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De N ederlandsche taalkunde is in de latere jaren met
rassche schreden voorwaarts gegaan. Zij heeft haren
werkkring naar alle zijden uitgebreid, den gang en de
vereischten van haar onderzoek naauwkeuriger bepaald,
de kenmerken der wa.arheid juister beproefd; en hoe
meer zU tot stellige uitkomsten geraakt en het aantal
harer ontdekkingen vergroot, des te sterker en met toenemend bewustzijn gevoelt zij zich geroepen, moedig
voort te streven in de edele taak, die zij voor het vaderland te vervullen heeft.
Tot dezen verblijdenden vooruitgang der wetenschap
heeft niets krachtiger medegewerkt, dan de allengs opgewekte studie van het Middelnederlandsch, de taal,
zoo als zij, in het tijdvak der middeleeuwen, met gering dialektverschil, in de bloeijende gewesten van Vlaanderen, Brabant en Holland werd gesproken. Van het
oogenblik af, dat de talrijke gedeukstukken der oude
vaderlandsche letterkunde, waarin die taal voor ons
bewaard is gebleven, uit de vergetelheid opdaagden en
vlijtige beoefenaars vonden, was voor onze taalkunde
een nieuw leven aangebroken. Niet alleen dat de beperkte gezigteinder zich verruimde en de stof der wetenschap meer dan verdubbeld werd; maar nu eerst
werd ook de weg, die tot de waarheid leidt, erkend en
aangewezen, en tegenover de ijdele twistvragen, waarin
vroeger zoovelen hunne krachten verspilden, ontstond
een geregeld onderzoek, naar vaste en welbewuste begin-
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selen aangelegd. Men begon in te zien, dat de taal I
als historisch feit, in den loop der tijden naar bepaalde
wetten ontwikkeld en vervormd, ook alleen door historische studie kan worden gekend en begrepen; dat ook
bier het verledene den grond en de verklaring van het
tegenwoordige bevat, en uit beider vereenigde kennis
het rigtsnoer moet worden afgeleid tot toekomstige volmaking. Zoo heeft de wetenschappelijke beoefening der
hedendaagsche taal in die van het Mnl. een vasten
grondslag gevonden; en naarmate de laatste vlijtiger en
beter wordt voortgezet, is ook aan de eerste des te wisser vooruitgang verzekerd.
Het is dan een gunstig teeken des tijds, dat de studie der Mnl. taal, eenmaal met lust aangevangen en
allengs over talrijke belemmeringen zegevierende, in
onze dagen met ijver wordt behartigd en reeds een
standpunt bereikt heeft, dat veroorlooft haren beoefenaar strengere eischen te stellen, dan waaraan bij de
eerste welgemeende pogingen kon worden voldaan. Veel
is reeds verrigt, vooral wat strekken kan tot voorbereiding, om eerlang meer en beter te verrigten. Maar
nu de arbcid in vollen gang gebragt is, mag dan ook
geen stilstand worden gedoogd. Hoeveel blijft er nog te
doen over, om onze kennis van het Mnl. tot die hoogte
te brengen, waarop zij behoort te staan, om de vaderlandsche taalkunde telkens en overal voor te lichten!
Daarhenen dus te streven, zich onvermoeid te wijden
aan de nasporing en opheldering van de taal der vaderen: ziedaar voor hem, die in waarheid de wetenschap
bevorderen wil, eene eerste en dringende behoefte.
Voorzeker is ter bereiking van dit doel geen vermogender hulpmiddel denkbaar, dan de vervaardiging van
een Mnl. Woordenboek. Eene volledige verzameling ,'an
den rijken taalschat der middeleeuwen, uit alle bekende
gedenkstukken zorgvuldig bijeengebragt , in goede orde
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gerangschikt, overal behoorlijk toegelicht, en bestemd
om alle woorden en vormen in beteekenis, afstamming
en onderlingen zamenhang te verklaren: dat mag wel
een voornaam vereischte heeten, om de kennis van het
Mnl. eens voor al op goede grondslagen te vestigen.
Het ontbreken van zulk een werk is tot hiertoe in
onze letterkunde eene hinderlijke leemte, en hier vooral
staan wij achter bij onze Hoogduitsche stambroeders.
Mogen deze zich beroemen op het meesterlijk kunstgewrocht, waarin Graft' de overblijfselen van het aloude
Hoogduitsch uit den Karolingischen tijd verzamelde met
eene vlijt, alleen geëvenaard door de kritische zorg,
waardoor de bewerking uitmunt j hebben zij, voor het
latere Middelhoogduitsch, niet alleen het bruikbare werk
van Ziemann aan te wijzen, maar ook reeds een tweede
Woordenboek , door Benecke op ruimere schaal ontworpen, en na zijnen dood door Müller en Zarncke op
waardige wijze der voltooijing nabij gebragt : tegen dit
alles hebben wij, voor ons vaderlandsch taalgebied, nog
geene enkele proeve over te stellen. En maar al te
dikwijls openbaart zich dit gemis in zijne verderfelijke
gevolgen, waar of omtrent vraagpunten uit de vroegere
taal zoovele onjuiste en tegenstrijdige meeningen worden
verkondigd, of Mnl. geschriften in het licht worden bezorgd door uitgevers, niet genoegzaam tot die taak
voorbereid door zelfstandige studie. Om aan al die weifeling, aan al die willekeur, terStond en voor altijd paal
en perk te stellen, daartoe is een welbewerkt W oordenboek het eenige, maar ook afdoende middel.
Van den eersten tijd af, dat ik mijne aandacht wijdde
aan de beoefening van het Mnl. , is mij de bestaande
behoefte aanstonds gebleken. Met zeer gebrekkige hulpmiddelen moest die studie ondernomen, en niet dan met
wankele schreden kon zij aanvankelijk voortgezet worden.
Maar volhardend onderzoek en aanhoudende vergelijking
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bragten allengs tot beter inzigt en zekerder kennis. De
woordenlijsten, oorspronkelijk tot eigen gebruik opgeteekend, breidden zich ongevoelig uit tot ruimeren omvang
en belangrijker inhoud, en deden eindelijk het plan
bij mij oprijzen, aan de zamenstelling van een zoo gewenscht Mnl. Woordenboek mijne eigene krachten te beproeven: een plan, dat, meer en meer ontwikkeld en
bevestigd, en door de bearbeiding van het uitgebreide
glossarium op den Lekenspieghel tot rijpheid gekomen,
jaren lang het hoofddoel mijner werkzaamheid was, en
thans eindelijk zijne uitvoering nadert.
Misschien heeft het bij belangstellende vrienden eenige
bevreemding gewekt, dat mijn plan niet reeds eerder
volvoerd werd. Zoo althans geloof ik den welmeenenden
aandrang te moeten verklaren, waarmede mij van meer
dan ééne zijde de wensch is uitgedrukt, dat het Mnl.
'Woordenboek eerlang moge verschijnen. Op die heusche
aanmaning ben ik een woord tot opheldering schuldig,
ten einde niet den schijn op mij te laden, alsof ik
achterlijk bleve in het volbrengen eener belofte, bij
voorkomende gelegenheden herhaaldelijk in het openbaar
uitgesproken. Ik zou kunnen wijzen op de vele en gewigtige bezigheden, aan een Academischen werkkring
verbonden, die voor de vrije beoefening der wetenschap
niet dan zeer beperkten tijd overlaat. Ik zou mij vooral
kunnen beroepen op den waarlijk niet geringen arbeid,
in het laatste viertal jaren ten koste gelegd aan de
voorbereiding van het groote N ederlandsch W oordenboek : eene taak, waartoe ik door vereerend besluit van
het Brusselsche Congres mede werd geroepen, en waarvoor ik meende, in het belang der vaderlandsche zaak.
niet te mogen terugdeinzen, mij veeleer verpligt achtende,
voor hare vervulling tijd, moeite en zorgen naar vermogen beschikbaar te stellen. Doch deze redenen zijn
van persoonlijken aard, en liever wil ik hier de aan-

IX

dacht vestigen op eene reden, in de zaak zelve gelegen:
de eigenaardige moeilijkheden die men te overwinnen
heeft, om een goed Mnl. Woordenboek tot stand te brengen.
Die moeilijkheden vinden haren grond in de wijze,
waarop men lang bij het uitgeven van Mnl. teksten te
werk ging, ja somtijds nog heden te werk gaat.
De ware en deugdelijke methode, door het voorbeeld
van Huydecoper aangewezen, en na hem door Clignett
uitstekend gevolgd, werd maar al te spoedig verlaten,
om plaats te maken voor eene oppervlakkigheid en achteloosheid, die bij sommigen eerlang tot gewetenlooze
slordigheid verliep. De slechtste lezingen der handschriften werden zonder bezwaar opgenomen, de goede dikwijls verduisterd, en de tekst door onachtzamen afdruk
met tal van nieuwe fouten ontsierd. Gissingen werden
voorgedragen, die de verwarring niet weinig verhoogden; uitleggingen voorgesteld, hier onjuist en gebrekkig, daar valsch en verwrongen, elders de ongerijmdheid zelve. Vandaar dat vele der uitgegeven teksten
,vemelen van allerlei vreemde of mismaakte vormen,
wanschapene of barbaarsche woorden, die alleen door
naauwkeurig onderzoek en strenge kritische vergelijking
kunnen worden te regt gebragt. Vandaar in de woordenlijsten, aan vele uitgaven toegevoegd, een niet gering aantal woordverklaringen, somtijds met vrij wat
geleerdheid uitgerust, maar die bij het licht der kritiek
weldra in het niet verdwijnen en voor wetenschappelijke
taalstudie geheel nutteloos worden bevonden. Hard ell
scherp moge dit oordeel schijnen, over den arbeid van
zoovele anders verdienstelijke mannen geveld j maar de
waarheid gedoogt geene verbloeming, en wie, die door
eigen onderzoek den staat van zaken kent, heeft niet
de treurige ondervinding opgedaan, dat mijn oordeel,
helaas! maar al te zeer door de feiten wordt bevestigd?
Ik erken - de billijkheid vordert dit niet te verzwij-
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gen - dat eindelijk, nu sedert wetmge jaren, een betere geest is ontwaakt en de eischen der wetenschap
zich hebben doen gelden. Doch, hoe verblijdend dit
verschijnsel ook zij, en hoeveel goeds het voor de toekomst belove: het verledene was niet ongedaan te maken, en heeft, gelijk te verwachten was, overal diepe
sporen achtergelaten.
Zijn dan vele werken van Mnl. schrijvers zoo onzuiver uitgegeven, zijn de bronnen, waaruit men putten
moet, dikwijls zoo brak en troebel, men gevoelt ligt,
hoeveel behoedzaamheid er vereischt wordt om niet mis
te tasten in de opvatting van zoovele duizenden woorden en vormen, om overal met juistheid den schijn van
het wezen, dwaling van waarheid te scheiden. Gewis,
aan een degelijk Mnl. Woordenboek kan niet worden gedacht, zoolang niet bijna ieder woord afzonderlijk het
voorwerp van gezette overweging heeft uitgemaakt.
Meer bepaald moet ik hier stilstaan bij het voorname
punt, waardoor het eene bezwaarlijke taak wordt, bij
het eerste opzetten van een Woordenboek aanstonds goed
werk te leveren. Het is de menigte van schijnbare woorden, die men voor echte heeft uitgegeven, maar die bij
nader onderzoek blijken, onecht en onhoudbaar te zijn.
Niet zelden toch vindt men in de Mnl. teksten allerlei
woorden, die zich goed en wel voordoen als bestanddeelen der oude taal, terwijl zij inderdaad niet meer
zijn dan ijdele klanken, door niets anders geregtvaardig<J dan door bedorvene lezingen. Nu eens worden zij
door den uitgever onverklaard gelaten en dus stilzwijgend als gaaf en goed erkend, dan eens in opzettelijke
aanteekeningen verklaard of in het glossarium opgenomen, waarbij dan natuurlijk de vernuftige uitlegging
niet ontbreekt. Maar naauwelijks worden zij door eene
bedachtzame kritiek van nabij onderzocht, of de grond,
waarop zij steunden, zinkt weg, en het blijkt dat zij
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nooit anders hebben bestaan dan in de misleide verbeelding van een onkundigen of achteloozen uitgever.
Het behoeft wel geene aanwijzing, hoezeer zulke woorden inzonderheid ten hoogste gevaarlijk mogen heeten.
Niet alleen toch, dat zij op zich zelve reeds feilen en
onwaarheden zijn, die den weg ter wetenschap versperren; maar juist omdat zij als echt en wettig bestaande
worden beschouwd, geven zij gereedelijk tot dwaze gevolgtrekkingen en nieuwe dwalingen aanleiding. Zij worden in den kring van taalkundige onderzoekingen opgenomen, bij redenering of bewijsvoering ten grondslag
gelegd, aan het opmaken van vergelijkingen, het ontwerpen van analogiën, het trekken van besluiten dienstbaar gemaakt: in één woord, gelijk zij aan bloote verwarring hun bedriegelijk aanzijn te danken hadden, zijn
zij tot niets anders bestemd dan om nieuwe verwarring
te telen.
Het is dan voor de wetenschappelijke taalkunde een
dringend vereischte, tegen het insluipen van dergelijke
wan woorden naauwlettend te waken. Het is voor de
kritiek eene ernstige roeping, ieder woord, dat zich als
Mnl. voordoet, met onverbiddelijke gestrengheid naar
zijn regt van bestaan te vragen, en alles, wat dit regt
niet bewijzen kan, zonder ommezien te verwerpen. Het
is voor hem, die een Mnl. Woordenboek tot stand wil
brengen, eene onvermijdelijke taak, vooraf den geheelen
taalschat, zoo als die in gedrukte teksten en woordenlijsten wordt aangetroffen, opzettelijk te reinigen van de
onzuivere bestanddeelen, die er zich in hebben gedrongen. Die arbeid moge tijd en studie en bedaard overleg vorderen, maar het is eene stellige voorwaarde, van
welker behoorlijke vervulling in niet geringe mate het
wel slagen afhangt.
Van dezen arbeid nu wenschte ik in de volgende
bladen eene uitgewerkte proeve te geven, door opzet-
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telijk eene reeks van dergelijke woorden te behandelen,
als ik zoo even schetste, en te doen zien, hoe zij, bij
aandachtig onderzoek en strenge toetsing, in al hunne
onwaarde en nietigheid verzinken. De kritiek zal op
die wijze het Mnl. taalgebied van een hoop onnutte en
schadelijke inkruipsels bevrijden, en onzen ouden woordenschat, ja schijnbaar in omvang verkleinen, maar in
waarheid doen stijgen in echte en wezenlijke waardij.
Deze proeve zal, naar ik vertrouw, tot een bewijs kunnen verstrekken van de oplettende en zorgvuldige studie, die voor de zamenstelling van een Mnl. W oordenboek vereischt wordt j en juist daardoor tevens tot regtvaardiging voor mij zelven , dat het beloofde W oordenboek tot hiertoe niet is verschenen. Zou dat werk inderdaad worden wat het behoort te zIJn, er moest in
de eerste plaats de noodige tijdsruimte aan worden
toegewijd.
Wat nu den inhoud der hier geleverde proeve van
taalzui vering betreft, moet ik opmerken, dat het geenszins mijn plan was, mijne beschouwing uit te strekken
tot alle woorden, die den toets niet kunnen doorstaan.
Het geldt hier een onderwerp, waarbij algeheele volledigheid van het geduld des lezers eene te harde proef
zou vergen, zonder die te vergoeden door evenredig
nut. Bij een aantal misstellingen loopt de ongerijmdheid zoo duidelijk in het oog, dat met de opzettelijke
aanwijzing geen kostbare tijd mag worden verspild. Ik
bepaal mij dus tot die woorden, die mij, in eenig opzigt, vooral met het oog op lexicographie, grammatica
en tekstkritiek, eene bijzondere vermelding schenen te
verdienen. Toch zal dit zonden register , waarin ik niet
minder dan 140 woorden heb moeten uitwerpen, genoegzaam kunnen toonen, hoe rijk, helaas! het onderwerp is, welk eene ruime taak de kritiek te vervullen
heeft, om de schoone taal van ons aloude voorgeslacht
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te herstellen in die oorspronkelijke zuiverheid, die door
slordig verzuim en schendig vergrijp zoo deerlijk werd
ontluisterd.
Op eene enkele uitzondering na, heb ik alleen zulke
woorden gekozen, die, hoe ook met verklaringen of
gissingen opgesierd, toch stellig nooit hebben bestaan,
zelfs niet in gewijzigden vorm of in andere beteekenis
dan waarvoor zij uitgegeven werden, maar tot niets
deugen dan om door kritische verbetering in geheel
nieuwe gedaante te worden herschapen. De zoodanige ,
die allee\! door verkeerde uitlegging of verwarde opvatting den schijn van nieuwe woorden hebben aangenomen,
maar toch werkelijk in een anderen zin bestonden, heb
ik hier buiten aanmerking gelaten. Zeker had de oogst,
hier vooral, uiterst rijk kunnen wezen, want aan valsche
verklaringen van Mnl. woorden is waarlijk geen gebrek.
Maar ik mogt die moeite als overtollig besparen. Niemand zal wel aan werkwoorden als anen, noesten of
sechen gelooven, al staan zij ook in glossariën te prijken,
omdat de vormen ant, noest en sechende - regelmatig
uit anden, 110sen en sechenen (zegenen) gesproten - , onbedachte uitgevers misleidden om dergelijke verzinsels
voor hruikbare waar uit te venten I. Niemand zal zich
door naamwoorden als bolghe of saecte laten verschalken,
die ons voor gramschap en broodwinning worden opgedischt, terwijl verbogen tijden van de ww. belgen en
saken waren bedoeld 2. Niemand zal zich aan een tarde
in den zin van gebrek, duurte vergapen, waar alleen
1) Änen. zie het gloss. op Partonopeus. - Noesten. dat op Theophilus.
waar het verklaard wordt door bevoordeeligen. behagen. terwijl nosen juist
benadeelen. schaden beteekent ! - Seehende staat in het gloss. op Belg.
Mus.. 1846. en in de aant. aldaar. bI. 54. als noodigende nrmeld. een
part. praes.• dat dus een ww. sechen onderstelt.
2) Bolghe. zie het gloss. op Theophilus. en vgl. dat op den Lekensp .•
bI. 373. - Saecte. zie het gloss. op Heelu. en de aant. aldaar, bI. 3S I ,
maar ook mijne Mnt. in Dr. De Jager's Archief, Il. 136.
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van het derde sprake is I , noch in de uitdrukking
so gies d. i. zoo beken het, het Fransche guise willen zien,
en de verklaring in dier voege beamen 2. Evenmin verleidelijk is het te achten, wanneer och, gewone verscherping van of, af (in den zin van weg), met het voorzetsel op wordt verward 3, en elders messchien, misschieden, met missen gelijkgesteld ~; of wel, als drochten, dat
heer beteekent , door bedrieger of gedrocht uitgelegd 5, en
geanden., dat nooit iets anders dan wreken was, als veranderen opgevat wordt 6. Zoo ook mag men veilig hame
door haak, omltaking, en dus tuig of gareel (!) laten
verklaren, in plaats van door knieboog,. of croec door
staf in plaats van haarlok,. of maertse door moeras, in
plaats van mark, grensland 7; of moude door mond, in
plaats van grond of aarde 8,. of scaren door knoeiwerk,
terwijl het slechts de gewijzigde uitspraak van sceren,
schertsen, was 9. Dit alles zal een nadenkend lezer even
weinig doen afdwalen, als wanneer elders het adj. wert,
prijzend epitheton voor geëerd, gezien, tot de schrale
opvatting van zuinig vernederd 10, of het subst. Bitten,
een zetel, als pijlkoker voorgesteld wordt I I.
Doch waartoe verdere voorbeelden? Deze enkele bedroevende staaltjes zijn meer dan genoegzaam. Moge
al door zulke ongerijmde verklaringen een aantal oude
bekenden zich als schijnbaar nieuwe woorden voordoen,
J) Zie D. Buddingh, Verhandeling over het Westland, bI. 255, n. 11).
2) Willems, Mengelingen, bI. 53.
3) Leven van S • .Amand, gloss.
~) Ferguut, gloss.
5) Leven van S . .Amand, gloss.
6) Heelu, gloss.
1) Dit drietal in gloss. op Ferguut.
8) .Der Vrouwen Heimelijkheid, gloss.
9) Brab. Yeesten, J. gloss. Vg1. de aant. op n. II, vs. 4119.
10) Heelu, gloss. V g1. de aant. op vs. 11 7.
11) Oud- TTlaC'1nsche Gedichten, I. gloss.
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dergelijke dwalingen thans nog in ernst te wederleggen,
ware een anachronisme, voor het gezond verstand van
den lezer beleedigend. Ik stel mij voor, al die fouten
gezamenlijk in het aanstaande Mnl. Woordenboek stilzwijgend te verbeteren. Bij voorkeur wil ik daar plaatsen aanhalen, die door de uitgevers verkeerd werden
verklaard; de eenvoudige aanhaling, in het ware verband,
zal dan voldoende zijn om tal van dwalingen op te ruimen, bij welke ik alle redenering overbodig acht.
Nog een woord omtrent den vorm, bij de hier volgende opmerkingen gebezigd. Ik heb mij bij de beschouwing der woorden, die ik meende als onecht te
moeten verwerpen, en der verbetering, die telkens de
tekst scheen te vereischen, niet bepaald tot de bloote
aanwijzing; noch angstvallig er naar gestreefd om alles
zoo kort voor te dragen als misschien toereikende was
voor weinige vakgenooten, bij wie men meestal met een
half woord volstaan kan. Maar ik heb mij beijverd om
altijd den gang, den zamenhang en de bewijsgronden
der redenering beknopt en duidelijk uiteen te zetten,
en zoo doende de wetenschappelijke kritische methode,
die ook bij taalkundig onderzoek de ware is, in helder
licht te plaatsen. Het kwam mij voor, dat deze methode, bij andere takken van letterkundige studie hier
te lande zoo uitstekend door lange ervaring beproefd,
in hare strenge toepassing op onze vaderlandsche taalkunde nog niet zoo algemeen wordt gehuldigd, dat eene
poging om haar aanschouwelijk voor te stellen en in
hare deugdelijkheid te doen schatten, voor nutteloos of
aanmatigend zou moeten gelden. Mogt ik in dit opzigt mijn doel niet hebben gemist; mogt deze proeve
mede strekken, om de beoefening der Nederlandsche
taal, als wetenschap en naar vaste beginselen, te helpen ontwikkelen: ik zou dit de schoonste voldoening
achten, die mijn arbeid mij immer schenken kon.
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Met hetzelfde oogmerk, en tevens om in de lange
reeks van gelijksoortige opmerkingen eene wenschelijke
afwisseling en verscheidenheid te brengen, heb ik mij
menigmaal eene kleine uitweiding veroorloofd. Waar
zich ongezocht eene aanleiding voordeed, om hetzij van
sommige woorden de etymologische verklaring te geven,
hetzij eenig ander punt uit onze taalkunde op te helderen, heb ik mij steeds die gelegenheid ten nutte gemaakt. Evenzoo heb ik hier en daar in het voorbijgaan menige plaats uit Mnl. schrijvers in mijne beschouwing opgenomen, om noodige verbeteringen aan te wijzen. Ik deed het, om telkens, waar het pas gaf, iets
toe te brengen, ten einde die geschriften van vroegere
eeuwen, die de echte bronnen onzer taalkennis zijn,
zooveel mogelijk in zuiverheid te herstellen: iets dat
niet alleen een stellig vereischte mag heeten voor hem,
wien het om taalkundig onderzoek te doen is, maar
evenzeer voor hem, die, op letterkundig gebied, de
voortbrengselen der aloude beschaving met juistheid beoordeelen en aesthetisch genieten wil.
Moge dan deze proeve eene bruikbare bijdrage tot de
kennis onzer moedertaal worden geacht. Moge zij een
niet onwaardige voorbode zijn van het Mnl. 'Voordenboek , dat thans, na voleindiging der voorbereidende
werkzaamheden, verre genoeg is gevorderd, om van nu
af aan met de eigenlijke redactie een aanvang te kunnen maken. Met lust en ijver hoop ik dit laatste gedeelte van den arbeid te aanvaarden, om eenmaal mogt het zijn I - het werk te voltooijen en mijnen
landgenooten aan te bieden, zoodra de tijd, waarover
ik zal kunnen beschikken, en de noodige zorg, voor
eene goede bewerking gevorderd, zullen veroorloven.

