griekseh.
ii.oAov 90.
Tipp.« 35.

tpio.) 29.
Tpilzetv 29.

Xc'crecv 57.
xaivecv 57.

xccliv 54.
xccA4etv 54.
xtrxecv 57.
xativos 57.

Sanskrit.
lamb 72.

STELLINGEN.

STELLINGEN.

I.
Apud HEROn. VIII, 143:
cilrciyys)ae MapaciviT we 'Mr./aim Aiyouert
ch■ 6 'il)11.0;
0124 411 6a6v
TY). nd
ipxetat plixotE 6p4Aopi•av kigag
igr) , expungenda sunt verba w5 'At9ylvotiot Aiyouo•c et
pro rf) scribendum zip/.
-

II.
Ibid. III, 53: ouaoF.cevoc oluz6g by e5 Keptu pav .4x4tv
ixeivov
ixiXeue gg K opcvOov cintx6 p.m) ov awiaox ov vevio-Ooct
tupavviaoc, stulte interpolatum est ixiAEue.

Lacuna est in loco Herodoti I, 51 supplenda in hunc
modum: z6n) rei) xpuoico girty ey part= AAKEANIMONION ,
cairo
incy poccpiN z thy r tvig Ae2v)oc7.)v Acotea cap.ov ioo J
cpccoiv eivoa civciOrt,ca o6x opOwc Agymereg.
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IV.
In antiquo Scholio ad Homeri Odysseam, B, 389:
nerrponecat,
7.6 p.iv rip Aaoeiv alJV Cit./XI/0V 1.16'
ri); zoceoAtzilg ioL Tx.b cou; ineArlAu0Oro;, absurdum est
wx0o),Exiic. Scribendum zocOo;txiis.
-

V.
VIRGILIUS Aeneis, 290:
quo se multis cum maxis heros
Consessu medium tulit erstructoque resedit.
Lege: Consessum medics tulit in tumuloque resedit,
VI.
HORATIUS Serm. I, 6, 75:
Quo pueri magnis e centurionibus orti,
Laevo suspensi loculos tabulamque lacerto,
Ibant octonos referentes Idibus aera.
Lege: Ibant octonos referentes Idibus asses.
VII.
IDEm, Serm. II, 3, 318:

Illa rogare:
Quantane? num tantum, suffians se, magna fuisset?
Major didnidio. Num tantum?
Lege: Major. Jam nimium.
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VIII.

12• Exhibuit et naumachiam, marina
aqua innantibus beluis; item pyrrhichas quasdam e numero
epheborum, quibus post editam operam diplomata civitatis
Romanae singulis obtulit.
Lege cum OUDENDORPIO : a
SUETONIUS Nero,

IX.
Diden , 25: Incedenti passim victimae caesae, sparso per
vias identidem croco, ingestaeque ayes, ac lemnisci, et
bellaria.
Lege: vestes.

X.
Non facio cum HEYNE , qui in TIBULLI Elegiarwm II, 4, 5:
Et seu quid merui, seu quid peccavimus, unit;
vulgatam lectionem mutandam censit.
XI.
OVIDIUS Metamorph. IV, 131:
Utque locum et versam cognovit in arbore formam;
Sic facit incertam pomi color; haeret, an haec sit.
Lege cum WADDELIO: veram.
XII.

Verkeerdelijk beschouwt men het woord scerne in de
uitdrukking to scerne (driven) als den verbogen infinitivus
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van sceren. Sterne is de dativus van een subst. stern, dat
door alle Germaansche dialecten heen verspreid is.

XIII.
Ten onrechte stelt de heer OUDEMANS (Wb. op Bred. 72)
de woorden brette en brete in vorm gelijk met brik.

XIV.
Het Engelsche bright, door Dr. TE WINKEL in de woordenlijst achter zijne Nederl. Spelling met prijken vergeleken, bewijst niets voor de schrijfwijze van dit woord.

XV.
Ten onrechte beweert Dr. VERWIJS (Sp. Brab. bl. 98),
dat, wanneer in het Brabantsch dialect het vnw. van den
2den pers. my. achter het ww. komt en daarmede wordt
samengekoppeld, er gewoonlijk eene e tusschengevoegd
wordt. De e moet verklaard worden als het overblijfsel van
een vroeger achtergevoegd vnw. qij, ge.

XVI.
In de nieuwere Spraakkunsten wordt de verbuiging der
onzijdige voornaamwoorden dat, dit, het en loot, niet juist
opgegeven.

XVII.
De etymologieen van het woord grail, door J. GRIMM,
en M. MiiLLER gegeven, zijn alle
to verwerpen.
VON RICHTROFEN, L. MEIJER
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XVIII.
De Latijnsche participia coenatus, pransus, potus, consideratus en circumspectus, kunnen niet anders verklaard worden, dan door het onderstellen van vroegere deponentia
coenari, pra/nderi, potari, considerari en circzanspici, in ge-

lijke beteekenis als de activa.

XIX.
De zoogenaamde vrede van CIMON is slechts een verzinsel, door latere schrijvers in de wereld gebracht.

XX.
De geboorte van MARIUS schijnt niet zoo laag te moeten
gesteld worden, al PLUTARCRUS en yam us die aangeven.
-

XXI.
Te recht zegt AMARI (La Guerra del Vespro SiciLlano, 1,
112): Falso e the la pratica (de bemoeiingen van J. DR
PROCIDA) si strettamente condotta, fosse a punto riuscita
a produrre lo scoppio del Vespro.

XXII.
Het nernen der Selferpe Resolutie door de Staten van
Holland is eene daad. in green enkel opzicht of te keuren.

Het is to wenschen, dat bij eene nieuwe regeling van
het H. 0. voor het admissieexamen ook eene behoorlijke
kennis van de letterkunde der nieuwere talon gevorderd worde.

XX IV.
De leer van A. COMTE dat het zoogenaamde altruism e
moet heerschen over het egoisme , is eene utopie.
,