-

ACCO'UST1EREN.
Dit eerste woord, waarover ik het
banvonnis moet uitspreken, vindt men in het begin van.
den Feryuut. De held van het stuk verzoekt de roovers,
die hij ontmoet heeft, hem den weg te willen wijzen
naar het hof; want, zegt hij (vs. 536):

Herde gherne ie den conine sprake,
Ic wille mi met hem accouatieren,
Ende varen met hem in ri vieren.

In het gloss. wordt het door den uitgever o\'ergezet
door naderen, zich gemeenzaam maken, en met het Fr.
accoster gelijkgesteld. Hoe echter de 0 tot ou is overgegaan, hoe accosteren aan den reflexiven vorm komt, en
hoe het de praep. met bij zich heeft, waar men eenvoudig een "ierden naamval zou verwachten: dit alles laat
de uitgever onverklaard, gelijk het ook niet ligt tc
verklaren zou zijn. Gelukkig, dat wij niet lang in twijfel behoeven te staan omtrent de bedoeling des dichters. Accoustieren is een woord, alleen in de verbeelding van den uitgever bestaande, en de ware lezing
ligt voor de hand:
Ic wille mi met hem aconiBderen,
zoo als ook in het eenige hs. duidelijk te lezen staat.
Aconiscieren is het Oud-Fr. aconoysser (Raynouard,
IV. 334), van 't Lat. accogrwscere,. en 't MnI. Item met
enen aconiscie1'en is niet anders dan zich met iemand be1
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kend maken, faire la connaissance de quelqu'un. - 11 Ik
wil met den koning kennis maken," zegt Ferguut, 11 en
met hem ter valkenjagt gaan."
Met het Fr. aCO'lloysser is ten naauwste verwaut het
Provo acoindar, Oud-Fr. accoi'llier, vanwaar accoi'lliance, Eng.
acquaintance. Raynouard (Il. 466) brengt deze laatste
woorden ten onregte tot een anderen stam, het Lat.
comptus, dat echter in beteekenis te veel verschilt. De
ware oorsprong is door Diez aangewezen (Etym. Wör~
terb. p. HO). Uit het Lat. cognitus ontsproot het OudFr. coi'llie, en accoi'llier beantwoordt evenzeer aan 't Midd.Lat. accognitare, als aconoysser aan accognoscere.
Ziedaar dan tevens, hoe het aconiscieren uit den Ferguut zamenhangt met acquente, acque'lliieren of acqui'llieren, en aquitanse in den Lancelot, B. Il. vs. 22536,
27330, -34, -41, -43, 27721, IV. 990, enz.
ALGE. In den Trojaenschen Oorlog, medegedeeld door
den Hr. Blommaert in 't eerste deel der Oud-Vl. Ged.,
zegt Achilles tot Hector, bij de herdenking aan zoo menigen strijd, tusschen hen beiden gevoerd (bI. 13, vs. 1072) ;
Her Hectar, ie ben al!le vee
Jegen u, dats gaet te si ene.

Aan eene drukfout is hier niet te denken, want vee staat
in het gloss. aangeteekend, en wordt door veete, haet
verklaard! Jammer, dat de uitgever de verklaring van
alge schuldig is gebleven. Zij had misschien, naar andere artikelen van zijn gloss. te oordeelen, regt curieus
kunnen zijn. Nu zij echter niet verschenen is, neem
ik de vrijheid het onverklaarde woord niet alleen, maar
het verklaarde tevens, onbarmhartig te verwerpen, en
aldus te lezen:
Her Hector , ie ben al ge'Oee
Jegen u, enz.

Gevee, voor vijandig, is aan elk, die M nl. verstaat,

over~
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bekend; maar vee voor veede is een onding 1, en alge
een zinlooze klank. Op de lijst der Mnl. woorden zij
het een zoowel als het ander voor goed uitgeschrapt.
ANISIERT.
Het gloss. op den Ferguut verrast ons met
het berigt, dat dit woord gemanierd beteekent, maar ver·
zuimt, helaas! ons aan te wijzen, hoe het aan die be·
teekenis komt. Het was naar aanleiding van vs. 3657,
waar twee jonkvrouwen van de beide verslagene ridders,
die zij hadden liefgehad, weemoedig getuigen:
Si waren hovesch ende aniaiert.
Doch zoolang ons van dit woord niets anders bekend
is dan eene bloote verzekering door den uitgever van
Ferguut, zal het wel raadzaam zijn, u voor n te lezen:
Si waren hovesch ende aviaiert '.
Avisiert, hier als adj. staande, is eigenlijk het part. van
avisieren, het Fr. aviser, dat eertijds ook gold in de be·
teekenis van instruire (Raynouard, V. 536), en dus weinig verschilde van ons onderwijzen j want aviser is het
Midd.-Lat. advisare, en uit visare is ons wijzen ontsproten 3. De ridders waren dus wèl onderwezen, wèl opgevoed, goed gevormd in alles wat hunnen stand betaamde. Zij waren hoofsch en ervaren in ridderlijke kunsten 4)

I) Het komt, ja, voor in Die eerste bliscap van Maria (Belg. Mus.
1845, bI. 105, vs. 1283); doch dat mysteriespel is van 't jaar 1444,
en vloeit over van vormen als boe, lee, no, nie, enz., voor bolk, leed,
nood, nijd. Daarmede staat vee voor veede gelijk. Doch dit geeft ons geen
regt, de zuivere taal van vroegere dagen met dergelijke smetten te ontsieren.
2) In het hs. staat werkelijk anisiert ; doch dit levert niet de minste
zwarigheid op, want n en u worden in dit hs. dikwijls verwisseld. Zoo
staat twee regels lager (vs. 3659.) zeer duidelijk te varIIe , waar toch da
lezing tc varne wel geen twijfel lijdt.
3) Vandaar ook de zwakke vervoeging, die wijzen, als overgenomen
ww., in 't MnI. volgde: wijsde, ghewijst, waarvan ons gewijsde nog de herinnering bewaart. De sterke vorm (wees, gewezen) is eene latere verbastering.
~) Na 't schrijven dezes zie ik, dat Dr. Halbertsma (Lett. Naoogst, bi.
53) dezelfde verbetering reeds heeft voorgesteld. Hij verklaart avisiert
dOOI' bedachtzaam: minder juist, naar 't mij voorkomt.

1*
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ANSEN. De vervoeging der werkwoorden is lang voor
de uitgevers van Mnl. gedichten een steen des aanstoots
geweest. Zij week zooveel af van het tegenwoordig gebruik, en de ware regelmaat was niet te herkennen
zonder vergelijkend onderzoek, en dus onbereikbaar voor
vele uitgevers; want het was gewoonte, de aandacht bij
de plaats, die men voor oogen had, uitsluitend te bepalen. Vooral op de werkwoorden met verschoven praeteritum rustte een d.roevig noodlot. Darren of derren ,
darven of derven en detgelijke fraaijigheden staan in talrijke glossaria in alle glorie te prijken, en maken een
even schoon figuur, als in een hedendaagsch woordenboek kannen, maggen, zallen of zellen zouden doen. In
het gloss. op den Lekensp. heb ik reeds (in v. Dorren)
op deze verwarring gewezen. Sedert is in het Taalmag.
van Dr. L. A. Te Winkel (1. 43-49) opzettelijk over
dorren en dorven gehandeld, en nu onlangs heeft deze
geachte taalkenner zelf· het geheele leerstuk der verschoven praeterita op zijne gewone d. i. uitstekende wijze uiteengezet (a. w. lIl. 63 - 90). Maar een der aardigste voortbrengselen, die wij aan de vroegere miskenning dezer
vormen te danken hebben, mag ik hier niet onvermeld
laten, nu het mijn hoofddoel is, de Mnl. taal van ongenoode indringers te zuiveren. Het ww. onnen (later
ge-onnen, gunnen) had in het praes. an, en werd gemeenlijk met den genit. gebezigd. Zoo lezen wij in den
Ferguut, vs. 752:
Ic

a1l8

u wel, willet mijn here.

"Ik gun het u wel, indien mijn vader het wiL" En vs. 242:
Doe dede die coninc den cop briDgen
Ende gaffene mijn her Perchevale ,
Ende seide: vrient, ie an8 u wale.

"Vriend, ik gun hem u wel," "hij is u van harte ge
gund." Alles zeer klaar en eenvoudig. Maar misschien
oordeelde de schrijver van den Letterk. Naoogst (bI. 10)
4
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het wel wat al te eenvoudig, en was het daarom dat hij
een ww. ansen smeedde, dat natuurlijk etymologisch met
wenschen overeenkomt en dus reeds in 't Sanskrit zijn
wortel heeft! De verklaring wordt dan deze: 11 Vriend!
Ik wensch u !teil."

Ik ben bereid, aan ansen eene plaats in te ruimen in
het Mnl. Woordenboek, zoodra het zeggen ik kan 't niet doen
ons regt zal geven, tot een werkwoord kanten te besluiten.
AREUSTACHEGEN.

Reeds elders

heb ik den lezer der

Oud- Vl. Gedichten verzocht, zich niet noodeloos af te

tobben over de beteekenis van dezen fraaijen klank,
waaronder de Hr. Blommaert het onnoozele arenstachtegen (ernstachtigen) vermomt. Immers, wanneer de schrijver van het gedicht over de gelaatkunde het volgende
zegt (a. w. 11. bI. 61, vs. 41):
Sijn die winebrauwen boven der nasen
Te gader ghewlIssen. alse wi lasen,
Dat bediet eenen 8ubtilen. die hem wel versteet ,
Ende een aren.Ytachtegen, als ie weet,

dan zal men wel in deze verandering de ware lezing
willen erkennen, want kennelijk wordt er een verstandig
en ernstig man bedoeld. Maar het sehoone areustacltegen
staat op ééne lijn met alge, vee en dergelijken.
ART. De uitgave van den Spiegel Hist., die op naam
van Velthem gaat, levert keur van voorbeelden op voor
eene verzameling, als waarvan ik hier eene proeve geef.
Het is mijn plan niet, die alle te vermelden: eene hernieuwde uitgave is dringend noodig, en hem die zich
met die taak zal willen belasten, kan het weinig moeite kosten, ons een zuiveren tekst te leveren j want do
bloote vergelijking van het hs. doet reeds vele ongerijmd.
I) In Dr. De Jagcl"s .Archirf, 11. 130.
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heden wegvallen, en de overblijvende talrijke fouten,
die het hs. zelf ontsieren, zijn door eene aandachtige
kritiek ligt te verbeteren. Ik wil dus hier slechts enkele staaltjes aanhalen, naarmate zij in de alphabetische orde, die ik volg, mij voor den geest komen. Het
eerst aan de beurt is dan het subst. art, dat men leest
op bI. 98, waar de dichter spreekt van eene Tafelronde
aan het hof van koning Artur, en daarbij vermeldt:
Daer was gemaeet na den sede
Een spel, na art van den eonine.

IINa de wyse van koning Artus," heet dit bij Le Long:
art wordt dus als subst. opgevat en door wijze verklaard. Ik moet het bestaan van dat woord in dien zin
stellig ontkennen. Arte of aerte voor kunst is zeer gewoon, en art kan des noods voor aert, aard staan,
maar laat de H oogduitsche beteekenis van wijze in 't
Mnl. niet toe. De dichter heeft er ook in de verte niet
aan gedacht. Een blik in het hs. is genoeg om ons
daarvan te overtuigen. Daar vindt men duidelijk geschreven:
Een spel na artul den conine.

artu' is niets anders dan de naam Artur, en ziet, het
verdachte art is verdwenen. Vreemde handelwijze van
Le Long, den geheelen Artur nit den tekst weg te cijferen en daarmede het vers volstrekt te bederven, maar
toch straks weder bij zijne verklaring zelf den naam des
konings in te lasschen.
Dit verduisteren van eigennamen door de uitgevers
van Mnl. teksten behoort volstrekt niet tot de zeldzaamheden, maar gaf dikwijls tot kluchtige dwaasheden aanleiding. Wij zullen er later nog enkele voorbeelden
van aantreffen; maar ik kan de verzoeking niet wederstaan , reeds hier op een paar staaltjes opmerkzaam te
maken. Zij mogen niet regtstreeks tot ons tegenwoordig doel in betrekking staan, zij zijn er echter naauw
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mede verwant j en het wordt in allen gevalle hoog tijd,
dergelijke smetten, die de uitgaven der oude dichters bezoedelen, eens voor al uit te wisschen, ten einde niet
te doen wanhopen aan den toestand der kritiek in onze
Mnl. taalstudie.
Een vermakelijk voorbeeld vinden wij in de volgende verzen uit den TheopltilU8 (vs. 1255):
Dits dat ons die propheten
Langhe te voren hadden beheten;
Dits die an manne verhanghen dede,
Ende Sisaron versloeeh oee daer mede,
Die Oliferne thoet afsloech.

De uitgever vond hier niets bij aan te merken j maar
ik moet bekennen, zoo iemand dat an manne behoorlijk
weet te verklaren, erit mihi magnu8 Apollo! of liever,
het ware ijdel zich met de verklaring van zulk een onzin een oogenblik bezig te houden. Herstellen wij veeleer de hand des dichters:
Dits die LLmanne verhanghen dede ,

want dat er een eigennaam staan moet, zal wel niemand
voorbijzien, en bij de vermelding van Sisera en Holophernes is die van Haman zeker niet vreemd.
Niet minder duidelijk is eene verbetering in het Leven van S. Franc., vs. 1851 vlgg. Na het verhaal van
den indruk, door de vrijwillige armoede van de broeders der orde op het gemoed der heidensche Sarracenen
gemaakt, roept de dichter uit:

o

wi edele aérmoede!
Wie mach gemicken dine goede?
mder eracht, die du ebs in,
Es die wrede wilue zin
Vanden zinen ongel eert
Toter ontfaermicheit gek eert !

Dat in zinen cene fout schuilt, kon den uitgever niet ontgaan: hij vermeldt (bI. 361), dat het Latijn heeft: "mens

8

jeritatis barbaricae ," en gist of er welligt gelezen moet
worden: vaT/den hedinen. Maar lag dan de ware lezing

niet voor de hand? Worden niet in vs. 1833 en 1863
de Sarrasinen uitdrukkelijk genoemd? Heeft dus de
dichter ook hier niet bedoeld:
Van den Sarra8Ïnen ongeleert •...• ?

De naam was vermoedelijk in 't oudste hs. bij verkorting s'inen geschreven: ziedaar den oorsprong der verwarring.
Een ander proefje uit de Legende van het H. kruis te
Breda, door Dr. Hermans afgedrukt in het Geschiedkundig Mengelwerk over de Provo N. Brab., D. Il. bI. 213
vlgg., en later nogmaals in de Bijdragen tot de Geschiedenis enz. der Provo N. Brab., D. II. bI. 297 vlgg. Jn
beide uitgaven leest men (vs. 734):
Die Brabant aoen senden te hant
Om den hertoghe van Brabant,

waarbij wij in eene aant. vernemen, dat $Oen hier zoen,
Gaarne laat ik het aan den uitgever
over, ons den zin dezer verklaring nader op te helderen. Maar intusschen neem ik de vrijheid, het vers,
zoo als het daar ligt, voor wartaal te houden en aldus
te verbeteren:

vrede beteekent.

Die Brabant80ene senden te hant, enz.

want het waren de Brabanders (les Brabançons) , die de
~ending deden.
Nog een voorbeeld uit de fragmenten, medegedeeld
door Clarisse in het Taalk. Mag. JIJ, waar men het
volgende aantreft (bI. 171, vs. 72):
Hier vormaels, bi clenen tiden,
Was menich orloge ende striden
Dor haren wille, na mincn wane,
Tusschcn die Grieken entic Trojallc.

hetgeen in de aant., zonderling genoeg, door korte pozen verklaard wordt: iets dat zeker weinig strekt om
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den duisteren zin op te helderen of het pron. haren in
vs. 74 te regtvaardigen. Veranderen wij liever de ,in
I: een eenvoudig middel om de schoone Helena te herstellen op de plaats, waaruit zij ter kwader ure werd
verdreven:
Hier vormaels, bi Elenen tiden, enz.

Het zij mij vergund, na het terugroepen van een vijftal
eigennamen, nu op mijne beurt er een paar uit te
schrappen. Om billijk te zijn, begin ik met een' tegen.
wigt tegen mijne laatste verbetering. Mogt ik daar de
bekoorlijke Helena terugroepen, waar zij onwettig door
clenen was verdrongen: thans moet het laatste zijne verlatene plaats hernemen, waar Helena te vergeefs eene
toevlugt gezocht had. In den strijd van Winter ende
Somer (Hor. Belg. VI. bI. 139, vs. 450) wordt van deze
beiden gezegd:
Dese twe heren en sijn niet Helene:
Die een es die somer van haven rije,
Die ander es die winter al ghelijc.

Verrassend nieuws! De beide heeren, Zomer en Winter, zijn niet Helena! Natuurlijk schreef de dichter:
Dese twe heren en sijn niet clene.

Mij dunkt, bij dezen changement de place is van weerskanten vrij wat gewonnen.
Ziehier nog een staaltje uit het Leven van S. Amand,
waar 1. vs. 680 vlgg. in de uitgave dus luiden:
Wi sijn sculdich onsen Vader
Te biddene 50 neerenstelike algader ,
In oetmoediehcit sonder cesseren,
Ende eIat mctter vreescn ons Heeren,
Recht ghelije dat ons Adaem gacd
IIuten ende in dat verstaet,
Ende nict en rust te negheere tijt.

Hoe de aartsvader Adam hier te pas komt, is mij niet
al te duidelijk. De uitgever heeft hem wel zeker be-
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doeld; want zijn naam staat, met verwijzing naar vs.
684, uitdrukkelijk in 't gloss. aangeteekend. Ik moet
hem echter beleefdelijk verzoeken, zich uit de aangehaalde plaats wel te willen verwijderen, en wenschte
het vers aldus te lezen:
Recht ghelijc dat ons adem gaet
Huten ende in, dat verstaet.

Naarstig te bidden, even aanhoudend als onze adem
rusteloos in- en uitgaat: ziedaar het voorschrift, door
Amand gegeven 1. Maar de uitgever werd misleid door
de woorden in vs. 687: Deae helighe man. Niet ziende
dat zij op Amand slaan, daagt hij de schim van den
eerwaarden aartsvader op, om hem te hulp te komen;
maar, helaas! de gezonde zin blaast er den adem mede uit!
Zóó, ja zóó heeft men met het Mnl. omgesprongen!
Quouaque tandem I
BAERBELUl'f. Een nieuw bedroevend staaltje van tekstverknoeijing wacht ons, en wederom is een eigennaam in
't spel. Gelukkig zal 't niet moeilijk vallen, de zaak
te regt te brengen; en, moet daarbij het hier aangeduide woord verdwijnen, wij zullen er een ander van
beter allooi voor in de plaats verkrijgen.
Bekend is het oude schrikwoord Barlebaen , de benaming van een zwart en leelijk helsch spook, eene soort
van duivel in de voorvaderlijke mythologie. Meu zie
daarover Mr. Van den Bergh, Woordenb. d. Ned. Myth.
bI. 11 vlg., H uyd. op Stoke, lIl. bI. 38, enz. Doch
heeft die booze geest ook, met omzetting der letters,
den naam van Barbelaen gedragen? Men beweert het,
en het staat uitdrukkelijk in 't gloss. op Ferguul (bI.
222) vermeld. Bij nadere beschouwing echter moet deze
vorm van den naam geheel vervallen.
1) De spelling CldClIml voor Cldem komt ook voor in den LlncelQt, II.
35183. Zij is echter niet aan te bcyclen.
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Drie plaatsen in den Ferguut gaven aanleiding tot de
verkeerde schrijfwijze. Vooreerst vs. 3762:
Ferguut sprac: bi Sente Danele!
Dit nes gheen paert, hets Baerbelaen!

De eenvoudige opmerking, dat in het eenige hs. duidelijk Barlebaen te lezen staat, ruimt deze zwarigheid aanstonds uit den weg: de fout in den gedrukten tekst
komt alleen op rekening van den uitgever.
Maar van meer belang is het t~eede voorbeeld, dat
men in 't zelfde gedicht aantreft, en hier vooral ziet
men, hoeveel staat er is te maken op dergelijke tekstuitgaven. Bij 't verhaal van de belegering der stad,
waarin zich Galiene bevond, leest men vs. 3908:
Die van binnen waren ten muren,
Ende troeken vort 1I.ere Baerbelane.

In 't gloss. wordt, bij de vermelding van genoemden
boozen geest, ook naar dit vers verwezen. 'Vat echter
het helsche spook hier te maken mag hebben, betuig ik
niet te vatten. Dat de stedelingen zich op den wal bevonden en optrokken, was dit zóó iets treffends, dat de
auteur het niet verhalen kan, of hij moet er den duivel bij aanroepen? Laten wij toch op onze Mnl. dichters, die al seheeve oordcelen genoeg te verduren heb ..
ben, dergelijke dwaasheden niet rusten. Beginnen wij
met kritisch vast te stellen, wat zij al of niet hebben
geschreven. Dan zal 't ons hier b. v. blijken, dat aan
de ongerijmde lezing in den tekst de dichter althans
niet in 't minste schuld had. Hoe luiden de beide verzen
in het hs., waarvan de uitgever telkens noodëloos afwijkt? Letterlijk aldus:
Die van binnen waren ten muren
Ende troeken vort lt' barbekane,

Men verbetere hierin eene kleine fout, door cene
e te veranderen; men leze:
Enclc trocken vore 1I.ael' barbekane ,

in
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en ziet, de booze geest is door de tooverroede der kritiek uitgedreven, en de zin in volle reinheid hersteld.
11 De stedelingen bevonden zich op den wal, en trokken
op tot voor de uiterste borstwering:" ziedaar de eenvoudige bedoeling. Barbekane was een gewone naam in
de vestingbouwkunde. Nog heden is barbacane in 't
Fransch gebruikelijk voor hetgeen wij schietgat heeten;
maar de oude beteekenis was ruimer. Het was in 't algemeen de benaming van een voormuur of buitenwerk
eener vesting, hetzij dan in een kanteel of borstwering
met ingekorven schietgaten, of in een versterkt bruggenhoofd bestaande. Bij Du Cange (ed. Henschel) , J.
585 en VII. 55, Raynouard, Il. 186, enz., kan men
daaromtrent de noodige inlichtingen vinden; en dat ook
het Mnl. het woord in dien zin kende, bewijst meer
dan ééne plaats. Zoo b. v. leest men in de Oud-Vl.
Ged., J. bI. 35, vs. 3001, bij het beleg van Troje:
Die Grieken wonden an haren danc
Die uterste litsen sonder wanc,
Si dreven se binnen den lJerbecane.

In den Reinaert, vs. 520, begeeft Bruun zich naar 't
kasteel Maupertuus, en
Doe hi de poorte hevet vernomen,
Daer Reinaert ute pI ach te gane,
Doe ginc hi voor die barbecane
Sitten over sinen staert.

En wanneer men in de Rose, vs. 3783, gedrukt vindt:
Voer elke poerte mede uut te gane
Eene valpoerte, wel gkebarbelcane,

dan moge de vorm des woords misschreven zijn, maar
kennelijk is de bedoeling: IIwèl voorzien van eene barbekane."
Uit twee plaatsen van den Ferguut is dan nu de
naam Baerbelaen weggevallen, en er blijft niets over dan
alleen de derde (vs. 1754), waar werkelijk ook in 't
hs. aldus geschreven staat. Doch wat bewijst deze

13
plaats alleen tegenover vijf andere, waaronder twee uit
den Ferguut zeI ven , die allen Barlebaen hebben I? Wat
auders, dan dat het eene fout is, en dat Huyd. t. a. pI.
regt had kortweg te zeggen: "Lees Barlebane"? Deze vorm
is uitsluitend goed te keuren: de andere valt geheel weg.
Bussel!. Eene schrijffout in den Limboreh, die de
uitgever niet in het gloss. had moeten opnemen. Er
wordt gesproken (Il. 654) van
ene baniere
Van lazore, daer dore varen
Wilte baeaacen of striipte twaren
Met enen leeuwe van kelen roet.

Te regt verklaart Mr. Van den Bergh het door dwar8~
balk, het Fr. fasee, en haalt twee plaatsen uit den
Laneelot aan, waar vesehe en v.eesehe geschreven staat.
Maar was dit niet een afdoende wenk, om ook in den
Limboreh, met eenvoudige verandering van .b in :u, vae8~
see te schrijven, en baessce geheel te verwerpen? Vaessce, in lateren tijd tot faas verminkt, was immers de
gewone benaming van den balk in 't wapen, en, even
als 't Fr. fasce, aan 't Lat. fascia ontleend. Ook buiten den Laneelot komt het talrijke malen voor. Ziehier b. v. een paar plaatsen uit den Grimbergschen Oorlog. J. 3416 wordt van Heer Wouter van Grimbergen
gezegd:
sij n baniere,
Die was van gout ende diere,
Met ere vaeaclze van lasuere.

en vs. 4656 van Heer Amout van Grimbergen:
Sijn wapen was rikelike
Van goude, al te ridderlike
Gemaict, met ere vaeaclzen hlau.
I) Reinaert 5184, Walewein 9741, Limborch IV. 959, Ferguut 2372
en 3763.
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Vs. 4307, van de banier van Heer Hendrik van Diest:
Die root was gelijc dcn vicl'e
Van goude, tlvee 'lJaeaclten daer in
Van sable, meer noch min.

en later, vs. 4403:
Sij n wapen waren 110 root, na blau,
Maer van goude, twee vaeacken daer inne
Van sablc, also ic versinne.

Zie ook 11. vs. 4839, 4935, enz. - Al de hier genoemde
vaesscen of balken vindt men op de schoone heraldieke
platen achter het werk duidelijk afgebeeld, en de beteekenis van het woord staat dus even vast als de vorm.
Die vonn mogt, blijkens de varianten, met faesche of
fasche afwisselen, waaruit later faas ontstond I: maar
baessce is door niets te regtvaardigen en mag voor niets
anders dan eene schrijffout gelden.
In 't voorbijgaan zij nog even aangeteekend, dat
vaessce ook buiten de heraldiek in de oorspronkelijke
beteekenis van het Lat. fascia gebruikt werd. Zoo leest
men in de Rose, bij de beschrijving der prachtige purperen en met goud geborduurde kleederen , die flRijcheit"
droeg (vs. 997):
Eene vaaeke ghinc daer duere,
Wel ghemaect achter ende vure,
Wel beset al met dieren steen en.

JTaseke is niet verschillend van vaessce: het was een
met edelgesteenten bezette strook of band, waarmede
het kleed was belegd.
BEGOn". Ook op spraakkunstige vormen moet streng
toezigt worden gehouden, zal de taalkunde op vasten

I) Deze verminkte vorm is toch betrekkelijk al vrij oud. Reeds in een
wapendicht uit de 2e helft der 14e eeuw (Belg. Mus., 1841, bI. 107,
\'B. 27) leest men:
Een faes vun silver gebisanteert.
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bodem staan. Daarom moet ik protest aanteekenen tegen een barbaarsch imperfectum, dat zich onder bescherming van Willems een regt van bestaan heeft aangematigd. Het komt voor in een charter van Jan Hl,
in d. 13 Sept. 1318, waarbij aan 's Hertogenbosch eenige voorregten worden verleend, en welk stuk is afgedrukt in Deel I der Brab. Yeesten, bI. 758. Na den
aanhef, behelzende de beweegredenen van den giftbrief,
luidt het aldaar:
80 si en wy lIen die grote trouwe die si be[/oen tonsweert, ende
geven hen in desen - enz.

Aan den voet der bladzijde leest men: /I Begoen , hebben getoond, hebben beleden; van begien of gien, belijden, het hoogd. jehen." Waar moet het met de
grammatica heen, als zulke uitspraken worden verkondigd? Begien is een ww. van dezelfde vorming als zien,
spien, gescien enz.: in die allen is de ie uit ehe ontstaan. Het imperf. kon slechts twee vormen vertoonen:
het had of den oorspronkelijken vorm kunnen behouden, waaraan zien getrouw bleef, dus begach , begien,
als zach, gezien,. of het kon den lateren zwakken vorm
aannemen, waartoe ook spien en geseien overgingen.
Spiede, gespiet ,. gesciede, gesciet, was de regelmatige vervoeging: zoo dan ook begiede, begiet, welke vormen
werkelijk in 't Mnl. de uitsluitend gewone waren. Maar
zoolang imperfecta als si zoen voor zij zagen, si spoen
voor zij spiedden, of de dinc die ge.Ycoen voor geschiedden, tot de ongerijmdheden zullen behooren: zoolang zal
begoen met die allen op ééne lijn staan.
Hoe dan de plaats op te vatten? Men leze eenvoudig begaen, en alles is in orde. De Hertog neemt in
aanmerking de groote trouw, die de Schepenen en Raad
van Den Bosch jegens hem begaan. Inderdaad, dit is
het klassieke woord, dat hier past. Begaan moge thans
alleen in slechten zin worden gebezigd (misdaden enz.
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begaan) j oudtijds gold het ook in goeden zin. Zie b. v.
Lekensp. gloss. - Ere, lof, prijs, trouwe begaen, voor
zich eervol, lofwaardig, prijselijk, trouwhartig gedragen,
zijn echte Mnl. uitdrukkingen.
BEHEIT. Ik kom weder op Velthem t terug, om ook
dit woord weg te schrappen, dat zijnen oorsprong alleen
aan eene vergissing verschuldigd is. Men leest het op
bI. 47, bij gelegenheid een er berisping van hen, die
door looze en booze treken hun tijdelijk voordeel bejagen. Tot den zoodanige zegt de dichter:
Alstu vergaes. so vergact mede
Dine winninge al ter stede.
Ende om dine Botte bebendiebeit groet
Soutu smaken die ewege doet,
Om dattu bebindieh beves gebeten,
Ende daer met di beves vermeten
Te playdierne jegen eiken man.
Ay ende dat dit bekeit dan
Hetet in der liede mont.
Dat berte maket so ongesollt!

Daarop volgt terstond de aanmerking, dat het met de
behendichede eveneens gesteld is als met de constechede.
Beider namen worden dikwijls misbruikt: constech wordt
menigmaal diegene geheeten, die ervaren is in scalchede,en, gaat de dichter voort:
Ic beet bier sotte sealebede.
Dat gi liede heet behindiebede, enz.

De hoofdbedoeling is dus een beklag, dat de naam behendigheid zoo verkeerdelijk op onwaardigen wordt toegepast, en het geheele redebeleid eischt dringend deze
verbetering van den tekst:
t) Ofschoon het voldingend bewezen is, dat L. van Velthem niet de
auteur van den Spieg. Bist. is geweest, behoud ik kortheidshalve dien
naam. Het zou wnt omslngtig zijn, altijd van den pseudo-Velthem te
gewagen.
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Ay I ende dat dit behendicheit dan
Hetet in der liede mont!

Het hs., 't is waar, heeft duidelijk beheit, maar de fout
is daarom niet minder zeker. In een vroeger hs. was
denkelijk, bij verkorting, be"oeit geschreven, en dit bragt
dcn afschrijver van 't spoor. Doch zoo overtuigend is
de door ons voorgestelde verbetering, dat hare noodzakelijkheid zelfs door Le Long, die de verkeerde lezing behield, donker gevoeld werd. Hij verklaart beheit door
behendigMit, gaauwigheit, en laat dus den zin regt wedervaren. Die uitlegging is echter geheel willekeurig:
beheit heeft nooit eene dergelijke bcteekenis gehad. Het
moge elders voorkomen als bijvorm van beheet, dat zoowel bevel als belofte beteekent j maar in den zin, dien
Le Long er aan toekent, heeft het nooit bestaan, en
hier ter plaatse is het niets dan eene vergissing: de
dichter schreef zeer zeker behendieheil.
Ik wil deze plaats niet laten varen, zonder nog even
een paar verbeteringen aan te stippen in de twee ver-·
zen, die op de aangehaalde volgen. Men leest daar:
Constech - ende behendichede
En hebben dese met enen sede;

Consteeh - (gelijk Le Long schrijft: het hs. heeft alleen
eonsteeh) , als afkapping van eonstecllede, omdat het volgende subst. insgelijks op hede uitgaat, is met den aard
van 't Mnl. in strijd. Men leze eonsleeh', want meermalen wordt ook in dit hs. h' als verkorting van heit
aangetroffen. Met eene kleine verbetering in den tweeden regel, die nu onverstaanbaar is, wordt dan de
hand des dichters aldus hersteld:
Consteeheit ende bchclldichede
En hebben dese niet énen sede?

d. i. is het met die beiden niet eveneens gesteld?
BEL,\NCT.

Onnaauwkeurige woordvormen moeten zorg2
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vuldig uit de taal geweerd, zoo daar orde en regelmaat
zullen heerschen. Daarom verdient afkeuring wat wij
lezen in den Reinaert, vs. 2540:
Alle die hem ten tienden lede
Sijn belanct, sullent becopen!

De uitgever moge het verklaren door aenbelangd, verwand (sic!): het is eene vergeefsche poging om den
participialen vorm te regtvaardigen. Belanct heeft nooit
hestaan , het is niets dan eene schrijffout voor helanc ,
het gewone adj. voor nabestaande of verwant, zoowel
door geboorte als door huwelijk. Nadere opheldering
zal dit belanc wel niet behoeven. Men kan cr des
noods Huyd. op Stoke, D. 1. bI. 52 en D. II. bI. 567
op nazien. Den zamenhang der verschillende opvattingen van het woord vindt men aangewezen in het gloss.
op den Lekensp.
BESA.NT. Een niets beduidende klank, te vinden in de
Oud- Vl. Ged. lIJ. bI. 111, waar in 't gedicht Vun Augustijnkens Sceepkene een zestal vijanden van Vrouwe Ere
worden opgenoemd, als Onbesceiden Nijt, Loghen , Onscemelheit enz. De zesde, heet het aldaar (vs. 499),
Die seste es her Ghier-besant,
Ri regneert al over diant.

De uitgever schijnt de beide woorden tot één naam te
vereenigen , doch onthoudt zich wijselijk van eenige verklaring. In vs. 510 wordt de hier bedoelde persoon
nogmaals, en wel als Mijnheer Gier genoemd. Het is
dus niet anders dan de Gierigheid, en besani staat geheel op zich zelve. De var. heeft genant, en dit geeft
een goeden zin. De echte lezing is 't echter niet. Buiten twijfel schreef de dichter:
Die seste cs her Ghier becant,

eene gewone manier van zeggen, doch die in haren
waren aard nog niet voldoende verklaard werd. Becant
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staat in deze verbinding niet als adj. J maar als part.
van bekennen J dat oudtijds de grondbeteekenis had van
kennis krijgen (van iets) J en dus veelal aan ons opmerken J gewaar worden of erkennen beantwoordde (zie Lekensp. gloss.). Becant sO'n was dus eigenlijk opgemerkt J
bespeurd, gezien zijn J en werd vervolgens gebezigd iu
een zin J die niet veel van zijn in 't algemeen verschilt,
zóó echter dat er altijd het bijdenkbeeld mede verbonden is, dat dit zijn als een bestaand feit is waargenomen. Het is dus niet het bloote begrip van het zijn J
maar het zijn als door waarneming erkend j in één
woord, niet het abstracte, maar het concrete zijn, dat
er door wordt uitgedrukt. Als men b. v. in den Minnen Loep, I. 2013, leest:
Een gulden appel 'CaB daer oecal1t,
Die gaven Bij Parijs in die bant,

dan wil dit eenvoudig zeggen: I/er was een gouden appel," maar het bestaan van dien appel wordt in verband
met den waarnemer gedacht: hij was er niet alleen,
maar werd ook als aanwezig erkend. Hetzelfde geldt
ook van becant worden, dat niet veel meer beteekent
dan ontstaan, gebeuren, geschieden, maar altijd in dezelfde concrete opvatting. Zoo b. v. weder in den Minnen Loep J 11. 797:
Een vriendelic drucken bij der bant
Wort bem beyden daer oecant.

d. i. /lzij drukken elkander de hand." - Ik onthoud
mij van meer voorbeelden. In 't gloss. op den Minnen
Loep vindt men er eenige aangeteekend, en aan niemand, die met de Mnl. taal vertrouwd is, kan de spreekwijze vreemd zijn I. Eene korte opheldering was echter, naar 't mij toescheen, niet overbodig.
1) Ook in 't Mhd. was de spreekwijze bekemt.
Wörterb. I. 808 a.

Zie Benecke. Mlul.

2*
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De eenvoudige verandering van eene enkele letter (ja, het mag naauwelijks eene verandering
heeten) zal ons hier weder verlossen van een ongehoord
en onverklaarbaar woord, en een verwarden zin te regt
brengen. Het is in het verhaal der martelingen, door
de heilige Margareta ter wille van het Christelijk geloof
met onbezweken moed ondergaan: welk verhaal men
vindt in het Belg. Mus., 1837, bI. 279. De edele
maagd heeft de eerste pijnigingen doorgestaan, zonder
een zucht te slaken. Daarop volgt in den gedrukten
tebt (vs. 66):
BESTERENT.

Die j nge, die dit si et ende hort,
Hem dinet dat hi lJesterent es
Met yserinen cammen : na des
Dedi hner seeuren tvleeseh on twee ,
Toten bene: maer gheen wee
So ne moehtse verkeren niet.

De uitgever laat dit besterent geheel onverklaard, maar
schijnt er, blijkens zijne interpunctie, iets verschrikke1ijks in gezocht te hehben: het dacht den regter , dat
hij met ijzeren kammen besierent was! Regt duidelijk
is mij die gewaarwording van den wreeden baljuw niet!
Zag hij de maagd, ondanl;:s de folteringen, in onbewogen kalmte volharden: hij moest veeleer meenen, dat
men den spot met hem dreef. Welnu, niets anders
heeft ook de dichter bedoeld, die zeer zeker schreef:
Die j uge, die dit siet ende hort,
Hem dinet dat hi lJescerent es.
Met yserinen cammen na des
Dedi enz.

De ijzeren foltertuigen kwetsen dan niet langer den
regter , maar de moedige martelaresse. En wij zijn bevrijd van het nietsbeteekenende besiererá, en ontvangen
daarvoor het gewone part. van bescerenen , besceernen
terug, dat een freq. vorm van besceren, en hier uitste-

21
bnd op zijne plaats is. Straks in vs. 82 beklaagt zich
de baljuw andermaal, dat de maagd met hem schijnt
te spotten.
BEW.UI'C. In 't gloss. op de Brah. Yeesten, D. I,
staat dit woord aangeteekend in den zin van wankeling,
met verwijzing naar B. 11. vs. 1039, waar het aan den
voet der bladzijde weder door wankelbaerheid verklaard
wordt. Het steunt echter op volstrekt geen en grond,
en heeft niet het minste regt om als een Mnl. woord
te worden erkend. Ziehier de verzen van Boendale:
Wyneken, der Sassen here,
Peinsde dat hi nemmermere,
Om 6elcanc noch om ghene dingllc,
Kerstendom iet ontfinghe.

Wyneken is de verbastering van den naam Wittekind.
De fiere Saks wilde om geen ding ter wereld het Christendom aannemen. Hoe hier van wankelbaerheid als beweegreden sprake kan zijn, is mij niet helder: het zou
in elk geval de praep. bi, niet om bij zich vereischen.
Maar de dichter heeft geheel iets anders gemeend.
Hij schreef:
Om 6eàwanc Doch om ghenc dinghc.
Noch om dwang noch om wat anders ook, wilde hij het
voorvaderlijk geloof verzaken. Bedwane is in een dergelijken zin de gewone l\lnl. uitdrukking. No dor 00dwanc 'IW dor miede d. i. nee vi nee pretio, is te bekend
om een oogenblik te twijfelen aan de echtheid dezer
verbeterde lezing. Maar hewane is geen woord: het is
niets dan eene verwarring met het subst. wane (zie
Lekensp. gloss.), dat echter geen regt geeft, tot een
geheel onbewezen bewanc te besluiten.

Ook aan dit woord zal ik eene plaats in het
Mul. Woordenboek moeten weigeren, al prijkt het dan
BOENEN.
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ook in het gloss. op Reelu met de bijgevoegde verklaring: IIgetier maken." Ret geheele WW., dat Willems
op het oog had, heeft nooit bestaan: bij een blik op
de verzen, waarin het heet voor te komen, zullen wij
het aanstonds in een zeer gewoon subst. zien veranderen. Wat er dan van de beteekenis getier maken zal
overblijven, is ligt na te gaan.
Reelu verhaalt, hoe de Gelderschen met groot geschreeuw op de Brabanders aanvielen en elkander aanspoorden, de vijandelijke tenten te vernielen en te plunderen. Hij gaat dan aldus voort (vs. 5312):
Doen reden daer ende ronnen,
Om gbewin, ten tinten waert
Vele liede, met sterker vaert,
Torsse ende te voet met grooten roten,
Boenen met eyseliken strot en ;
Crieerden gruwelike, ende liepen
Achter die Brabantre, ende riepen:
Slaet, vaet ende brint
Al dat ghi vore u vint."

Willems teekent daarbij aan: "Boenen, anders hounen
of houden, getier maken," en verwijst naar Epkema's
Woordenboek op Gijsbert Japicx, in v. Boun, waar de
lezer echter weinig zal vinden, dat met een ww. hoenen
in eenig verband zou kunnen staan. Doch bezien wij
de woorden van Reelu eens van nabij. Hoe komt boenen als praesens daar in eens te midden van vijf imperfecta? 'Velke constructie van den zin heeft Willems
zich gedacht? Waar is het subjekt van crieerden en
wat daar verder op volgt? Op deze en dergelijke vragen zou het antwoord moeilijk te geven zijn. Maar al
die zwarigheden lossen zich op, door eene enkele letter
in het hs. juister te lezen. Zet achter roten eene punt
of komma punt, laat dan volgen:
Boeven met eyseliken stroten
Crieerden gruwelikc . • . • enz.
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en de hand des dichters is hersteld. Men weet, dat
boef destijds nog niet de slechte beteekenis had, die het
later verkreeg. Oorspronkelijk één met het hd. huhe,
Eng. hoy, stond het gelijk met ons knaap, en werd
ook van volwassen jongelingen gezegd, even als wij
van stevige knapen enz. spreken. Heelu's woorden luiden dus in hedendaagsche taal: 11 Knapen met vreeselijke
kelen schreeuwden gruwelijk." Maar van een ww. hoenen
voor getier maken is noch hier noch elders een spoor
te ontdekken.
BORC.

Zie BORGOET.

BORGOET. Bilderdijk haalt in zijne T. en Dk. Versch.
lIl. 16 uit het hs. van Maerlant's Sp. Hist. de volgende plaats aan, sedert afgedrukt in het 4e Deel der
uitgave, bI. 93:
W cIc cs onser so wel gemoet,
Die van enen mannekine 6oTgoet
Of van enen dullen wi ve
Een lof ontfaet in sinen live, enz.

en voegt er de volgende verklaring bij: 11 Borgoet is het
oud-Fransche hourgeot, doeh dit-zelf is het N eêrduitsehe
bore goed, dat is, weinig goed, maar dat in 't gebruik
algemeen den zin van onheduidend, van geen helang, nietig, heeft." Te regt werd deze verklaring door Dr. De
Jager (Verscheid. bI. 228) IIzonderling" genoemd. Borgoet, merkt hij zeer juist aan, wordt afgeleid van een
Fransch woord, en dit }i'ransche woord weder van borgoet! Het fraaiste is nog, dat het geheele oud-Fransche bourgeot een ijdel verzinsel is, aan niemand buiten
Bilderdijk bekend: tenzij hij welligt gedacht hebbe aan
burgot, dat door Dr. De Jager uit Ménage wordt aangehaald in den zin van frère lay, maar dat in allen gevalle hiel' niet in aanmerking kan komen.
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Het is dan ecne uitgemaakte zaak, dat horgoet, als
één zamenhangend woord, nooit heeft bestaan, maar in
zijne beide deelen hor goet of hore goet moet worden opgelost. Bore is de gewone ontkenning, door Dr. De
Jager t. a. plo met talrijke voorbeelden gestaafd. Doch
het schijnt alsof dit eenvoudige woordje door een kwaad
noodlot tot miskenning gedoemd was. Borgoet is niet
de ecuige misslag, waartoe het aanleiding gaf. Nu eens
wordt het door Willems (Belg. Mus., 1843, bI. 192) in
het vers:
Ende dies en hadde bi bore wat,

door horre, bronwater verklaard! Dan weder leest men
in Kausler's tekstafdruk van de Rose, vs. 5804:
Ende ne seijnt ne bore rike,

of vs. 6853:
Ende bi die dat spaert, nes liore vroet,
Dat niet mindert wat mer of doet,

welke beide nietsbeduidende klanken de plaats lUnemen, die wettig aan bore toekwam.
Ik neem deze gelegenheid te baat, om een woord te
zeggen van de etymologische verklaring van bore, ter
nadere aanvulling en bevestiging van hetgeen door Dr.
De Jager (a. w. bI. 231) is opgemerkt. De geschiedenis van het woord is kortelijk deze.
Uit het oude ww. beren (bar, geboren) ontwikkelde
zich een subst. bore, dat de beteekenis van hoogte of verhevenheid kreeg, en waaruit later het nieuwe ww. boren,
beuren ontstond 1. Het IIteyken ende boer" bij Stoke,
IX. vs. 636, is geen ander woord: een hoog sein, wijd
en zijd zigtbaar, is kennelijk bedoeld. Ook in hct Mhd.
was bor in gelijken zin in zwang, en het heeft in 't laI) Vgl. Dr. Te Winkel in Archief v. Ned. Taalk. 111. 159 vlg., die
zeer juist den zamenlumg der begrippen dragen en opheffen aanwijst. Men
zie ook in LekelISp, gloss. de verkIllring der spreekwijze sinen bare hebben
(van iets.', die met het ww. boren, óeure?1 onmiàllelijk znmenbangt.
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tere Hoogduitsch nog enkele sporen achtergelaten. Zie
Benecke, MILd. Wörterb. 1. 150. Vooral gewoon was
het in de adverbiale uitdrukking enbore, enbor, d. i. in
de hoogte, die later tot empor verliep. Doch deze zelfde
uitdrukking begon allengs, in ruimere opvatting, voor
hoogelijk , in hooge mate te gelden, en werd dus in 't algemeen een intensief, met ons zeer gelijkstaande. Als
zoodanig komt enbore in stellige volzinnen meermalen
voor, en ook bij ons was dit de echte beteekenis van
het woord, dat even als zoovele andere de adverbiale
praepositie en verloor, en kortweg bore begon te luiden.
Met bijvoeging der negative partikel en was dus en bore
zooveel als niet zeer, hetgeen zich weldra in het algemeene begrip van ontkenning oploste. Werkelijk is bore
veelal van het ontkennende en of ne vergezeld: dat die
partikel echter sedert wegviel, en dus bore alleen de
beteekenis van en bore, de ontkennende kracht derhalve,
aannam, was niet meer dan natuurlijk. Dit had bore
gemeen met de meeste negative woorden, die gewoonlijk in den grond positief zijn, maar de tegengestelde
opvatting alleen aan de onderdrukte negatie ontleenden.
Ik mag van bore niet afstappen, zonder nog even te
wijzen op de geheel valsche afleiding, door Dr. Halbertsma voorgesteld in zijne Aantt. op het 4e Deel van
den Sp. Hist., bI. 70 vlg. Yolgens hem is bore oorspronkelijk een klis (lappa) , en dus, bij uitbreiding, een
nietswaardig ding, een lor. Bore groet zal dan zooveel
zijn als klisgroot d. i. zeer klein, enz. Doch waarom
toegegeven aan zulke ijdele spelingen van het vernuft?
Waarom niet uit de stellige feiten, door de historische
taalstudie aangewezen, het onloochenbare resultaat getrokken? De geschiedenis van bore, gelijk ik die
boven opgaf, is de chronologische aaneenschakeling van
behoorlijk waargenomen fciten: en waar de etymQlogie
niet streng dezen leiddraaè volgt, komt zij nimmer de
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waarheid op 't spoor, zij verliest zich in gissingen of
vergaapt zich aan schijn. Ontkent H. dat bare eigenlijk
eene affirmatie is: de getuigenissen der Mhd. schrijvers
zijn dáár om zijne bewering te logenstraffen: bare voor
zeer is werkelijk in gebruik geweest (zie de voorbeelden
bij Benecke t. a. pl.). En het leeft immers nog in het
Friesche bare great, d. i. zeer groot, dat H. tamelijk gedrongen door schree1lwend groot verklaart, omdat
hij het ten onregte van baren (schreeuwen) afkomstig
hield.
Hoe de bedenking, door H. geopperd, dat nevens bare
ook de vormen bare en bure voorkomen, iets tegen het
oorspronkelijk affirmative der beteekenis zou bewijzen, betuig ik niet in te zien. Beide vormen laten zich strikt
regelmatig verklaren. Is bare het subst. uit beren ontsproten met de vocaal van 't partic. , bare is hetzelfde
met de vocaal van 't imperf. : beiden staan geheel met
elkander gelijk en mogen vrij onderling afwisselen. En
zagen wij boven, hoe boren later beuren werd, welnu,
ook bare liet den dialekt-vorm bure d. i. beure toe.
Zoo sluit alles volkomen ineen, en kan van elke letter eerlijk rekenschap worden gegeven.
BRACHIEREN.

Zie

TOLEN.

BRA.s. Den ouderdom van ieder woord in onze taal
wel te bepalen, is van het hoogste belang, zoowel voor
de taalkennis in 't algemeen, als in 't bijzonder voor
de verklaring van het Mnl. Men waehte zich, aan onze
Middeleeuwsche taal woorden op te dringen, die eerst
later in gebruik kwamen; of haar andere te ontzeggen,
die zij werkelijk reeds kende. Een voorbeeld van het
een zoowel als van het ander levert ons het woord, dat
ik hier wil behandelen; en moet ik bras van de woordenlijst schrappen, ik hoop dit verlies te vergoeden, door

27
een ander woord, dat als echt Mnl. miskend werd, in
zijn goed regt te herstellen.
In den Reinaert wordt ons verhaald, hoe de onnoozele Cuwaert, de haas, door den slimmen vos in zijn
hol gelokt en aanstonds als weerlooze prooi omgebragt
werd. De vos, verheugd over dezen lekkeren buit,
roept zijn wijf en jongen toe (vs. 3132):
Nu gaen wi eten
Desen goeden vetten hase!

en gretig gaven de jongen aan die uitnoodiging gehoor,
Die welpkine liepen ten brase,
Ende gingen eten al gemene.

Willems ziet hierin ons gewone bras, en verstaat er
door, dat Reinaert's jongen kwamen aanloopen /lom te
brassen." Tegen die verklaring moet ik opkomen. Niet
alleen is de vorm brase onaannemelijk, daar bras altijd
de gesloten a gehad heeft en dus brasse vereischen zou;
maar ik moet zelfs het geheele bestaan van een Mnl.
hras in dien zin betwisten. Bras is een verbaal subst.,
van hrassen afgeleid. Maar wat beteekent brassen oorspronkelijk? In de gewone zamenvoeging hrassen en
brouwen (Kil.) zien wij het woord in zijne ware kracht.
Brassen is niet anders dan het Fransche brasser, MLat.
braxare, waarnevens, uit dezelfde bron, ook ons brouwen ontstond, dat dus in den grond geheel hetzelfde
als brassen is. Dit Fr. brasser nu, MLat. braxare, ontsproot regtstreeks uit het subst. bras, MLat. bracium,
de oude benaming van het mout j en daarin herkennen wij
terstond het Gallische brace, dat Plinius opgeeft als den
naam eener graansoort, waaruit de Gallen hun bier bereidden. V gl. Diez, Etym. Wörlerb. bI. 578, Grandgagnage, Diet. Etym. de la langue Wallonne, I. bI. 73,
Holtzmann, Kelten und Germanen, bI. 97, enz.
De eerste beteekenis van brassen was dus geene andere dan brouwen. Allengs echter ontwikkelde zich
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daaruit de ruimere opvatting van mengen in het algemeen, die eerlang de gewone werd. 'Wil men een bewijs, hoe ligt de overgang is van het denkbeeld Uroutven tot dat van mengen, dooreenklutsen , men denke slechts
aan de verzen uit Vondel's Leeuwendalers , bI. 66:
Zy zworf van deur tot deur, en komt llier arm en out,
En brouwt, om wat genots , de waerheit met de leugen.

Het is uit deze beteekenis van mengen, dat zich de
gewone spreekwijze al de bras of heel de bras verklaart,
d. i. het geheele brouwsel of mengsel, de gansche zaak met
al wat er bijhoort, dus de geheele boêl. En langs een
anderen weg ontsproot uit dezelfde beteekenis de thans
gewone van slempen of gastmalen. Eene braspartij was
eene mengpartij , waar alle spijzen door elkander in volle
ruimte werden genoten, een maaltijd waar al de bras te
bekomen was, dus een overvloedige, weelderige diseh.
Zoo ontstond dan ons brassen - en daaruit weder het
verbale subst. bras voor slemppartij, gastmaal - eerst
nadat het woord de beide beteekenissen vau brouwen en
mengen had doorloopen, die nu, na de opkomst der
derde beteekenis, natuurlijk in onbruik geraakten. Reeds
in de l6e eeuw was deze ontwikkeling voltooid: reeds
bij Kil. staat brassen als epulari aangeteekend. Maar
de derde en laatste opvatting des woords reeds in het
Mnl. aan te nemen, ze aan te nemen vooral in den
Reinaert, een gedicht der l2e eeuw, is met alle historische taalkennis lijnregt in strijd.
Ik veroorloof mij hier eene kleine uitweiding over het
woord braspenning. Men is gewoon, op het voetspoor
van Kiliaen, dit te verklaren als nummus epularis, en
wijst niet zonder verbazing op de gewigtige oeeonomische omstandigheid, dat men in den goeden ouden tijd
voor tien duiten naar hartelust brassen kon! Het is
bijna jammer, dat treffende berigt te moeten tegenspreken: maar laten wij zulke aardigheden liefst voor het-
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geen zij zijn. De naam hraspenning is veel ouder dan
het ww. hrassen in de beteekenis van epulari: bij de
vorming des woords kon aan die opvatting met geene
mogelijkheid worden gedacht.
De onjuistheid der gewone uitlegging werd reeds gevoeld door Richthofen, Alifries. Wörterhuch, hl. 665.
Hij vat hraspenning als koperpenning op, en ziet in hras
den bekenden metaalnaam , die reeds in 't Angels. hraes
luidde en nog in 't Eng. hrass heet. Doch deze afleiding is niet bestand tegen bet gewigtig bezwaar, mij
door Prof. Van der Chijs aangewezen, en in zijne bekroonde verhandeling over de oude vaderlandsche munten op meer dan ééne plaats bevestigd, dat . . . . de
hraspenning een zilveren munt was.
Het komt mij voor, dat de ware verklaring des woords
eene geheel andere is. Braspenning is, naar ik meen,
wel van hrassen afgeleid, maar in de eerste, oorspron·
l{elijke beteekcnis van dat ww. Het is zooveel als hrouwpenning, en was eigenlijk de benaming van het geld,
dat oudtijds plagt betaald te worden als accijns voor het
hrassen of brouwen van een vat bier. De accijnzen op
het bier, eertijds den gewonen volksdrank, zijn vau
oude dagteekening; en ofschoon zij later booge&' opgevoerd werden, en tot zes grooten, ja tot negen stuivers en meer nog per vat opklommen I, vindt men werkelijk in de oudste bepalingen eene som vastgesteld, die
juist met de waarde van den hraspenning overeenstemt.
Men houde daarbij in het oog, dat deze munt niet altijd met tien duiten gelijkstond, maar ook twaalf duiten heeft gegolden. In bet Muntwerk van Prof. Van
der Cbijs, V. 461 en 463, komt de braspenning voor J
als "geldende 12 plakken," en de plak was "bet i deel van
eenen Brabandscben stuiver, dus een duit." Zie bI. 460.
1) Zie Wngenaar, Amsterdam (uitg. in fol.), I. 133, 161, 187.
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De vroegste accijnsbrief, die tot hiertoe bekend werd,
is het merkwaardige privilegie, door Floris V t. j. 1274
aan de stad Haarlem verleend, en nu onlangs door Mr.
J. De Wal in het licht gegeven '. Daar leest men bI.
172 vlg.:
Quilibet bracsalor aut bracsatrix dabunt de qualibct bracsatura
plena corum continente duodecim denario8.

Twaalf denarii of duiten, dus een braspenning , voor elke
11 broute bi ers."
En daarbij wordt in de aant. gewezen
op eene verordening van 5 Sept. 187l, bij Van de Wall,
Handvesten van Dordrecht, bI. 306, waar men het volgende vindt:
Elc groot vat Haerlems of ander hoppen biers of Hoombergers
biers of ander vreemds biers sal ghelden dierghelike tassise I elc
groot vat twintick penninge hollants.

Twintig penningen, dat is tien duiten, dus weder een
braspenning, voor elk vat bier. Hoe naauw dan ook de
zamenhang was tusschen dezen naam en den bieraccijns,
blijkt het duidelijkst uit eene verordening van 1462 op
de Schutterij te Franeker (bij Richthofen, Fries. RechtsqueUen , bI. 558), waar gezegd wordt:
da excys, dat is • . . • • fan elk tonna hamburgher biers een

6raapenninck.

Men mag dus veilig aannemen, dat juist hierin de oorsprong van den naam is gelegen. Wat was natuurlijker, dan dat men de gelds,vaarde, die van elk vat bier
als accijns betaald werd, den brouwpenning noemde 7
En bij de tallooze bierbrouwerijen in ons vaderland moest
die benaming wel spoedig populair worden.
Doch keeren wij tot den Reinaert terug. Ik heb beloofd, voor het verworpene bras een ander woord in de
plaats te stellen, dat tot dusverre in zijn goed regt miskend werd. Ik bedoel geen ander dan ons baas. N erJ) Nieuwe reeks van Wérken d. Maatsch. v. Ned. Lett. VII. u. bI. 159 vlgg.
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gens, ooovcr ik weet, staat dit als Mnl. vermeld: het
heeft er echter aanspraak op. Het Comburgsche hs., de
grondslag voor den tekst van Reinaert, heeft:
Die welpkine liepen ten base,

zoo als reeds Gräter liet drukken, en waarvan later Willems ten onregte afweek, naar het voorbeeld van Grimm ,
die echter in de aant. zich twijfelend uitdrukt en tot
base schijnt over te hellen J. Ik houd dit inderdaad voor
de ware lezing. Niet, dat ik base met Willems zou
willen verklaren door llbe-asing, van asen (voeden) ", omdat het holl. hs. te aze heeft: die verklaring herinnert
mij te veel aan de etymologie, door Kiliaen van baes
gegeven, waarin hij bie-aas zoekt, omdat de baas zijnen
onderhoorigen voedsel biedt! Neen, baes in den Reinaert is niets anders dan ons gewone baas, maar in de
echte oude opvatting van paterfamilias , die nog bij Kil.
op den voorgrond staat. Reinaert riep zijne jongen, en
zij liepen naar den baas, d. i. naar hunnen vader. Kom
bij den baas! is nog een liefelijke klank in de ooren
van menig schoothondje, en Reinaert mogt dien te meer
met volle regt doen hooren, omdat hij werkelijk de vleeschelijke vader zijner IIwelpkine" was. Ik stel er prijs
op, dat dit kostbare voorbeeld van baes voor huisvader
aan ons Mnl. niet worde ontstolen. Door geheel NederDuitschland en vooral in de Friesche kuststreken is baas
voor heer wijd en zijd verspreid 2, en bijna overal wordt
het thans van den werkheer in betrekking tot zijne
dienstdoende werklieden gezegd. Maar het is van belang, de oorspronkelijke beteekenis van huisvader vast
te stellen, en het woord te erkennen als eene af.'lpiegeling van het oude Germaansche familieleven, waarm
1) Reillhart Fuchs, bI. 285.
2) Vgl. Brem.·Niedersächsisches Wörterbuch, I. 58, Outzen , Gloss. der
Nordfries. Sprache, 18, enz.
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de huisvader door het geheele gezin als heer geëerbicA
digd werd. Zêer zeker is dan ook baas ecn echt en
oud-Duitsch woord. Ten naauwste hangt het te zamen
met het Hoogd. base, dat eerst voor tante gold, later
aanverwante in 't algemeen is geworden. De gebroeders
Grimm hebben in hun Deutscltes Wörlerbuch den zamenhang van dit base met vater, Lat. paler enz., in het
licht gesteld. 'WeInu, ons baas is niets anders dan de
manlijke vorm van hetzelfde woord. Het staat tot vader
in dezelfde betrekking als ons liefkozende moes! tot
moeder; en de beteekenis van vader, die wij in den
Reinae'l'l aantroffen, wel verre van iets vreemds te zijn,
mag inderdaad de oorspronkelijke heet en I.
BRUCHTE.
Niet ligt zou een werkwoord zijn op te
sporen, waarvan dit bruchte het imperf. kon wezen, en
de uitgever van den Trojaenschen Oorlog, waarin het
voorkomt, heeft het dan ook raadzaam geacht, zich er
liefst in 't geheel niet over uit te laten. Hij had echter
beter gedaan, ons het geheele woord te sparen, en hetzij
door naauwer toezien in het hs., hetzij door een weinig
kritiek, ons de zuivere lezing te geven, die gelukkig niet
verre te zoeken is.
De dichter verhaalt ons, hoe Polydamas, in liefde voor
Helena ontstoken, het geluk had haar eenzaam aan te
treffen in een bekoorlijken lusthof. Hij wenscht haar
deelgenoote te maken van zijn hartsgevoel , maar vrees
wederhoudt hem en hij dobbert in pijnlijke onrust. De
min, lezen wij (Oud- Vl. Ged. J. bI. 5, vs. 348),

1) De gewone etymologie van baas. die bet vergelijkt met het G\'.
ja met den Turksehen bassa. mag men gerust op zijde zetten. Kilinen berigt ons uit Tritbcmius. dat de Sikambren hunnen
koning basan noemden. Is dat berigt juist. onze verklaring leert ons
dan. dat reeds die oude Gel'maansche stam zijnen vorst als landsvader
vereerde.
{JUIJ.J..Ef'"
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Minne riet hem dat hi sprake,
Echt riet si hem dat hi {mlcltte,
Mettien beefde bi ende vruchte.

Dit hruchte geheel op rekening van den uitgever latende, neem ik de vrijheid te beweren, dat in het hs.
of staat, of althans staan moest, niet bt'U'~tt J maar
lI'IIS1t(~tt, want kennelijk was de bedoeling:
Echt riet si hem dat hi ver8ucnte.

De liefde dreef hem nu eens tot spreken aan, maar
drong hem straks weder tot verzuchten. Elke poging
om te spreken werd aanstonds door verzuchtingen afgebroken. Het vervolg des verhaaIs laat geen twijfel over,
of dit werkelijk de ware lezing is. Polydamas vermant
zich eerlang, begint te spreken met halfgesmoorde stem,
maar naauwelijks heeft hij de woorden "Ghenade,
vrouwe!" uitgebragt, of (vs. 361)
hi besweec
MeUer talen, ende hi wert bleec,
Ri ver8ucltte herde onsachte.

en als hij eindelijk het gewaagd heeft, zijne liefde uit
te spreken, volgt terstond op zijne ontboezeming (vs. 399) :
Der 1 woert nam hi met 8ucltten inde.

Men ziet, deze beide voorbeelden behelzen de uitbreiding van het vooraf gezegde j tot tweemaal toe laat de
dichter hem gebeuren, wat eerst in het algemeen verroeId was, dat hij nu eens poogde te spreken, dan
weder verstomde en verzuchtte.
CEPERE.
In de fragment-Woordenlijst , door de Leidsche Maatschappij t. j. 1787 uitgegeven, wordt op Cepere
gevraagd "Quid?", met verwijzing naar L. vanVelthem.
De plaats, die men op 't oog had, was bI. 433 van den
Sp. Hist. J waar cepere der sonden voorkomt in een ver-

J) De uitgave heeft Dat. Deze fout zij hier ter loops verbeterd.
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band, dat wel door den schromelijk verwarden en verminkten tekst niet zeer helder is, maar toch geen twijfel overlaat, of de dichter heeft hier ontltouding van
zonden bedoeld. Wat nu van dit cepere te maken? Dr.
Halbertsma (Leti. Naoogst, blo 74) vertolkt hct door "bedwang der zonde ," en leidt het af van 't A.S. cepan,
Eng. io keep. Hij verzuimt echter, die verklaring met
eenig bewijs te staven, zegt niets van den uitgang ere,
die mij toch nog al vreemd zou voorkomen, en schijnt
er geen bezwaar in te vinden, de c voor e bij ons met
k gelijk te stellen. Maar het is noodeloos, onze toevlugt te nemen tot zulke uiterste pogingen, om à tout
prix een woord te verklaren, dat onverklaarbaar, ja,
ronduit gezegd, een onding is. Met eene kleine verbetering in den vorm des woords is de zaak terstond in
orde. Het hs. heeft zeker duidelijk ce~e, en Le Long
heeft dus goed gelezen. Doch het was eene fout van
den afschrijver, die denkelijk in zijn voorbeeld ie,pë vond,
en dit niet regt begreep. Temperen der sonden, d. i.
temperare a peccatis, is de ware en echte lezing; maar
cepere kunnen wij, zonder verlies voor onze taalkunde,
gerust laten varen.
In het Archief van Dr. De Jager (Il. 138) heb ik
vroeger reeds deze verbetering aangewezen. Ik voeg er
thans nog een tweede voorbeeld bij, waar hetzelfde ww.
evenzeer door een wanschapen vorm is verdrongen. Het
is in den Ferguut, vs. 447:
Die helm was van finen st ale
G~tempt ende vergult wale.

Volgens den uitgever is dat het part. van temmen, dat
hier zooveel als dwingen, smeden beteekenen zal! Rangschikken wij liever getempt op ééne lijn met cepere enz.
Het hs. spreekt immers duidelijk. Er staat met de ge.
wone verkorting getempt, en de bedoeling was dus:
Getempert ende vergult wale.
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DECK. Ook van dit woord zal het verlies ni.et erg te
betreuren zijn, of liever, aan de taal der vaderen zijn
wij verpligt , haar te zuiveren van dergelijke dwaasheden die men haar opdrong. Het glos!!. op Fe1'guui
moge ons dech als een adj. opdisschen, en er de verklaring geschikt, hektvaam, aan toevoegen, die dan door
vermelding van 't subst. deech een schijn van degelijkheid bekomt; maar een blik in 't hs. is genoeg, om
het geheele woord voor altijd te doen verdwijnen '.
De gedrukte tekst heeft letterlijk aldus (vs. 4152):
Nu sal men kinnen
Die ghenen deck sal ~ijn ende stout.

Hoe de uitgever zich dat ghenen verklaard heeft, dat,
ook bij zijne opvatting van dech, geheel overbodig, ja
ongerijmd mag heeten, laat ik liefst in 't midden. Ik
merk alleen aan, dat hier ge ene vraag kon zijn naar
geschiktheid of hektvaamheid, maar alleen naar dapperheid
of moed. En waarom IS dan de ui.tgever moedwillig
afgeweken van het eenige hs., waar duidelijk te lezen
staat:
Nusalmen kinnen
Die gkenendeck sal sijn ende stout.
Trouwens, het adj. ghenendech was den uitgever van
Ferguui niet regt helder. Het komt, met het adv. ghenendelike en het ww, hem gheninden, ook elders in hct
gedicht voor, en wordt dan in het gloss. door zonder
einde wedergegeven en als eene zamentrekking van gheen
einde beschouwd! En toch had Huyd, op Stoke (Il.
I) Ook Dr. Halbertsma (Lett. Naoogst, bI. 23 en 37 vlg.) gelooft aan
het adj. dech. Hij verklaart het door dapper, ziet er het thema in van
degen, held, en vindt het terug in overdeghe, gelijk in YB. 50i7 de koningin genoemd wordt, dat dan niet hovaardige, maar over-deghe zijn zal.
Daar echter gaat de beteekenis yan dapper nict te best op: het wordt dan
door overbeste , voortreffeliJke wedergegeven. - Doch dit alles is recds genoegzaam wederlegd (lOOl' Dr. De Jager, Vcrscheidenhedell, bI. 212 vlg.
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bI. 828-386) reeds t. j. 1772 aan de grondige verklaring des woords acht volle bladzijden gewijd.
DEZELVE. Met schrik, verbeeld ik mij, zal de lezer
hier het beruchte dezelve aangeteekend vinden. Hoe?
zal men vragen, werd dan het Mnl. reeds ontsierd door
IIdit monstertjen," door dezen IIwalglijken paddestoel,"
gelijk Bilderdijk het noemde? Ging de zoetvloeijende
taal onzer vaderen in de 12e of 13e eeuw reeds gebukt
onder die IIvoddige onduitschheid," die lIallen bondigen
en gespierden stijl over hoop smijt, en, den waarachtigen bouw der perioden of volzinnen verbrijzelende, in
ons zacht en welluidend Hollandsch te gelijk aan de
melodie eener rede den bodem inslaat" I? Stel u gerust, waarde lezer! Het is niets dan eene vergissing,
die aan onze oude taal zulk eene smet aanwreef: veel
moeite zal het niet kosten, haar van die vlek te zuiveren, en aan de voorvechters van dezelve - zoo er nog
zijn mogten - dit schijnbare wapen te ontrukken.
Tot hiertoe meende men op goede gronden te weten,
dat de eerste flaauwe sporen van het gebruik van dezelve, als bepalend voornaamwoord, zich in de 15e eeuw
begonnen te vertoon en. Maar ziet, aan Prof. Bormans
valt het voorregt te beurt, onze letterkunde te verrijken met een gevonden fragment van Witteki'llt van Sassen, een gedicht, dat men met volle gerustheid tot de
12e eeuw mag brengen 2. Daar wordt ons verhaald, hoe
de Saksen, door de zegevierende Franken fel bestookt
en wijkende voor de overmagt, in verwarring op de
vlugt sloegen. Zij vloden op hunne paarden over de
lijken hunner medebroeders heen, en - volgt er dan
(vs. 77):
1) Bilderdijk • N. T. en Dk. Versch. lIl. 123,
2) Compte-Rendu de la Comm. Royale cl' Bist. XIV. NO. 3.
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Ende reden roet hare pine
Toter stede van Sassine ,
Ja in de zelve diere waren.

Ziedaar dan een voorbeeld van dezelve nit de 12e eeuw I
Zoo hoor ik de school van Weiland in triomf uitroepen, als ware nu het regt van haar troetelwoord zonneklaar bewezen! Doch ik moet verzoeken, die vreugde
een oogenblik te temperen; ja, ben vermetel genoeg
om stoutweg te antwoorden: dezelve is met alle Mnl.
taaleigen zoo lijnregt in strijd, dat het niet bestaan kan;
komt het ergens voor, dan is, zonder verder bewijs,
eo ipso reeds gebleken, dat de plaats noodwendig corrupt is.
Hier echter is een nader bewijs gelukkig niet verre
te zoeken. Prof. Bormans zelf heeft gevoeld, dat de
plaats niet in orde is, want hij teekent er bij aan:
pIl est évident qu'il faut lire:
In de zelve sciel'e waren,

c'est-à-dire ik y étaient presque (bientot, 'TJx lZ ) , savoir,
dans la ville." Ik laat die verbetering voor hetgeen zij
is, de lezer beslisse over hare évidence: genoeg, dat de
uitgever zelf heeft erkend, dat er aan het vers iets hapert, al l~at hij dan ook in de zelve ouaangeroerd.
Maar dat juist in die woorden eene fout schuilt, is tamelijk blijkbaar. "De Saksen vloden tot aan de stad,
ja in dezelve," wordt er gezegd, en weinige verzen later
zien wij uitdrukkelijk, dat zij er niet in waren gekomen, en hooren wij hen (vs. 87) tot hunne makkers,
die binnen waren, het geschreeuw aanheffen: "Laet in!
Laet in!" Zal men nog twijfelen of het vers de genezende hand der kritiek behoeft?
Alvorens het geneesmiddel toe te dienen, moet ik
opmerken, dat, volgens schriftelijke mededeeling mij
door Prof. Bormans verstrekt, in den gedrukten tekst
eene afwijking van het hs. is ingeslopen. "In 't hs.
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I!taat geen in ," schrijft hij, "maar alleenlijk en zeer
duidelijk:
Ja de zelve diere waren."
en hij voegt er welwillend een facsimile van het vers
bij. Uit die afteekening is het mij hoogst twijfelachtig, of het tweede woord de dan wel te luidt. Ik
verkies het laatste, en als ik dan bedenk, dat ttldot
en ttrdot zoo bijster veel niet verschillen, geloof ik
mij waarlijk niet aan hyperkritiek schuldig te maken,
als ik het vers aldus verbeter:
Ja ter Elve, diere waren.

Het tooneel is in 't land der Saksen: de melding der
Elve of Elbe zal dus wel niemand bevreemden. "Zij
vloden tot aan de stad, ja tot aan de Elbe, zij die
daar waren:" ziedaar eenvoudig de bedoeling van den
dichter. Of de laatste woorden van 't vers diere waren
misschien ook corrupt, of wel alleen een flaauw aanlapsel zijn, laat ik in 't midden: maar dat de Elve
hier stroom en moet, is, dunkt mij, boven alle bedenking, en daarmede de kostbare vondst van dezelve in
louter rook verdwenen I !
Nu ik toch eenmaal aan de plaats van Wittekint bezig ben, moet ik in 't voorbijgaan een ernstigen twijfel opperen omtrent de "stede van Sas8Ïne ," die in 't
vorige vers genoemd is. Prof. Bormans stelt het gelijk
met het Saissogne, Sessoigne of Soissoigne der Fransche
romans; doch kennelijk was dit niet eene stad, maar
het land der Saksen, het Lat. Saxonia, even als Saisne
voor Saxon staat. Vreemder nog klinkt de verwijzing
I) Ook aan mijn vriend Dr. Jonckbloet, Gesch. d. Mnl. Dichtk. I.
810, kwam de echtheid der lezing verdacht voor, omdat dezelve aan het
gedicht een al te "modern voorkomen" geeft. Hij had zich gerust ster·
ker kunnen uitdrukken, en het onding geheel verwerpen. De door mij
voorgestelde verbetering herstelt dan ook naar behooren het antike voor·
komen der verzen.
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naar Sessoen in den Limhorch (V. 26 enz.), dat niets
anders is dan Soissons in Frankrijk (AugustaSues8Îonum) ,
terwijl het hier eene stad in het land der Saksen geldt,
die - wij zagen het - aan de Elbe gelegen moet hebben.
Maar welke stad is dan met Sassine bedoeld? De
geschiedenis kent geene plaats van dien naam. Het zij
mij vergund, aan den naam te twijfelen, en in bedenking te geven, of Sa88Îne, zoowel hier als in vs. 92,
niet eenvoudig als naam der Saksen zelven moet worden opgevat. In vs. 7 althans ziet men duidelijk, dat
de dichter Sassen en Sassine geheel als hetzelfde gebruikt, en de weglating van het bepalend lidwoord,
hoe opmerkelijk ook, is bij dien naam een doorgaande
regel in ons fragment. Ik ben dus zeer geneigd, het
geheele Sassine door de pas ontsprongen Elbe te doen
wegspoelen, en den zin aldus te verstaan: "zij vloden
tot aan de stad der Saksen, ja tot aan de Elbe."
Op welke stad in het land der Saksen de dichter nu
het oog had, is moeilijk te bepalen. De Saksen kenden eigenlijk nog geene steden. Het moet dus wel eene
der sterkten geweest zijn, door Karel den Groote in hun
land aangelegd j misschien wel het bekende Hochbuchi,
dat men vroeger voor Hamburg hield, maar thans juister terugvindt in Büchen aan de Elbe, bij Lauenburg.
Zie Hegewisch, Geschichte Kaiser Karls d. Gr., bl.
311, en Pfister, Gescltichte der Teutschen (1829), I. 432.
Of is welligt kier eene andere plaats gemeend, maar
Büchen bedoeld in het duistere Bacham van vs. 198,
dat Prof. Bormans (noot 59) met Byhem of Bohemen
schijnt te verwarren?
DusMUL. Eene zamenstelling, tegen alle regelen van
Mnl. woordvorming aandruischende, en. die naauwelijks
melding zou verdienen, indien zij niet als wettig bestanddeel der oude taal in het gloss. op Fergutd stond
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aangeteekend, waar wi.j lezen dat vore diesmak beteekenen zal voor die maal, voor doJ. Waarop berust deze
fraaije klinkklank, die nooit bestaan heeft noch bestaan
kon? Alleen op eene gissing van den uitgever, die in
de lezing van den tekst geen behagen schepte. Er staat
In het hs. (vs. 2188):
Ic en herberge nemmermeer
In dorpe, in steden no in port,
Vore die 8male dat ie hebbe gehort
Waer wart datsie gevaren si,
U nichte.

Ook Prof. Bormans (op S. Christina, bI. 84) nam hier
geen genoegen in, en beklaagde zich dat Prof. Visscher hier den tekst "ZOO deerlijk mishandeld heeft."
Maar past die beschuldiging niet veeleer op zijne eIgene conjectuur:
Vore die male dat ie hebbe gehort, enz.

iets dat immers van geen beter gehalte is dan het diesmael van den uitgever?
Waarom mijne beide ambtgenooten aan de bekoorlijke
Galiene het complimentje niet gunden, dat de dichter
haar maakte, laat ik voor hunne verantwoording. Zeker is het, dat de uitgever die smale - de ware en
onberispelijke lezing - te regt in den tekst opnam,
maar straks die rangschikte onder de zinstorende drukfouten, om voor het liefelijke vleiwoord het ongerijmde
en zinlooze diesmale in de plaats te stellen! Ik heb
reeds elders gezegd, dat dit veeleer eene zinstorende verbetering mag heeten 1 !
DOMliE.
In de Woordenlijst achter het Belg. Mus.,
1843, wordt ons eens subst. domme opgedischt, dat

1) De Gids, 1841, Boekb. bI. 339. Later heeft in hetzelfde tijdschrift
het dwaze diesmale , vreemd genoeg! nog een verdediger gevonden. Zie
1850, II. 117 vlg.
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hetzelfde als 't Lat dominus zijn zal. De ontdekking
\"an deze bijdrage tot onzen taalschat zijn wij aan Willems verschuldigd, die het woord heeft opgediept uit de
fragmenten van het riddergedicht , aan Willem van Oranje
gewijd. Daar lezen wij, hoe de held, als Benedictijner
monnik, door roovers overvallen en afgezet wordt. Alles is hem ontnomen: alleen zijn broekriem heeft hij
nog over; maar schimpend roept hij den aanranders toe,
dat alleen de gesp aan dien riem, met kostelijke edelgesteenten omzet, oneindig meer waarde heeft dan al
wat hem ontstolen is. Nu wil Gonnart, het hoofd der
roovers, ook op den riem beslag leggen. Hoe? zegt Willem, wilt gij mij dan geheel naakt uitschudden? 1/ Neen
ik ," volgt er dan (bI. 192, vs. 193):
N enic, seide die domme,
Ic sal u den minen doen omme;
Geven, des wisselewi.

Tot hiertoe was de rooverkapitein steeds die meester genoemd, en niets vond Willems natuurlijker, dan ook
hier die beteekenis aan te nemen, en domme door dominus te verklaren, met verwijzing naar het Oud-Fr. Dom
bij Roquefort. Deze uitlegging verwierf later de volle
goedkeuring van den Hr. Alberdingk Thijm, die in zijne bloemlezing van Gedichten, enz., I. bI. 39, niet alleen, bij de vermelde verzen, domme kortweg door lteer,
meester wedergeeft, maar zelfs zooveel behagen in die
verklaring vindt, dat hij in verzoeking geraakt (bI. 54)
ze ook toe te passen op de plaats uit den Walewein
(vs. 3819), waar wij lezen:
Noch spreicti als een domme.
Waerdi vroet ghi voert al omme
Van mi, dat segghic j u over waer!

hetgeen aan den voet der bladzijde wel door dwaze verklaard wordt J maar met de bijvoeging: I/of, wellicht,
machthebbende: zie bI. 39." Het woordje vroet in het
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tweede vers deed hier zeker aan de juistheid der gissing
twijfelen, en dwaze op den voorgrond stellen. Doch
waarom hierin geene waarschuwing tevens gezien voor
de plaats uit den Willem van Oranje? Ook daar is
immers met die domme niets anders dan ons gewone
adj. bedoeld: de domme, de dwaa8, die niet bemerkte
hoe Willem hem in den strik lokte, maar dwaselijk een
voorstel deed, waarvan hij straks de bittere gevolgen
zou ondervinden, toen hij, voor Willem nedergeknield
om hem den riem los te gespen, onvoorziens een bedwelmenden vuistslag op het hoofd ontving.
DUCHT. Zagen wij zoo even het subst. domme, dat
zoo fier als heer en meester optrad, spoorloos in het
niet verzinken: geen beter lot wacht een ander naamwoord, ducht geheeten, dat zich voor een hertog uitgeeft, maar, helaas I bij onderzoek zijner adelbrieven
eene droevige figuur maakt. Geen anderen regtstitel toch
heeft het bij te brengen, dan eene enkele geheel verkeerd begrepene plaats uit hetzelfde fragment van den
Wdtekint van Sa8sen, dat wij boven reeds van het onzuivere dezelve hebben gereinigd.
De Saksen (wordt ons verhaald) ijlden naar de poorten der stad, ontsloten die, en (vs. 95)
scoten bcdichte
Wtwaert scerpe scichte,
Dat die Fransoyse moesten keren.
Als die tiucltte dat viseren
Vau den schieten, van den lade,
100 Al waest dat sijt daden node,
Datsi Payne varen lieten,
Si ontsaghen sa dat scieten,
Datsi keerden tharen ghetelde.

Zoo staat er letterlijk in de uitgave, en die duchte wordt
in de aant. verklaard door: "les ducs, les chefs, Ro-
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land, Olivier, etc.", dus als een subst., van 't Lat. dux,
Fr. duc. Hoe echter de t in het woord zou ingeslopen
zijn, wordt ons evenmin opgehelderd, als het praesens
viseren, waar wij stellig een imperf. zouden verwachten.
Doch de zaak is ligt te klaren. Prof. Bormans zelf
berigt ons, dat viseren eene emendatie van zijne hand
is, terwijl het hs. v'seren d. i. verseren heeft. Dat duchte
eene verschrijving is voor duchten, zien wij straks na
vs. 102, waar vs. 97 en 98 in het hs. door den slaperigen kopiïst bij vergissing worden herhaald, doch met
de variant duchten, die wij aanstonds als de ware lezing erkennen. Nu verbetere men eenvoudig de interpunctie, en zonder verandering wordt de hand des dichters aldus hersteld:
scoten bedichte
Wtwaert scerpe scichte,
Dat die l<'rallsoyse moesten keren,
Als die àucltten dat verseren
Van den s!:Ïchten I, van den lode.
Al waest dat sijt daden node
Datsi enz.

"Zij schoten zoo digt hunne pijlen, dat de Franken
keeren moesten, als die beducht waren voor het pijnlijk
kwetsen der schichten en looden werpkogels." Duchten
is dus hetzelfde als onisaghen in vs. 102; in plaats van
een subst. in den plur. bekomen wij een verbum in
imperf. , en de hertogen, de dappere Roeland en Olivier, zijn verdwenen, om plaats te maken voor de uitdrukking der angstige vrees, die het Frankische leger beving.
Er is nog eene andere plaats, waar het woord duchten voorkomt, en die niet in orde is. Ik bedoel de
1) Dat ~ehieten in dit vs. foutief was, is te regt door B. opgemorkt,
die het zeer juist in sdekten verbetert.
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volgende verzen uit het gedicht Van Augustijnkens Sceepkene (Oud- Vl. Ged. lIl. bI. Hl), vs. 445:
Doen gaf die vrou Ere meniehfout
IJaer duckten cleyder ende ontbout,
Ridderen, en apen na hare werde.

Duchten staat zoo in de buurt van ridderen, dat ligt
iemand in verzoeking mogt komen, ook hier aan hertogen te denken. Maar ik mag aan de verdreven Frankische hertogen deze bondgenooten niet gunnen. Daarom zij even aangestipt, dat die verzen aldus verbeterd
moeten worden:
Doen gaf die vrou Ere rneniehfout

Haren cneckten cleydel" ende onthout,
Ridderen, enapen na bare werde.

Cnechten staat hier in de algemeene beteekenis van dienaren, en daartoe behooren ridderen en cnapen beiden. -

Geen deskundige, die den zin naauwkeurig overweegt,
en de lezing der variant (hoe verward die ook zij)
vergelijkt, zal, vertrouw ik, aan deze verbetering zjjne
toestemming weigeren.
Duurf. Het adj. dun heeft altijd de gesloten u en
den verbogen naamval dunne gehad. Het moge de dialektische verscheidenheid din, dinne nevens zich dulden j
maar juist dit bevestigt den aard der u, want alleen
de geslotene u kan met i afwisselen. Wij mogen ons
dus den vorm dunen, waaruit een nominatief duun zou
volgen, niet laten opdringen j en als Le Long dien vorm
meent te zien in eene plaats van Velthem, dan eischt
het belang der naauwkeurige en ordelijke grammatica,
dat zijne dwaling worde aangewezen.
Velthem vermeldt ons, hoe men in 't Oosten de
druppelen uit de schors van den balsemboom in glazen
vaten opvangt, en daarna ,zegt hij (bI. ] 3) ,

45
80 nemt men die vaten saen

Ende sette een half jaer na des
In dreeke oft in dunen mes.

"Dunnen mest," heet dit bij Le Long. Doch het is
niet moeilijk, deze vergissing uit den weg te ruimen.
Volgens de vroeger door mij in het Taalk. Mag., IV.
13, gemaakte opmerking, is dit gedeelte van Velthem
uit Vincentius vertaald. Wat leest men nu bij dezen?
Niet anders dan: ,tin slercore vel fimo columhino." Velthem
schreef dus:
In drecke on in duven mes.

Een naauwer toezien in het hs. had Le Long moeten waarschuwen. Er staat duidelijk duue, en alles is dus in orde.
Ter loops zij nog aangeteekend, dat het hs. in het
eerst aang. vers te regt vale heeft, en dat sette in den
tweeden regel wel in het hs. staat, maar natuurlijk
selse behoort te wezen.
EEM.ufDE. Straks
uit het gedicht Van
Vrouwe Ere gezegd,
naren was verlaten.

na de zoo even behandelde plaats
Augustijnkens Sceepkene, wordt van
dat zij door al hare voormalige dieEr volgt dan, vs. 456:

Si hadde lesten uutghesant
Haren bode Waerheit;
Die heeft haer niet waer gheseit
Dat noch wel eemande !iede leven,
Die hem gheme souden gheven
In vrou Eren dienst, op dat si dorsten.

Hoe de uitgever deze vrij onverstaanbare woorden heeft
opgevat, blijkt volstrekt niet: zelfs bij het vreemde
eemande achtte hij elke opheldering overbodig. Wij mogen echter gerust dit geheele woord voor zijne rekening
laten: het heeft noch hier noch elders immer bestaan.
Men leze eenvoudig eenrande, de bekende zamentrekking
van eenrel,ande, en aanstonds is althans dit vers in orde.
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De geheele zin evenwel is daarmede nog niet gered.
Eene andere ongerijmdheid schuilt in vs. 458. Hoe?
de Waarheid zelve wordt als bode gezonden, en zegt
dan hetgeen niet waer is! Klinkklaarder onzin is kwalijk uit te denken. Daarenboven, wie gevoel heeft voor
juistheid van uitdrukking, zal terstond inzien dat gl,eseit, zoo alleen staande, onmogelijk zuiver kan wezen.
1/ De uitgezonden bode zeide haar," is onjuist gedacht.
Ieder ander, toevallig of opzettelijk sprekende, zegt of
vertelt " maar een bode doet iets meer bepaalds, hij geeft
beNgt of brengt tijding, naar aanleiding van den hem opgedragen last. Welnu, berigt of tijding hoe luidt dat in
't Mnl? Het antwoord is: niemare. Ziedaar dan de
geheele plaats volkomen hersteld:
Die heeft haer niemare gheseit,
Dat noch wel eenrande liede leven, enz.
11 Haar bode, de \Y aar heid, bragt haar het berigt, dat
er nog wel eene soort van lieden leefde, die, indien
zij slechts dorsten, zich wel gaarne in de dienst van
Vrouwe Ere zouden begeven."
El'fTRIMEREl'{. Een veelbesproken woord uit het begin
van den Floris ende Blanc., waar van den heidenschen
koning Fenus gezegd wordt (vs. 95):
Te schepe quam hi met vele lieden,
Als hem sijn vroede man rieden.
Hi entriml'erae an een sant
Ende ghine op in der kerstenen lant.

Hoffmann (bI. 115) vertaalt dit: lier landete an einer
Sandstelle ," en ziet in het laatste gedeelte des woords
den bekenden scheepsterm meeren, d. i. een schip door
middel van een touw aan den oever vastbinden of vastmaken. Hij voegt er bij: IIwas entri- bedeutet, weiss
ieh nicht," en zoo blijft dan eigenlijk het geheele
woord onverklaard.

47

Minder moeilijk kwam de zaak later aan Kausler
voor, ja, hij haalt zelfs entrimeren aan als een staaltje, hoe eenvoudig menige uitdrukking zich verklaren
laat, als men maar aan den invloed denkt, dien het
Fransch reeds vroeg op het Vlaamsch heeft geoefend.
"So z.B.", zegt hij (Denkmäler, I. 477), "ist das bei
Hoffmann . . . vorkommende entrimeeren, nicht aus einem
unerklärten und unerklärlichen entri und dem altdeutseben meren, maren, befestigen, zusammengesetzt, sondern einfach aus ent - und rimeeren, d. h. remigare,
im heutigen franz. ram er, l'uderu, und heisst sonach
entrudern - "hi entrimeerde an een sant" lautet zu
deutsch: er entruderte auf eine Sandstelle."
Ik geloof dat Kausler, om den invloed van 't }t'ransch
te doen opmerken, wel een gelukkiger voorbeeld had
kunnen kiezen. In zijne vreugde over de gewaande
ontdekking, dat entrimeren ontstaan is uit twee bestanddeelen, ent - en een Oud-Fr. ww. rimer, ziet hij twee
kleinigheden voorbij: t. w. dat noch het eene noch het
andere immer bestaan heeft. Van een Fransch ww.
rimer voor roeijen is nergens een spoor te ontdekken,
en ent - voor ont - mag de Hoogduitscher aan ons Nederlandsch niet opdringen.
Wij blijven dus op nieuw met entrimeren verlegen.
Maar alvorens over de beteekenis en afleiding van dit
woord een nieuw onderzoek te wagen, zal het niet onraadzaam zijn het hs., waaruit Hoffmann het ontleende, eens na te zien, om ons te overtuigen of hij wel
goed heeft gelezen. Ik heb het hs. hier voor mij liggen: en wat leert het ons bij naauwkeurig toezien?
Dat de geheele quaestie vrij wel in de lucht zweeft j
dat Kausler uit twee niet bestaande deelen de verklaring heeft afgeleid van een geheel, dat evenmin bestond. Alleen het laatste gedeelte van het vers is duidelijk leesbaar: er staat buiten twijfel rimeerde an .t. aant.
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Maar het eerste gedeelte is uitgewischt en niet meer
te herkennen. Zooveel alleen is zeker, dat er geen
ent kan gestaan hebben, en dus entrimeren stellig vervalt. Ook begint het vers niet met Hi, maar kennelijk
met H'. Vergeefs heb ik getracht door de aanwending
van een reagens en door scherp turen de overige letters te ontcijferen: het is niet met zekerheid te bepalen wat er geschreven stond. Voor 't naast zou ik
meenen de sporen te ontdekken der volgende lezing:
H' scheprimeerde an

.1.

sant,

en dan ware het ligt, met eene kleine verbetering,
aldus te herstellen:
Haer schepre meerde an een sant,

d. i. "hun schipper legde aan een zandgrond aan."
Ik vat dan meren in gelijken zin op als Hoffmann
deed. Schepre, scheper of schepper is een niet ongewone vorm voor schipper; en dat in dezen regel de
schipper subjekt is, terwijl in 't volgende vers ghinc
op den koning slaat, is geene zwarigheid, als men
denkt aan den vasten regel omtrent de weglating van
't persoonlijk voornaamwoord, di(1n ik in mijn Brief
aan Dr. Jonckbloet, bI. 17 vlg. heb aangewezen. In't
bezittelijk voornaamwoord haer d. i. van hen, is de
persoon des konings in casu obI. mede begrepen: de
weglating van !ti in het volgende vers is dus regelmatig.
Het hs. is te onduidelijk, dan dat ik voor de juistheid van deze lezing en verklaring zou durven instaan:
maar zooveel staat vast - en voor ons tegenwoordig
oogmerk is dit voldoende - , dat wij van entrimeren
gerustelijk en voor altijd afscheid mogen nemen I.
1) Het gewone Mnl. woord voor 't aanlanden van een schip is arri·
veren (zie Limborch, glOBe.), en bijna zou men in verzoeking geraken

dit ook hier als de ware lezing aan te nemen. Doch moeilijk
schijnt dit te rijmen met het eerste woord van het vers, dat buiten twij·
fel H' luidt.
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ERSEJLEN. Waar het voorvoegsel er In 't Mnl. voorkomt - en uiterst zelden is dit het geval - heeft
het de beteekenis die nog in 't Hoogd. de gewone is,
maar nooit die van ons her. Het wijst op den oorsprong of aanvang, niet op de herhaling eener handeling. Zoo b. v. erkennen, erspringen, ertrecken en enkele andere. Daarom reeds moet een ww. erseilen, dat
men in den Ferguut leest, en dat in het gloss. door
herzeilen , andermaal zeilen wordt wedergegeven, achterdocht verwekken. Maar raadpleegt men den zin en vergelijkt men het hs., dan blijkt het ten eenenmale onaannemelijk, ja niet meer dan een bloot verzinsel.
Na het avontuur, dat hem op zee wedervoer, had
Ferguut vruchteloos zijnen togt voortgezet om het witte
schild op te sporen. Eindelijk ontmoet hij een herder,
die cr kennis van draagt, maar die hem tevens die onderneming als eene roekelooze dwaasheid voorstelt en
hem ten beste raadt met de woorden (vs. 3305):
Ghi sout eer er8eilen in die see.

Moeilijk zeker ware het voor Ferguut geweest, naar
de zee te herzeilen , om de zeer eenvoudige reden, dat
hij niet zeilende, maar te paard (zie vs. 3275), hier
was aangekomen en zich thans !lOp ene heide" bevond,
waar de herder zijne schapen hoedde. Geheel iets anders bedoelde dan ook de dichter, die, blijkens het
hs., aldus schreef:
Ghi sout eer ercelen in die zee.

Men ziet, erseilen is verdwenen, en door het gewone
erselen of aarzelen vervangen, dat oudtijds voor teruggaan
gold. Zoo b. v. in de Brab. Yeesten, VI. 5844:
Die liever, eer si achter tieden ,
Ocht eraelen Boud en enen voet,
Storten wouden daer !taer blo et.

Lekensp. lIl. c. 3. vs. 499:

4
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Want die aUe hoghe begaert J
AerBelt sulcstont achter waert.

waar de andere hss. eer,elt en erselt hebben, welk laat.te ook bij Kil. staat opgeteekend. Men zie voorts mijne
aant. op Warenar , bI. 101.
De herder, verschrikt over het stoute plan nn Ferguut
om te streven naar het wondervolle schild, geeft hem
dus heel natuurlijk den raad: IIGij moest liever terugkeeren naar de zee." En dien raad herhaalt hij straks
(vs. 3318) met de woorden, die tevens de echtheid dezer verbeterde lezing afdoende bewijzen:
Ic rade u noc". bi minen live.
Weder te keerne danen gi comt.

Ferguut kwam van de zee: de herder raadt hem dus
andermaal, liever lIDaar de zee terug te keeren."
EWEl'I'BODE.
Wie prijs stelt op naauwkeurige waarne.
ming der woordvormen - en van die nnauwkeurigheid
11aDgt alle grondige taalkennis af - moet zich verwonderen, dat Willems aan den vorm ewenhode een schijn
van wettigheid heeft bijgezet, door dien in zijne uitgave van Heelu op te nemen en met evenhoghe gelijk te
stellen, als ware het een zoo goed als het ander. Men
late zich echter niet misleiden, maar houde zich aan
het oordeel van Huydecoper (op Stoke, lIl. bI. 294),
die reeds voorlang ewenhode nIs schrijffout heeft aangewezen. Heelu schreef buiten twijfel (vs. 3158):

Voor Lonsies, datsi asselgeren
Daden seere ende ane stridcn
Met evenlw!l~en ende met bliden.

Evenhoghe is de eenige zuivere vorm. Overal elders
worden de beweegbare stormtorens aldus genoemd, en
duidelijk spreekt de afleiding des woords, dat niet anders is dan even hoog, d. i. een storm tuig van gelijke
hoogte als de muren, tegen welke het aangevoerd wordt.
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Uit het door Huydecoper bijgebragte blijkt dit onwederlegbaar , en ten overvloede wordt het bevestigd door
den Mhd. vorm ebenltoehe, die evenzeer gewoon was en
te regt verklaard wordt door pluteus ad moenium altitudinem eductus. Zie vooral Benecke, Mhd. Wörterb.
I. 697. Maar ewenhode is door niets te regtvaardigen.
F~UCEREl.'f. Een werkwoord, ons door de heeren Ackersdijck en Blommaert ten geschenke aangeboden: voor
welk aanbod wij evenwel beleefdelijk moeten bedanken.
De eerstgenoemde vond het in 't fragment van den
Trojaenschen Oorlog, door hem medegedeeld in de N.
Werken d. M. v. N. Lk. 1. I. bI. 215 vlgg. Daar leest
men bij de beschrijving van den feIlen strijd voor Troje's muren (bI. 230, vs. 419):

Seaehte ende seilde braken ontwee,
Daer si te gader voeren josteren ,
:Men moehte daer sien gereet fauceren
Halsberge, helme ende eurien.

In 't hs. stond eigenlijk alleen fauce te lezen, hetgeen
door den uitgever is aangevuld: eene omstandigheid,
op zich zelve van weinig belang, daar de aanvulling
voor de hand lag; maar die ik toch hier vermelden moet,
omdat zij het vermoeden wettigt, dat ook het eerste
deel des woords, op den beschadigden buitenrand van
het perkament geschreven, misschien niet al te duidelijk leesbaar was.
Blommaert, later in 't eerste Deel der Oud- Vl. Ged.
het door Ackersdijck gevonden fragment overnemende,
gaf ook de aangehaalde plaats onveranderd weder. Zij
is bij hem te vinden op bI. 47.
In de verklaring van fauceren stemmen beide uitgevers overeen. De eerste zegt (bI. 266): 11 Fauceren ,
zoo als ieder ziet, dat hier gelezen moet worden, beteek ent zoo veel als bezwijken." De laatste voegt er
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een schijn van opheldering bij, als hij in 't gloss. aanteekent: 11 Fauceren , \'an 't Fr. fa'Ucher, maeien; hier
in den zin van bezwyke'R.."
Hoe een woord, dat maaijen beteekent , hier den zin
van bezwijken zal hebben, wil mij niet regt helder worden. In 't geheel moet ik eerlijk bekennen, dat de
verklaringen van den Hr. Blommaert niet zelden mijn
eenvoudig begrip te boven gaan.
In allen gevalIe steunt de beteekenis van bezwijken,
aan fauceren toegekend, alleen op de bloote verzekering der beide uitgevers: geen zweem van bewijs wordt
er voor bijgebragt. Ik geloof dan ook dat het vrij wat
hoofdbreken zou kosten, zelfs het bestaan des woords
te bewijzen. Liever bespaar ik mij die moeite, en
IIziet ieder," gelijk Ackersdijck beweerde, IIdat hier fauceren gelezen moet worden:" ik waag het alleen te
staan, en tegen wien ook mijne meening te handhaven,
dat fauceren niets is dan een denkbeeldige en ongerijmde klank.
Inderdaad. de ware lezing valt naauwelijks te miskennen. In het hs. - wij zagen het - was fauce
vermoedelijk niet al te best leesbaar. Het bovenste
gedeelte der letters was, naar 't schijnt, min of meer
uitgewischt. Althans, men behoeft in uc slechts een
paar streepjes hooger op te trekken, derhalve iH te lezen, en aanstonds ziet men de hand des dichters hersteld. Failleren, ziedaar de echte lezing, ziedaar het
klassieke woord, waar gesproken wordt van wapenen,
harnassen, helmen, schilden, speren enz., die in 't
gevecht te kort schieten, breken, barsten, losgaan, of
hoe dan ook bezwijken. Het is bijna overbodig, dit
met voorbeelden te staven. Voor faelgieren of faelieren
in de algemeene beteekenis van bezwijken, is het naslaan der gloss. op den Minnenloep , Lekensp. enz., meer
dan voldoende. De bijzondere toepassing op het bezwij-
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ken van wapenen en rustingen in den strijd is niet
minder gewoon, en daarbij werd zoowel faelgieren als
het kortere faelgen gebezigd. Zoo b. v. in den Walewem, vs. 10070:
Die seilde dorsteken ende dorhouwen ,
Die vaste halsberghe onmaelgiert,
Die helme gheerooet, f/ltefaelf/iert,
Cnielinghe ende cousen al bebloet.

Caerl ende Elegast, vs. 405:
Die swaerde ghinghen op ende neder
Op die helme, op die mat:lghien,
Datter menighe moeste faeloMen.

Zie ook Lancelot, IJ. vs. 22260, -74, 24820, 40862)
en 9763, 35149, enz. enz. Mogt men welligt twijfelen
Ran de spelling failleren, daar het woord gewoonlijk
faelgieren geschreven wordt, men herinnere zich uit Maerlant's Van den lande van overzee, vs. 110:
Bene faelitren ende voete mede.

Faelgieren is de oudere vorm, aan de vreemde uitspraak
het meest getrouw j failleren of faelieren daarentegen de
latere verduitschte schrijfwijze: eveneens als uit fae{gen
later ons falen ontstond. Ik heb er echter niets tegen,
in de hier behandelde plaats jostieren en faelgieren als
de oorspronkelijke lezing aan te nemen: te meer daar
de dichter ook in vs. 324 jostieren en elders (Oud- Vl.
Ged. I. bI. 16. vs. 1323) fuilgierde schreef.
FIEl'fE.
De schoone minnaar van Blancetloer wordt ons
door Diederic van Assenede aldus beschreven (vs. 3587):

Floris en hadde maer jare viertiene
Ende was een jongbeline starc ende jiene,
Ri was wel gheschepen ende smal,
Van sinen live was hi over al
Die beste gheschepene jongheline,
Die ie van moeder lijf ontfine.
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Wat dit fiene beteekenen zal, laat de uitgever geheel
in 't midden. Denkelijk heeft hij het met fijn, fine
verward, en het dus onnoodig geacht er iets van te
zeggen I. Doch die verwarring mag niet blijven bestaan,
en daarom zij hier aangeteekend, dat fiene kwalijk voor
fine kan staan, ja in 't geheel geen woord is, maar alleen op eone vergissing berust. De ware lezing is siene,
en zoo staat ook in het eenige hs. vrij duidelijk geschreven.
Van het adj. $ien voor schoon, waarvan het meer gewone 011.8Ïen voor leelijle, heeft Huyd. op Stoke, I. bI.
104 vlgg., reeds een paar voorbeelden vermeld, en in
't gloss. op den Lekensp. heb ik (op Zelsien) de etymologische verklaring gegeven. Het woord is echter zoo
dikwijls miskend en verkeerd begrepen, dat een paar
nieuwe aanhalingeu niet overbodig zullen zijn.
Behalve de beide plaatsen, door Huyd. genoemd,
komt siene als adverb. nog drie malen bij Stoke voor.
IX. vs. 748:
Want ie dat ter waerheit V8ut,

Dat leden was der daghe vijftiene
I) Bij het noemen van het adj. fiJn, fine, kan ik mij niet wederhou·
den, even in 't voorbijgaan eene plaats uit den Ferguut op te helderen •
die tot hiertoe duister bleef, zoodat zelfs Dr. Jonckbloet (Gesch. d. JInt.
Diclttk. II. 174) er geen licht in zag.
Ik bedoel vs. 1459:
Hen es dorper negeen so fine
Hem en soude ontfal'men haer pine.
Onverstaanbaar voorzeker I Mag men fine, met dorper vereenigd,
juist opvatten als het tegendeel van wat het gewoonlijk beteekent ? Verre
vandaar. Maar toch is de zaak eenvoudig en de lezing gezond. Éénu
komma, en de zwarigheid is opgelost:
Hen es dorper negeen , so fine
Hem en soude ontfarmen haer pine •
• Er is gcen dorper, of, zóó schoon een meisje, hij zou zich ontfermen
over haar leed": eene constructie, in 't Mnl. zeer gewoon, en in onze
dagelijksche spreektaal nog heden gangbaar.
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Dat sijt nie en hadden 80 aieM
Dat si in husen waren comen.

IX. vs. 959:
Want si haddent herde aiene:
legell enen man hadden siere tiene.

en X. vs. 1049, na 't verhaal van het huwelijk van
Graaf Willem III en zijn blijden terugkeer in Holland:
Nustont hem herde 8Ïene.

Op al deze plaatsen is de beteektmis van 8choon onmiskenbaar, en evenzeer in den comp. siender en superl.
8ienst, waarover zie Mr. Van den Bergh in gloss. op
Limhorch, gelijk dan ook in ééne der aanhalingen bij
Huyd. (bI. 106) scoenste ende sienate vereenigd voorkomen. De geleerde uitgever van Stoke vermeldt daar
ook het intr. ww. sienen d. i. 8chooner worden, en daarmede vergelijke men het trans. vemenen in de Oud- Vl.
Ged. J. bI. 4, vs. 271:
Daer alle die hoghe ba.roene
Ten etene saten, Hector die coene
Ende sijn werde broeders dienden,
Die de herberghe daer versienden •

hetgeen geheel met ons verfraaiJen overeenkomt en hier
zooveel als opluisteren beteekent. Men kent ook het
ww. ontsimen , d. i. ontluisteren, misvormen, mismaken.
Zie Hoffmann V. F. in gloss. op Hor. Belg. VI. Zoo
leest men ook in het Leven van S. Amand, J. vs. 2625:
Dcse drie poeinte ont8ienen hu allen,
Dies biddic hu dat ghi nu I wilt laten vallen
Hu quade gbeloove, daer ghi in sijt. -

De jonge Floris wordt dus een "sterk en schoon jongeling" genoemd, even als in den Fransehen tekst,
vs. 2845:
Floires Ii enfens fu moult 6iaus,
I) De uitgave heeft hu.
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De son eage damoisiaus,
Et nepol'quant assés fu grans:
Ses eages fu de quinze aus.

De vergelijking dezer verzen uit het oorspronkelijke
wijst nog een paar verbeteringen in de vertaling als
noodzakelijk aan. Men leze dan aldus:
Floris en hadde maer jare "wtiene
Ende was een jonghelinc stare ende siene,
Ri was wel ghesehepen ende niet smal, enz.
FUM.
"Oud adjectif: zacht, vleiend. Hier meê is
ons flemen verwant. Het hangt samen met vlaien (vleien)
waarvan 't participium vlaing tot flam saamgetrokken is."
Zoo schreef Bilderdijk in zijne N. T. en Dk. Versch.,
I. 164, op dien stelligen toon, dien de groote dichter
dan vooral aansloeg, als hij de vreemdste stellingen verkondigde, of als 't er op aankwam te toonen, dat hij
voor geene verklaring van welk duister punt ook terugdeinsde. Jammer maar, dat de verleidelijke inblazing
van zijn vernuft hem niet zelden zooverre vervoerde,
dat hij ook het onverklaarbare verklaarde, en van ongerijmde woorden, die nooit hadden bestaan, niettemin
de afstamming en verwantschap wist te ontvouwen.
Ons flam levert daarvan een voorbeeld, dat voor borgoet en nosmal niet behoeft onder te doen.
Bilderdijk vond het woord in de door hem medegedeelde fragmenten uit den Renoul, waar hij (bI. 149,
vs. 188) aldus liet afdrukken:
Doe sprac die DanrlOis so jlam,'

Nu wilIie swigen; Roelant es gram.

Men ziet, de dichter staat niet verlegen om van het
ongehoorde woord aanstonds eene verklaring te verdichten. Doch ondanks deze geestige aanbeveling moet flam
onverbiddelijk door de kritiek worden verstooten.
De lezing flam berustte eigenlijk op eene vergissing

57
van Hoffmann v. F., van WIen Bilderdijk het afschrift
der fragmenten ontving. Later, bij naauwkeuriger toezien, is het Hoffmann gebleken, dat het hs. CD {Cam heeft,
en nu was terstond de ware lezing gevonden:
Doe sprac die Dannois lO/8am,

gelijk hU dan ook in zijne tekstuitgave (Hor. Belg.
V. bI. 80, vs. 1192) te regt hersteld heeft. Verg. de
aant. op bI. 117.
Lofsam, of loefsam, bij Kil. nog lofsaem, een zeer
gewoon adjectief, geheel met ons loffelijk gelijkstaande,
was vooral als prijzend epitheton van edele ridders in
gebruik. Tal van voorbeelden vindt men aangeteekend
in de gloss. op den Roman der Lorreinen en op Limborch. Voor 't Mhd. lobesam verwijs ik naar Ziemann
in v. en Benecke, I. 1021.
GAEN.
In het 4e Deel van den Sp. Hist. verhaalt
Maerlant het huwelijk van Attila met de schoone lldico , en den daarop gevolgden noodlottigen bruidsnacht, waarin de held, door eene beroerte getroffen, het
leven liet. In dat verhaal leest men (bI. 200, vs. 24):

Ende daer hi waende blidelike
Snachts met si ere [/aen rusten,
Waest dat enz.

Naauwelijks vertrouwt men zijne oogen, als men aan
den voet der bladzijde met siere gaen verklaard vindt
door met zijne gade! Gaen dus als zamentrekking van
gaden, en gade bij Maerlant voor uxor gebruikt! Dubbele ongerijmdheid! Wist men dan niet, dat de vervloeUing der d tusschen twee vokalen een verschijnsel
is van lateren tijd, eerst in de 15c eeuw opgekomen,
maar in Maerlant's dagen nog zóó onbekend, dat zelfs
juist het tegengestelde in zwang was, dat namelijk de
d werd ingeschoven, en castien , belien , spien, vlien, geschien allengs kastijden, belijden, .~pieden, vlieden, ge-
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scltieden begonnen te worden? En wist men verder niet,
dat gade voor w:or in 't Mnl. een onding is? dat
gade toen nog slechts de beteekenis had van genoot of
gelijke, en alleen, waar sprake van vogels was, voor
compar of conjux begon te gelden, terwijl de toepassing op een menschelijk echtpaar eerst van de 16e eeuw
dagteekent ? Waarlijk , zulk eene verklaring verdiende
niet, dat Dr. Halbertsma (in zijne Aamt. bI. 159) zich
twijfelend uitliet, ja er half toe overhelde om ze aan te
nemen. Veeleer mogt zij door Dr. J onckbloet (Nalezing,
bI. 33) "wat al te hypothetisch" genoemd worden. Wij
weten wat die uitdrukking, in den ironischen toon
van dit werkje, bij J. beteekent.
Hoe dan de plaats van Maerlant te lezen, waar
kennelijk het naamwoord, bij siere behoorende , ontbreekt? Halbertsma opperde deze gissing:
Snaehts met siere amie gaen rusten.

Hij zal amien bedoeld hebben: maar zie, dat is toch
wat al te erg, de eerbare Ildico, na haar wettig gesloten huwelijk, met den naam van amie of maîtresse te beleedigen. Hoofscher zeker was J onckbloet, die aldus lezen wil:
Snaebts met siere

fJTOUWen

gaen rusten.

De jonggehuwde wordt dan de gebiedster, en de echtgenoot haar onderdanige dienaar, die met den soudaan
in Partonopeus (bI. 117, vs. 15) zeggen kon:
Gi sij t mij n

fJTOU10e

ende ie u

1cneclze.

Doch gaat dit niet aan den anderen kant wat ver? Buiten twijfel. Aau vrouwe, den eeretitel die aan heer beantwoordde, mag hier niet worden gedacht. Als een ridder van line vrouwe gewaagt, spreekt hij altijd met eerbied, nu eens van de koningin of eenige andere hooggeplaatste dame, da.n eens van zijne geëerde moeder, madame
sa mère. Zoo b. v. in den Lancelot, lIl. vs. 26865,
als Toree twee ridders naar zijne ouders zendt, om hun
te berigten, dat hij eene jonkvrouw te wive zal nemen,
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Ende dat ie hem ende mire I)7'OUIOII
.Bidde op gerechte trouwe
Dat si eomen te Arturs hove,
Daer ie die scone sal nemen van love.

waar met hem ende mire vrouwe zijn vader en moeder
worden bedoeld: vrouwe dus kennelijk tegenover wijf
gesteld.
Doch zelfs met sinen wive zou bij Maerlant minder
gepast zijn, want het was in den bruidsnacht, en de
pasgehuwde vrouw had nog regt op een anderen naam.
De ware lezing is:
Snncbts met siere bruut gaen rusten.

Bruut is de echte benaming der jonggetrouwde. Als
Ferguut, na 't voltrekken van zijn huwelijk, van Artur afscheid neemt, zegt hij (vs. 5576):
Here, ic moet volgen mire bruut.

Zoo ook in den Lancelot, bij de vermelding van het
huwelijk, waaruit de zoo even gemelde Torec was gesproten (lIl. vs. 23305):
Hi namse te wive ende dreef feeste groet:
Die brullocht was sonder genoet
Gedreven viertien nacht al uut.
Ende Ydor wan an sine bruut
Een knapelijn, hebbic verstaen.

Of wil men de woorden van Velthem, bI. 334, die in
't verband vrij duidelijk zijn:
Je mene also alse die bruut
Den brude!Joem, te dienne pleget.

En zoo bleef het tot den tijd van Vondel, die in zijn
vers op Hooft's Warenar nog spreekt van Klaertjen,
Die, als zy Yfolijk bruiloft hiel,
Van eenen jongen zoon beviel,
En was, het welk men zelden zagh,
Bruit, Moeder, Kraemvrou op een' dagh.
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GELOB.
Willems heeft in het Belg. Mus. J 1845 J
b1. 418-434, een fragment medegedeeld van een oud
Passionael. Daar wordt ons, bI. 433 J de passie van
den heiligen Timotheus verhaald. Op zijne weigering
om de afgoden te aanbidden, liet de wreede baljuw
Lapidius hem het ligchaam op verschillende plaatsen
doorsteken en in de open wonden kalk en azijn gieten.
Maar de edele geloofsheld wist zijne kalmte van ziel
te bewaren (vs. 467):

Ri lovede Gode in dier gelare
Als of hl sachte gesalvet ware.

Volgens Willems is gelare zooveel als I/nood, gebrek,
van laren (inanire) , van alles beroofd worden." Maar
er was hier geene spraak van ontrooving en kommerlijk gebrek: er wordt alleen van folterende pijn gewaagd.
Daarenboven moet in het vers niet slechts worden uitgedrukt, dat de martelaar God loofde; maar de kalme
uiterlijke houding, waarin hij dat deed, moet worden
geschilderd. Behoef ik wel te zeggen, dat geene andere lezing de ware is dan deze:
Ri lovede Gode in dier !lebare
Als of hi sachte gesalvet ware.

In dier gebare is de gewone term, waar gezegd wordt
hoe iemand in houding en gebaar zich voordoet. Het
zal genoeg zijn te verwijzen naar Stoke, B. lIl. vs. 375 :
Willem, de in Zelant was,
Als hi de mare verhoerde das,
Was hem herde wee te moede;
Doch so dede hi als de vroede,
Ende helt hem in dier glze6are,
Als offer hem niet om en ware.

waarbij Hnyd. in de aant. de uitdrukking met keur van
voorbeelden gestaafd heeft.
Wij zijn dan door deze verbetering tevens gelukkig
bevrijd van een subst. gelare J dat in vorm en beteeke-
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ms aan vrij wat bedenking onderhevig zou zijn, indien
het immer bestaan had.
GUEVEl' I/is gehengen," zegt Bilderdijk in de N. T.
Het was naar aanleiding van
de fragmenten uit den Renout , waar ons verhaald wordt,
hoe Roelant den koning Ywe met een strop om den hals
wegsleepte. Er volgt dan, in R's uitgave (bI. 144, vs. 58):
en Dk. Versch. I. 161.

Ende leddene te woude waert,
Daer hi Ywen metter waert
Seiere soude nemen dieven
Wilden God die seade geneven.

Later heeft Hoffmann v. F. (Hor. Belg. V. bI. 76,
1062) de lezing aldus hersteld:

VSo

Ende ledene te woude waert,
Daer hi Ywen metter vaert
Sehicre soude nemen tleven,
Wildem God die seade gneven.

Hij meldt ons (bI. 115), dat het hs. gheueuen heeft,
kennelijk eene schrijffout, en voegt er bij: 1/ Ich hatte
früher geneuen gelesen , und Bild. erklärt das: gehengen,
zulassen ; aber ein Wort in dieser Bedeutung ist gewiss nicht vorhanden. Dennoch ist es wol möglich,
dass jemand auf diese Autorität hin sein Wörterbuch
um einen ganz neuen Artikel vermehrt." Gaarne beloof ik den Hr. Hoffmann, dat ik mij voor zoo iets
zal weten te wachten; maar veroorloof mij tevens op te
merken, dat hem zelven het vers toch ook niet regt
duidelijk moet geweest zijn. Immers, in de woorden,
gelijk hij ze stelt:
Wildem God die seade gheven

is het niet mogelijk een redelijken zin te ontdekken. Hoe?
Roelant verlangt naar sclwde? Welke schade was het
dan, die hij wenschte ? Lonter wartaal. Eéne letter
juister gelezen, en alles is in orde:
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Wilden GOll die 8tade gheven.

Ik mag hier bijvoegen, dat hetzelfde middel (de bloote
verandering van scade in stade) ook elders proefhoudend
is, om een onverstaanbaren zin te regt te brengen.
Zoo b. v. leze men in de Rose, vs. 1744:
Want gheselscap gheeft 8tade
Die wile te steelne den dief,
Ende 8tade maect ontfaennich lief.

waar in Kausler's uitgave beide keeren scade gedrukt staat.
GERA.CH.
Ik kom terug op het fragment van den
Trojaenschen Oorlog, waaruit ik boven (bI. 51) het werkwoord fauceren wegschrapte. Kort vóór de daar behandelde plaats, bij het verhaal der woelige drukte van
den strijd, leest men in de beide tekstuitgaven, vs. 871:

Daer wart over al so groet geraclt.
So groet geluet. so groet geloep.
Si vielen bi viertegen over hoep.

Wat gerach beduidde, kon aan nitgevers, gewoon om
alles - ook het onbestaanbare - te verklaren, niet
twijfelachtig zijn. Blommaert vereenigt zich in 't gloss.
met de nitspraak van Ackersdijck, die het volgende had
aangeteekend (bI. 264): "Gerach is slag van raken, even
als gekrach van kraken. Vroeger zeide men raclten. Met
dit gerach is ons gerucht vermaagschapt." Vier stellingen, vier dwalingen. 1. Van raken kan onmogelijk gerach komen; 2. gekrach heeft nooit bij ons bestaan,
het woord luidde gecrac; 8. rachen heeft men nooit gezegd ; 4. gerucht, van roepen afgeleid, komt hier noch
in vorm noch in beteekenis te pas. En dan nog, al
ware gerach een wettig subst., dat werkelijk slag beduidde: welken zin heeft men zich dan voorgesteld?
Slag, en nog wel in 't enkelvoud, met geluet en geloep
verbonden t Er moet immers een denkbeeld worden nitgedrukt van gelijken aard als in de beide laatste woor-
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den ligt opgesloten: drukte, gewoel, dát alleen kan de
dichter hebben bedoeld. Welnu, ook hier is de zaak
te klaren door verandering van ééne letter. Gerach is
een zinlooze klank, maar het hs. heeft wel denkelijk
geiach , en ziedaar de ware lezing:
Daer wart over al so groet flejaclt.

Blommaert althans had dit niet moeten voorbijzien.
Eenige bladzijden vroeger had hij hetzelfde verhaal naar
een ander hs. gegeven, en daar stond uitdrukkelijk (bI.
26, vs. 2229):
Daer was over al groet flkeiacltt.

Gepaster woord dan jagen was wel niet te kiezen om
het gewoel der strijders te schetsen. Het was zelfs
een klassieke term. Zoo, om slechts één voorbeeld te
noemen, heet het ook in den Walewein bij een hevig
gevecht (vs. 10617):
Hoe men daer stac, hoe men daer slouch,
Hoe groot die jacltt was ent ghesouch.

In 't voorbijgaan zij
stipt van het misschien
laatste aanhaling. Het
in 't Belg. Mus. 1846,

hier even de verklaring aangevreemdschijnende ghesouch in de
woord kwam mij nogmaals voor
bI. 72, vs. 106:

Sciere achter haeldi den man
Die daer sinen bake droech:
Van laste maecti groet fllteaoeclt.

hetgeen daar niet onjuist verklaard wordt door: "gezucht, ademgeblaes van vermoeidheid!' In één woord kan
men ghesoech wedergeven door ons gehijg, evenzeer passende op de fel strijdende ridders, als op den man die
onder den zwaren last gebukt ging. Gesoech, dat een
ww. zoegen onderstelt, is onmiddelijk verwant met zuigen, zuchten en hd. seufzen (Ohd. s-dgan en 8?1ft61t), en
drukt dus de hijgende ademhaling van den vermoeide
uit. De etymologie van ons zwoegen wordt er door opgehelderd. Het is niet anders dan een versterkte vorm
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van zoegen, op gelijke wijze als zwoel de versterking
is van zoel I. En deze verzwaring der oe, door het voorvoegen der w, heeft niets bevreemdends: oe wisselt
meermalen met de w, gevolgd door een zwakkeren klinker, als zoet, Eng. weet,. doen, Friesch dwaen, enz.
We + oe = woe is dus in den grond eene verdubbeling
d. i. versterking van den klank. Zwoegen beteekende
dan oorspronkelijk zwaar hijgen door afmattenden arbeid:
bij uitbreiding werd het op den zwaren arbeid zei ven
overgebragt.
GERAEN. De auteur van het vervolg of zesde Boek
der Brab. Yeesten meldt ons, Ys. 8020, dat de Gelderschen den Heer van Kuik gevangen namen, en - gaat
hij voort:
Ende bondenen vast op een kerre,
Ende vOeJ~denen &150e !Jheraen
Te Niemeghen, daerne saen
Die hertoghe van Gelre helt,
Sijn leven lane. in sier ghewelt.
Vast ghevangen ende done.

Ieder ziet dat het ook hier weder om ééne letter te
doen is, daar men natuurlijk moet lezen:
Ende voerdenen alsoe !/hevaen.

Vreemd mag dus de verklaring heeten, door Willems
gegeven: "Gheraen, geraden, terstond j Hoogd. gerade":
eene uitlegging, die den Mnl. taalschat met een tot
dusverre ongekend woord zou verrijken. 'Wij zullen
echter beter doen, gerade als uitsluitend eigendom onzer Hoogduitsche broeders te erkennen, en het niet aan
ons zelven , allerminst in den vorm gheraen, toe te eigenen. Ik stem toe, dat de weglating der d hier geene
I) Evenzoo vindt men ook su;onc cn swoene voor het gewone zoen. Zic

Brab. Yee.sten. Vl. 8440 en 8494.
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zwarigheid zou zijn: het geldt hiel' een gedicht van
1432, en vormen als sie, tien enz., voor zijde, tijden,
komen er werkelijk in voor. Doch zoolang het woord
zijn burgerregt met niets anders kan staven dan met
deze ééne plaats, waar het stellig door den dichter
niet werd geschreven, blijve het liever als vreemdeling
aangemerkt '.
GESATEN.
Onder de vele grammatische ongeregtighe~
den, waarmede de uitgave van den Ferguut de verwarring in de Mnl. taalkunde hielp vergrooten, mag ook
vooral niet onopgemerkt blijven de ongerijmde vorm geaaten, die ons in het gloss. als part. van sitten wordt
opgedischt. Om 't rijm, meende de uitgever, mogt een
dichter ~ich alles veroorloven: waarom ook niet, gesaten te schrijven in plaats van geselen? \Vaarom niet?
Omdat die vorm een onding, eene ergerlijke taalfout
zou wezen. Bij de sterke werkwoorden der 4e klasse
moge de a van het deelwoord met e wisselen, als in
gedregen, geslegen , gescepen, gelijk wij nog heden gelteven voor geltaven zeggen: in de 3e klasse is de over~
gang van e tot a in het deelwoord volstrekt ongeoor-

loofd.

Gebaden, gegaven, gelazen zijn voorzeker ondenk-

baar: maar gesaten voor geseten is niet minder wanstaltig.
Waaruit ontleende de uitgever dan zulk een onzuiveren vorm? Uit de verzen, waarin de beschrijving aanvangt der vreeselijke reuzin, die het kasteel met het witte
schild bewaakte. Daar leest men in het hs. (vs. 8342) :
1) Ik spreek hier natuurlijk alleen van het MnI., en daar is, zoover
ik weet, gerade in den zin van terstond onbekend: het gewone ghereet is
een geheel ander woord. Later, 't is waar, schijnt het niet volstrekt vreemd
te zijn geweest. Gheraed voor cito komt bij Kil. voor, doch hij vermeldt het als Sikambrisch, en zeker, in het Geldersch dialekt kan ecn
germanisme ons wel niet verwonderen. Maar hoe 't zij, glleraen blijft
in allen gevalIe eene schrijffout, en niets meer.

5
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Si sat neder op een bane,
Wachte den seilt ende dat geaaten.

Men ziet, reeds het eerste vers vermeldt ons, dat zij
het schild zittende bewaakte; die vermelding is dus in
het tweede vers geheel overbodig. Ook is het gebruik
van ende dat, in den hedendaagsehen zin van en dat wel,
met het Mnl. taaleigen te zeer in strijd, om niet reeds
te bewijzen, dat de dichter aan die opvatting niet kan
hebben gedacht.
Eene kleine verbetering zal den zin gemakkelijk herstellen, en ons ontslaan van het dwaze gesaten. Men
leze eenvoudig:
Si sat neder op een bane,
Waehte den seilt ende dat ge8ate,

waarbij het niet eens noodig is, van het rijmwoord ulermaten de slotletter weg te nemen. De reuzin bewaakte
het schild en het gesate , d. i. het kasteel, het slot: ziedaar de
bedoeling. Gesate , van zitten afgeleid, en dus oorspronkelijk woonplaats, verblijf, was eene gewone benaming
voor de trotsche woningen of verblijven der aanzienlijken, voor de kasteelen of lustsloten van den ridderlijken adel. Zoo spreekt Boudewijn van der Lore (OudVl. Ged. Il. bI. 109, vs. 4) van de grafzerken,
Daer onder heren ende vrouwen,
Hoghe meesters ende prelaten,
Die welke haer rijkelije gM8aten
Hadden ghelaten alte male,
Ende waren in ene doneker zale
Varen woenen van seven voeten.

nZij hadden hunne prachtige lustkasteelen verwisseld
met de donkere en enge grafstede." Evenzoo in. den
Walewein, vs. 11050:
Si leden meneghe seone stede,
Menich cas teel , menich glte8ate.

Floris ende Blanc., vs. 2042:
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Te Babylonie in die seone strate
Heeft hi staende sine gneaate
Met vasten torren ende met llOghen.

Zie ook aldaar, vs. 1618, 2079, Brab. Yeesten, B. II.
vs. 2739, 2749, Belg. Mus., 1843, bI. 323, vs. 183,
enz. , en vgl. mede het gloss. op den Limborch, waar
het bestaan des woords ook in het Ohd. en Mhd. wordt
aangewezen.
GESTRICT.

Zie

CORSIOEN.

GETEKEN.
Een subst. geteken voor het hedendaagsche
teeken moet aan elk, die voor zuivere taalvormen een
geoefend oor heeft, vrij verdacht voorkomen. Ik erken,
dat onze ouden wel eens het gewone tekijn rijmshalve
met teken afwisselden; maar de tijd is voorbij, om het
voorvoegsel ge als iets geheel onverschilligs te beschouwen, dat naar welgevallen bijgevoegd of weggelaten werd.
Men weet thans, dat het in elk woord rekenschap van
zijn bestaan moet geven, en altijd in den grond eene
wijziging of schakering der beteekenis afbeeldt. Maar
het behoorlijk te verklaren in een woord als geteken,
zou voorwaar een behendigen kunstgreep vereischen.
Toch leest men in een. fragment uit de verlorene
Tweede Paertie van Maerlant's Sp. Hist., medegedeeld
door Willems in zijne Mengelingen, bI. 471, vs. 87:

Quade malllle plegen gherne steken,
Ende quade wive, connen sijt geleken,
Venimeren ende toveren mede.

en wordt het tweede vers door Willems verklaard: "indien zy het tooverteeken kennen:" zoodat er werkelijk van
het subst. geteken een voorbeeld schijnt te bestaan.
Zoolang echter het woord niet door nadere bewijsplaatsen gewettigd zal zijn, acht ik het dienstig dit
5*
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ééne voorbeeld te loochenen en de hand des dichters
aldus te herstellen:
Ende quade wive, eonnen sijt gereken,
Venimeren ende toveren mede.

d. i. "indien zij het kunnen klaren of gedaan krijgen."Gereken is inderdaad hier het gepaste woord. Het is
niet anders dan de oudere vorm van het gewone geraleen, en deelt in al de gewijzigde opvattingen, die dit
ww. toelaat. Die opvattingen hier even aan te stippen,
kan niet overbodig zijn: ik weet niet, dat zij ergens
in juist verband zijn voorgesteld, rroch laten zij zich
uit de oorspronkelijke beteekenis gereede1ijk afleiden I.
Reken, waaruit later raken als versterkte vorm ontsproot, is - de klankverschuiving leert het - wezenlijk
identisch met den Gr. wortel o-pÉ')'-(,) , Lat. reg-o (dirigo, porriga ,enz.), De grondbeteekenis is dus zich uitstrekken, zich rigten. Vandaar zijn de subst. rak, gerak,
en de ww. rekken en l'eiken onmiddelijk afgeleid. Met
toevoeging van ge was dan gereken of geraken, intr. opgevat, zooveel als zich uitstrekken tot iets, er aan toe
komen, welke beteekenis nog in ons geraken de gewone
is. Of nam men het trans., de natuurlijke opvatting
was dan die van tangere , attingere, en dien zin heeft het
woord, ook toen later ge weder wegviel, in ons hedendaagsche raken behouden.
Maar de oorspronkelijke beteekenis van zich uitstrekken tot iets, er aan toe komen, was ook vatbaar voor
eene andere wijziging, die werkelijk in 't Mnl. eene
I) Eene geheel onjuiste voorstelling gaf Dr. Halbertsma, Lelt. Naoogst,
bI. 58, die ons geraken .in het etymon en de beteekenis beiden" met
het Hd. gerathen geIijkstelue, en zoo tot de vreemde stelling kwam,
.dat wij de k voor de t genomen hebben." 't Is waar, in beteekenis
vertoonen geraJcen en gerathen gJ'oote overeenkomst; maar in het etymon
hebben zij niets met elkander gemeen. Het Hd. gerathen in al de verschillenue opvattingen. die het doorliep, is uit het OM. rátall (ons raden)
volkomen verkllUlrbnar.
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zeer gewone opvatting werd. Als intr. werd geraken voor
klaar komen, slagen, als trans. voor klaren, gedaan krijgen, tot stand brengen genomen. Ziedaar den zin, dien
het in de woorden van Maerlant heeft, opgehelderd:
ziedaar tevens den sleutel om bij alle plaatsen der ouden, waar geraken voorkomt, het altijd eenvoudig en
in 't ware verband te verklaren.
Wil men een nader bewijs, dat gereken inderdaad hetzelfde als geraken is, men denke aan Ferguul, vs. 4206:
Ende verslaen die van binnen,
So wat 50 wi !/preken mogen.

en vs. 4790:
Ie salt u gelden, magie u gerdcen,

waar ik (in 't voorbijgaan gezegd) wel geneigd zou zijn
te lezen:
Ic saelt u gelden, magicx gereken I.
zoodat ook hier de zin van klaar krijgen, klaren zou
gelden, even als in den Lekensp. Il. c. 36. vs. 357:
Hi seide, hi mach den tempel breken
Ende in drien daghen weder guereken. -

Zag ik mij zoo even genoopt, geteken bij Maerlant in
gereken te veranderen: soortgelijke verbetering eischt ook
eene andere plaats in zijn Sp. Hist., en wel D. lIl.
bI. 178, waar ons van S. Martijn verhaald wordt, hoe
hij deerlijk van de trappen viel (vs. 57),
Ende hadde menege Zlyare wonde,
Eer hi die erde ghetaken conde.

Ik durf niet beweren, dat een ww. ghelaken, in den
zin van 't Eng. lo take, aan onze ouden geheel onbekend was: het Goth. althans kende reeds lekan, en
taken was in de 17e eeuw een zeer gewoon woord (zie
mijne aant. op den Warenar , bI. 95 vlg.). Maar hier
voorzeker zal het, ter wille der juistheid van uitdrukking, wel raadzaam zijn, gIteraken te schrijven.
1) Het hs. heeft: magie v gereken.
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GETEMPT.

Zie CEPERE.

GEVORT, IIgevoerd, beslagen," leest men in het gloss.
op den Limborch. Zeker, eene vreemde bijeenvoeging
van twee vrij wat verschillende begrippen. Men voert
met zijden, wollen of bonten stoffen, men beslaat met
metalen. Zullen die beiden zich oplossen in het gemeenschappelijk begrip van bekleeden ? Zal voeren oudtijds ook van metalen gezegd zijn? Een zuiver taalgevoel komt hier stellig tegen op. Het is dan van belang
te doen opmerken, dat deze meening volstrekt geen
grond heeft, en alleen op misverstand berust.
De plaats uit den Limborch luidt aldus, bij de beschrijving eener prachtige zaal (lIl. 1231):
Van dieren ghesteinte was die zale
Op ghemurt altemale •
Ende van fin en goude gltevort;
Wiere in quame wert berurt
Met groter vrouden, enz.

V olge~s den uitgever waren dan de wanden der zaal
uit kostelijk gesteente opgetrokken, en gevoerd of beslagen met fijn goud. Ik kan niet zeggen, dat dit pleiten zou voor den smaak des bouwmeesters: edel gesteente
te beslaan met het minder edele goud, het kostelijkste
dus te verstoppen achter het minder kostelijke!
Maar ééne gewigtige zwarigheid zag de uitgever voorbij:
dat namelijk het ww. voeren, in dien vorm althans,
nog niet bestond, toen de Limborch geschreven werd.
Het woord luidde voederen, en die vorm was werkelijk
de oorspronkelijke. Reeds het Goth. kende fodr, 't Ohd.
fuolar, in den zin van scheede of foedraal, waaruit
regtstreeks het Fr. fourreau ontstond. En nog heden
is de d, die tot het wezen des WOOl"ds behoort, zoowel
in 't !tal. fodera, foderare, tegenover het Fr. fourrer,
als in 't Hd. futter , fuitern, futleral , tegenover ons voeren,
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in gebruik gebleven. De MDl. vorm, gelijk ik zeide,
was voederen. Zoo in Beatrijs , vs. 167:
Bi cochte blau ende scaerlaken,
Daer hi af dede maken
Mantcle ende caproen goet 1,
Ende roe ende sorcoet,
Ende na recht gkevoedert wel.

}'ragmenten in Taatk. Mag., 111. bI. 183, vs. 3:
Wanten, surcoet, roe ende scoen,
Wel ghescepen na uwen doene,
Wildi brunet ofte groene,
GefJoedert wel na uwer ghise.

Belg. Mus. 1844, bI. 111, vs. 228:
Dattie mantel, die daer hinc,
Met bonten gevoedert niene was;
Maer die fJodre, geloeft mi das,
Was lammerin , out ende swart.

waar vodre of voeder (Hd. futter) hetzelfde is wat thans
voering heet. - Zelfs nog in den Minnen Loep, Il. vs.
2105 leest men:
Huefscheit gkefJoedert mit zedicheit
Dat is maten omme cleyt.

d. i. "hoofschheid, met zedigheid gestoffeerd, is het
kleed (omkleedsel) der gematigdheid." Doch het mag
onze aandacht niet ontgaan, dat het Leidsche hs. hier
ghevoert heeft. Dit hs. is van 1486, het Haagsche van
± 1450. Zoo kunnen wij op vasten grond bepalen, dat
eerst in de tweede helft der 15e eeuw de d is uitgesleten, en voederen tot voeren geworden. Derhalve mag
die vorm in den LimlJorch niet worden aangenomen.
Geheel iets anders heeft dan ook de dichter buiten
twijfel bedoeld. Beschrijft hij ons eerst de wanden der
zaal, zijne tweede beschrijving moet dan natuurlijk de
I) De oitg. beeft groet.
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zoldering of den vloer betreffen: zoo alleen krijgen wij
van de geheele zaal een behoorlijk denkbeeld. Zoo deden ook andere dichters, als b. v. de auteur der Reis
van S. Brandane, die herhaaldelijk, na vermelding van
al de heerlijkheden eener kostelijke zaal of burg, niet
nalaat te berigten (2e uitg. vs. 1741):
Die vloer van der zalen was
Al gader sneewit glas,

of vs. 1767:
Die vloer was saphier ende glas.

Welnu, men leze dan ook in den Limhorck t. a. pI.:
Ende van fiuen goude ghevloertj
Wiere in quame wert beroert
Met groter vrouden, • • . •

Men ziet, hoe gkemurt en ghevloert nitstekend overeenstemmen.
De stijl van den dichter is dan nu geheel in zuiverheid hersteld, en tevens de smaak van den bouwmeester gered. De wanden waren van edel gesteente, de
vloer was van goud: het een strekte om den vonkelenden glans van het ander des te meer te verhoogen.

Oud· Vlaemscke Ged., J. bI. 17, vs. 1423,
wordt van Achilles aan het hoofd zijner troepen voor
Troje gezegd:
GEWEE.

Ri badder onder jone ende oude,
Tien dusellt ofte mee,
Die toen den alle, dat si waren flewee
Jeghen die van Troyen op dien dacb.

Het blijkt niet, hoe de uitgever gewee heeft opgevat.
Trouwens, dit mag ons vrij onverschillig zijn. 'Vat de
dichter gewild heeft, zal ieder terstond inzien. Aan
geen gewee heeft hij gedacht, en hij kon er niet aan
denken, om de zeer natuurlijke reden dat het niet
bestond. Hij schreef eenvoudig gevee, en de uitgever
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had beter gedaan dit onveranderd te laten. Doch WIJ
zagen reeds boven (op ALGE), dat het adj. gevee hem
niet regt helder was. Haasten wij ons het miskende
woord ook hicr in zijn regt te herstellen, en gewee
met alge, vee en dergelijk misgewas uit te werpen.
GUTE.

V\' ETE-.

Zie TOLEt'.

GlEliEn.
Eene kluchtige tekstverknoeijing in den
Reinaert heeft ons vergast op dit merkwaardige staaltje
van zuivere taal. Giement, in den zin van niemand,
staat niet alleen in het gloss. te prijken, maar wordt
ook in de aant. op vs. 5238 uitdrukkelijk aldus verklaard, ja etymologisch opgehelderd door de verrassende
aanmerking: IIvermoedeJyk by verkorting van geen iemand." Hoe was het mogelijk dat een man als Willems zóó iets in ernst ter neder schreef?
Staan wij opzettelijk stil bij de plaats, waar Willems
het woord meende te vinden.
Het is in het 2de Boek, ,vaar koning Nobel de vierschaar spant over Reinaert. Vrouw Rukenau, Reinaert's
moei, wijst den koning op den breeden kring der magen
van den beschuldigde, en eischt voor hem dat hij zich
moge beraden en verdedigen. Zal hij zijne onschuld
niet kunnen bewijzen, dan geschiede hem wat de wet
gebiedt. Zij besluit aldus:

Wi en eisschen niet, noch en geren bet:
Dit en soude men weigeren niement.

Terstond daarop antwoordt N obe!'s ,vijf, die dit geheel
met Rukenau eens was, en reeds vroeger in dien geest I
hoewel vruchteloos, tot den koning had gesproken:
Die eoninghinne sprae: Hi en doea gienzent,
Vrou, dit seide ie hem gisteren wel;
],faer hi was so door fel,
Dat bi daer na niet horen en woude.
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Men zal mij wel willen toestemmen, dat de woorden hi
en does giement, of liever (want zóó heeft het hs.) ie en
does giemertl, niet meer zijn dan bare nonsens. Zelfs
met de verklaring van Willems is het niet mogelijk er
een redelijken zin aan te hechten.
Maar de koningin laat onmiddelijk op die woorden
volgen:
Vrou, dit seide ic hem gisteren wel.

Laat ons dan zien, wàt zij den koning gisteren gezegd
had, toen hij in te felle woede ontstoken was geweest
om naar haar te luisteren. Die rede leest men vs. 3672:
Ten lesten sprac die coninginne:
Sire, pour Dieu, ne crois mie
Toutes choses qu'on vous die,
Et ne j ures pas legierement!

Daarna ontbreekt een vers, en gaat zij aldus voort:
Want ten sal geen man van eren
Te licht geloven, noch hoge sweren,
Eer hi claer wel weet die sake,
Ende hoort die wedersprake.

Men gevoelt, dat opzettelijk en karakteristiek aan de
koningin dit Fransche gezegde in den mond wordt gelegd. Doch men merkt tevens op, dat de zin daarvan
straks ook in 't Dietsch wordt teruggegeven. Dit stelt
ons in staat, den inhoud van het ontbrekende vers bij
gissing te ramen. De zaak wel te onderzoeken, taal
en wedertaal te hooren, in één woord: wettig geregt te
houden, dat moet ongeveer de zin zijn geweest.
Op deze woorden nu, in het Fransch door haar gesproken, verwijst de koningin in hare toespraak tot
Rukenau. En als zij dan betuigt: "dit zeide ik hem
gisteren," en wij daarbij het vreemde giement lezen,
dat merkwaardig rijmt op legierement in hare vroegere
rede: mogen wij dan niet vermoeden, dat ook hier een
paar Franschc woorden schuilen, dat juist hier door
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haar wordt aangehaald wat in het ontbrekende vers was
gezegd?
Ik waag het, in overeenstemming met dit vermoeden,
ter aanvulling van dit ontbrekende vers de volgende
gissing voor te stellen:
Sire, ponr Dieu, ne crois mie
To'utes choses qu'on vous die,
Et ne jures pas legierement,
Ains faites ti droit jugement.

d. i. "maar houd wettig geregt over Item!" En zou men
dan niet mogen onderstellen, dat zij later, doelende op
die woorden, aldus vrouw Rukenau had beantwoord:
Die coninghinne sprac: ,Si, en dfoit jugemmt!
Vrou, dit seide ie hem gisteren wel;

d. i. "ja, naar wettig geregt," of: "Ja, gij hebt gelijk,
naar wettig geregt moet het zoo zijn, vrouwe, gelijk
ik hem gisteren nog zeide."
Men begrijpt ligt, dat ik niet druk op de Fransche
bewoordingen, die ik ontwierp I. Veelligt kunnen deze
1j De uitdrukking faites }ugement treft men o. a. aan bij E. l\fiitzner.
Altfranz. Lieder. XLIV. vs. 1; droit }ugier aldaar. XLIII. vs. 34.Wat betreft het onzuivere rijm. dat volgens mijne gissing in vs. 5237-8
ontstaat: niement en }ugement. ook daarin is geene moeilijkheid gelegen.
Bij het I'ijmen van een Dietsch en een Fransch woord kon de dichter

het voldoende achten. als het gezigt zijn eisch had. al moest het gehoor
wat toegeven. Zoo rijmde hij even onzuiver. vs. 937:
Sire priester. Dieu vo saul!
Kendi Reinaert. den ribaut f
Een ander sprekend voorbeeld vindt men in den Ferguut. vs. 5164:
Lude riep daer menech yrallt:
Ridders I hets tijt. lacies! lacies!
Die vrouwen waren blide dies.
Lacies is het Fransche láchez! maar de dichter vond er geen bezwaar in,
de uitspraak van het woord te verdietschen. en het te laten rijmen op
dies. Niet minder onzuiver is het rijm in Vander zielen ende vanden
/ichame (Blommaert's Theophilus. lIj, vs. 327:
Hets al te spade, wetekey!
Te roepen: mi8crere mei!
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juister en heter worden gekozen. De vraag is alleen,
of ik wèl gezien heb, dat in de woorden ie en does
giement verknoeid Fransch verscholen ligt, en wel bepaaldelijk in giement het Fransche jugemen1 I. ZOO ja,
ik zal mij gelukkig rekenen, aan een gedicht als den
Reinaert eene deerlijk verduisterde scherts in oorspronkelijke frischheid te hebben wedergegeven. Maar al
mogt mijne gissing de ware niet zijn: giement voor niemand mag, vertrouw ik, voor altijd afgedaan heeten.
GOLTERINE.
Een misschreven woordvorm in Maerlant's
Sp. Rist., D. Ir. bI. 397, waar bij eene aanbeveling
der matigheid deze raad wordt gegeven (vs. 15):

Breidele dine golterine,
Werp van die di leckerine.
Min dan zat et, radie di mede,
Drine min dan dronken in elke stede.

Men ziet, dat de vreemdsoortige uitgang de geregelde
verklaring der beide woorden vrij bezwaarlijk maakt.
Dit doet reeds denken aan eene gemeenschappelijke fout,
en gerust mag men het een zoowel als het ander uitmonsteren, om te lezen:
Breidele dine flolternie,
Werp van di die leckernie.

Bij de vergelijking van het hs. is mij dan ook gebleken, dat er werkelijk zoo geschreven staat.
Men ziet, de klank der vreemde woorden wordt geheel naar de DietBche
uitspraak verplooid. De dichter heeft dus vermoedelijk niemént en juge.
mént bedoeld. Hij had anders ook niemán en jugement (naar de Fransche
uitspraak) kunnen rijmen.
I) Vindt men welligt de verknoeijing der Fransche woorden in het hs.
wat forsch, men bedenke, dat in vs. 3675 nyernes pays in plaats vnn
ne jures pas te lezen staat. En dergelijke verminking, tot onkenbaar
wordens toe, van hetgeen de afschrijvers niet verstonden, was niet meer
dan natuurlijk.
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Golternie is een merkwaardige vorm, die onze aan·

dacht verdient. De zin kan niet twijfelachtig zijn: er
wordt stellig ,qulzigheid bedoeld. Maar al zijn golternie
en gulzigheid woorden van dezelfde beteekenis en in
vorm nagenoeg gelijk, toch wachte men zich, beide voor
identisch te houden of uit eenzelfde grondwoord af te
leiden. De overeenkomst is bloot toevallig: het zijn
woorden van verschillenden oorsprong.
Golternie is niets anders dan de zeer gewone omzetting van het Oud-Fr. gloternie of glouternie, bij Roquefort vermeld in den zin van gourmandise, iniempérance,
débauche. Bij Du Cange (VII. 190) staat in gelijken
zin gloutrenie opgeteekend. Het is afgeleid van glout
d. i. gourmand, vanwaar ook gloutonnie (Prov. glot, gloto,
glotonia) , in de hedendaagsche taal glouton en gloutonnerie luidende. Een en ander heeft zijn grond in 't
Lat. glutus, gluto, glutire. Zie Raynouard, lIl. 477 vlg.
en Diez, p. 171 vlg.
Ons gulzig daarentegen, hoezeer ook van Latijnsche
afkomst, behoort tot een anderen stam. Het luidde
vroeger kortweg guls, en daarin herkent men aanstonds
het Oud-Fr. goulous (Prov. golos en golut, waarnevens
de adv. golozamen en goludamen) , thans goulu, goulument, regtstreeks aan het Lat. gulosus ontleend. Zie
Roquefort in v. en Raynouard, lIl. 481.
Het verdient opmerking, dat Maerlant, nevens het
subst. golternie, ook reeds het adj. guls gebruikte. Zoo
b. v. in de Heim. d. Heim., vs. 1807:
Tachtendc 50 wilIic dat hi
Nochte [Juls, nochte lccker si.

En in den Sp. Hist. zelven, als D. I. bI. 150, v8 .. 43,
waar hij zegt dat
wijf quadertiere
G1tl/ls sijn na wulve manie re.

Zie ook D. II. bI. 106, vs. 38.

J a zelfs het afgeleide
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gulzigheid was hem reeds bekend, als
Heim., vs. 483:

In

de Heim. d.

Scuwe gulaicheit ende ommate.

Golternie en gulsieheit waren dus beide bij hem in dezelfde beteekenis in gebruik. Denkelijk heeft hij gelijk doorgaans geschiedt, waar twee gelijksoortige vormen nevens elkander bestaan - in de zwakkere of
sterkere opvatting eene onderscheiding gevonden. GulBÏeheit, het jongst gevormde woord, zal dan wel voor
het krachtigste hebben gegolden.
Als ik in het Hamburgsche hs. van 't Schaakspel,
fol. 215, lees:
die gbiericbede, gulyckede ende andere saken die gbij andtierd,

zal dit wel niet meer zijn dau eene schrijffout voor
gulayehede.
GOR GE , GORGIE.
Van twee kanten heeft dit woord
getracht ons taalgebied binnen te sluipen. Het heeft
zich vastgeklampt aan den Renout en den Ferguut, om
à la suite over de grenzen te komen; het heeft zich
verscholen achter het gezag van Bilderdijk, Visscher
en Halbertsma j het heeft nu eens de beteekenis van
keel aangenomen, dan die van borstharnas of zweep:
maar alles te vergeefs! zonder genade zal en moet het
als indringer worden geweerd.
In den Renout las Bilderdijk (N. T. en Dk. Verselt.
I. bI. 152, vs. 263):

Doe antwerde die grave Roelant:
Nu eist mi ten gorgen bewant.

en dit beteekent volgens hem (bI. 167): ,tiot de keel
benaauwd ," zoodat gorge gelijk zal staan met het Fr.
gorge. Maar van zulk een Mnl. woord heeft niemand,
vóór noch ná Bild., ooit iets geweten.
Het was dan ook blootelijk eene schrijffout, die tot
de vergissing aanleiding gaf, en te regt heeft Hoffmann
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v. P. (Har. Belg. V. 82, vs. 1268) de lezing aldus
hersteld:
Doe antwordc die grave Roelant:
Nu eist mi ten 80rgken bcwant.

d. i. !INu is het zorgelijk met mij gesteld." De juistheid
dezer verbetering blijkt reeds uit vs. 614 van hetzelfde
gedicht:
Edel here, hets ons bewant
Te 80rgMn jamerlike.

en ten overvloede merkt Hoffmann op (hl. 118), dat
het Volksboek in proza de woorden van Roelant aldus
vermeldt: "Nu staet my te sorgen." Het subst. gorge
voor keel mag dus binnen onze grenzen niet worden
toegelaten.
Maar een jaar na deze tekstverbetering van den
Renout zag de Ferguut het licht, en ziet, daar had
gorge, nu als gorgie vermomd, eene nieuwe poging gewaagd. Daar las men (vs. 475) bij 't verhaal, hoe de
pas gewapende Ferguut zijn paard bestijgt:
Hi greepenc, int gbereide hi spranc,
Den stegereep wistijs deinen danc;
Ene gorgie nam hi in sine hant,
Men wiste van sporen niet int lant:
Die gorfJie was ten inde geknocht.

Vreemd ziet men op, als Prof. Visscher in 't gloss. dit
gorgie door bedeksel voor den hals verklaart, en bepaaldelijk t. a. pI. opvat als "borstharnas van een paard,"
omdat het Fransch gorgerette en gorgerin voor halskraag

kent. Hoe? moest dan de arme Ferguut, bij gebrek
aan sporen, een zwaar borstharnas in de hand nemen,
om zijn paard aan te zetten? Zeker, eene weinig uitlokkende manoeuvre voor den jongen ruiter!
Te regt gevoelde Dr. Halbertsma (Lett. Naoogst, bI.
26 vlg.), dat hier van niets anders sprake kon zijn dan
van eene zweep of karwats, en hij beweert dan ook dat
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fJol'gie werkelijk die beteekenis had. Vergeefs echter zöekt
men naar eenig bewijs voor die stelling. Wij vernemen
alleen dat gorgie van 't Lat. corium afstamt, en eerst
corgie luidde, later tot gorgie verbasterd: eene afleiding,
die stellig onhoudbaar is. Dat aan 't begin van een
,voord de Lat. c in 't Fransch tot 9 zou overgaan, of
de Fransche c tot 9 verbasteren, is voldrekt ondenkbaar en met alle regelmaat in strijd. De etymologie
vermag dus gorgie niet te regtvaardigen : het woord
steunt alleen op deze ééne plaats in het niet zeer zuivere hs. van den Ferguut.
En waarlijk, die stenn is bijster zwak, ja zinkt geheel weg, zoodra men denkt aan het gewone woord
voor z.weep, waarvan gorgie kennelijk de verschrijving
is, t. w. scorgie, dat nog in 't Eng. scourge luidt en
zich evenzeer vertoont in 't Fransche escourgée, een
zweep uit een aantal lederen riemen bestaande. Reeds
de schrijver van Iets over Ferguut (Leiden, 1838)
heeft bI. 13 dit scorgie als de ware lezing aangeduid en
verwezen naar vs. 4406, waar van Lunette gezegd
wordt:
1'ote haren mule dat si liep,
Met ere 8corgien ghine soese driven.

Wil men het bewijs, dat dit scorgie werkelijk het ge,vone woord voor zweep, karwats of geesel was J men
vindt het o. a. in Maerlant's Sp. Hist., 1. bI. 282, vs.
14, ,vaar in den brief van Darius aan Alexander het
volgende voorkomt:
Dies hebbie di ghesent oee mede
Eene 8corgie ende eenen ~toet',
J) Stoet luidt bij Vincentius pila. en wordt ook bij MaerJant in 't
vervolg telkens door bal wedergegeven. Wij vinden in dit woord de etymologische opheluering van de bekende Drenthsche stoet. cen grof brood.
dat dus oorspronkeJük niets dan bol beteekende. Kiliaen moge stuyte.
stoete. door povi.· triticeus 'luadratus omschrijven, en Weiland door stuit
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en dan volgt onmiddelijk:
Die geaele wiset di al bloot,
Dattu noeh heves bedwanes noot.

Alexander antwoordt den Perzischen koning (bI. 283,
vs. 88):
Nu sendstu mi eene 8corgye
Ende een en bal, dies ie lie
Dattet grote dine bediede.
Die gM8ele meent, dat ie dine liede
Dwinghen Bal in eortere stont, enz.

Kan men klaarder blijk verlangen, dat scorgie de wet·
tige woordvorm is en in beteekenis met geesel of zweep
gelijkstaat?
Wat nu de afleiding van scorgie betreft, zij kan niet
twijfelachtig zijn. Prof. Visscher moge het door 't
Fransche scorpion trachten te verklaren: dit is even
vruchteloos als de gissing, in 't Taalk. Mag. I. 79 geuit, dat 't Eng. scourge zou afstammen van 't Ohd.
scurgan d. i. propellere , praecipitare (Graff, VI. 542).
Het Fransche escourgée wijst ons den regten weg. Van
ezcoriare d. i. virgis vehementius caedere (zie Du Cange
in v.), dus de huid met zweepslagen afstroopen, is escourgée, het werktuig dier geeseling, onmiddelijk afgeleid,
en daarvan zijn ons 8Corgie en het Eng. 8courge de verzwakte vormen. Er schuilt dus, ja, gelijk Dr. HalbertBma wilde, het Lat. corium in; maar voorafgegaan
van ex J en regelmatig ontwikkeld tot 8corgie. - Gorgie
een langwerpig en plat broodje verstaan: dit bewijst niets tegen onze
afleiding. noch pleit voor de verschillende verklaring. door Dr. Hal·
bertsma in den O. LT. Almanak. 1836. in v. Stoete gegeven. Eenmaal
stoet of bol heetende. behield het brood zijn naam. al veranderde later
de vorm. waarin hetzelfde deeg werd gebakken. Ook vele broodsoorten,
die thans in onze gewesten bol heeten. zijn alles behalve bolvormig.
Maar de klassieke Drenthsche stoet heeft naam en vorm onveranderd
behouden.
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daarentegen is en blijft, even als het straks behandelde
gorge·, eene schrijffout en niets meer.
GUERlI.El'f.
Men leest in Maerlant's Sp. Bist., D. II.
bI. 297, vs. 6:

Duvele quameu in swine gelike,
Verwoet, die omme die celle liepen
Ende guerreden ende riepen.

Mag een ww. guerren voor het knorren der zwijnen als
wettig bestanddeel der oude taal gelden? Die vraag
verdient te eer in overweging te komen, daar de plaats
van Maerlant door Dr. Halbertsma in zijne Aantt. op
het 4e Deel (bI. 498) onveranderd is aangehaald, en
het woord derhalve door een nieuw gezag geijkt schijnt.
Dat echter de vraag ontkennend beantwoord moet
worden, is ligt in te zien. Guerren is blijkbaar een
onjuiste vorm. Immers, vat men de u als. medeklinker op, als w derhalve, dan stuit men op de letterverbinding gw, die, zelfs bij klanknabootsende woorden,
stellig in onze taal onbestaanbaar is. Of beschouwt
men u als klinker, men verkrijgt dan een ww., dat,
naar hedendaagsche schrijfwijze, geuren zou luiden: en
het ongehoorde, ja ongepaste van zulk eenen vorm ter
uitdrukking van het zwijnengeluid behoeft wel geen
betoog.
Het is dus in 't belang eener zuivere taalkennis, te
doen opmerken, dat guerren werkelijk niet bestaat, zelfs
niet in het hs., waaruit de Sp. Bist. is afgedrukt. Bij
onderzoek is mij gebleken, dat er duidelijk gnerreden
geschreven staat. Ziedaar zeker, wat Maerlant bedoelde.
Gnorren, met het afgeleide gnorten en gnorrig, is niet
alleen een gewoon woord (zie b. v. Taalk. Mag. IV.
bI. 366 vlg.), in onze oude kluchten overbekend; maar
bepaaldelijk werd het van zwijnen gebezigd, als b. v.
in den Minnen Loep, I. vs. 793:
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Wye mit zwinen wil omme gaen,
Daer leert hi wel !l1l0rren aen,

gelijk ook nog heden in vele streken van ons land
het geluid der varkens gnorren heet, ja zelfs Helmen
in de Holl. Natie nog zong van
Het dier dat gnorrend zich met Ceres eikels voedt.

Dat nu dit gnorren, als doffere klank, met gnerren,
als scherper en schriller, afwisselde, was even natuurlijk als de klankschakering van gorren, girren, garren
en gieren, die ik in de Aamt. op den Warenar , bI.
136, verklaarde, en waarbij ik thans nog glterren voeg,
zoo als t. a. pI. van Maerlant de variant heeft, even
als garren in den Reinaert (vs. 6069) van 't zwijn gezegd wordt. De wisseling van 0 en e voor r is dan
ook bekend, en daarbij is doorgaans de e oorspronkelijk: gorden, vormen, worden, voor gerden, vermen ,
werden enz. Gnerren is dan inderdaad de oude en·
sterkere vorm, gnorren de latere en verzwakte. Evenzoo had knorren, dat uit gnorren ontstond I, eertijds
ook het sterkere knerren nevens zich, waaruit knersen
of knarsen is afgeleid, en dat vermoedelijk nog voortleeft in ons gemeenzame zeggen een oude knar, dat
wel niet anders dan ouden knorrepot zal beteekenen.
HAYEREN. Ook op woorden, uit andere talen ontleend, moet in onze MnI. lexicographie scherp toezigt
worden gehouden. Hoevele vreemde woorden ook werkelijk in gebruik waren, geen enkel mogen wij toelaten, dat niet in onwraakbare bewijsplaatsen uit de oude
schrijvers geldige brieven van bekomen burgerregt kan
vertoonen.
Daarom mogen wij geen genoegen nemen in een ww. hayeren, dat in 't gloss. op het
1) Als knap uit gnap; knagen, knikken, knijpen, kn'mpen en dergeJijken ,
uit ge·nagen, ge.nikken enz.
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Leven van S. Amand als lIaideren J helpen, Fr. aider"

staat aangeteekend. 't Is waar, de vorm zou op zich
zelven niet onjuist mogen heeten. Bij de Vlaamsche
spelling van dit gedicht, waar telkens de aspiratie wordt
voorgevoegd, zou de h ligt verklaarbaar zijn J en aie,
aier, voor aide, aider, waren inderdaad in 't OudFransch niet ongewoon. Doch zoolang het woord geene
betere aanbeveling medebrengt dan de ééne plaats, waar
de Hr. Blommaert het las, moet het onverbiddelijk worden afgewezen. Daar toch is zeer zeker door den
dichter iets anders geschreven.
De bisschop van Wasmens of Vermandois (zoo verhaalt ons De Wevel) bevond zich te Pevele, om de
J oden aldaar te bekeeren. Na veel redetwisten, waarin de bisschop de zaak des Christendoms zegevierend
bepleitte, sloeg men hem voor, een plegtig dispuut te
40en houden tusschen vier uitgelezene Joodsche wijzen
en evenveel uitverkoren Christenen. Er volgt dan (ll.
vs. 1498):
Als dit die bisscop verstoet •
Vraghedi met einne vroet,
Welken tijt dat si den dach wouden
Setten , hi ware diene soude
Halleren ende bringhen daer,
Vroede persoonen van scriftueren waer.

Welken zin de Hr. Blommaert zich met deze interpunctie en deze uitlegging heeft voorgesteld, is mij niet
gelukt te ontcijferen. Allerminst vat ik, wat het zij,
dat de bisschop den dag, dien men bepalen zou, beloofde te zullen helpen. Zoo dit eene verklaring moet
heeten, wenschte ik liever, dat men onze oude schrijvers, ter wille der klaarheid, onverklaard liet.
Gelukkig laat de zamenhang geen twijfel over, wat
de dichter bedoelde. De bisschop neemt het hem voorgeslagen dispuut aan, vraagt welken dag men daarvoor
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wilde bepalen, en verklaart zich bereid tot de openbare bekendmaking, die vooraf moest gaan, om iederen
belangstellende de gelegenheid te geven tot bijwoning
der plegtige handeling. Welnu, de ware lezing is dan:
bi ware diene soude

Oray",en ende bringben daer

Vroede personen van scriftueren waer.

Crayeren of crieren is de gewone term 1 voor de openbare
uitroeping, afkondiging of bekendmaking van aanstaande
publieke feesten of plegtigheden, als tournooien, ridderspelen, hofhoudingen, parlementen, enz.: zoo dan
ook van een plegtig theologisch dispuut, in het openbaar te houden. Dat de bijeenkomst te Pevele werkelijk eene openbare handeling is geweest, blijkt uit het
vervolg. In het geheele land, lezen wij daar, was geen
Jood, die maar eenigzins vroet mogt heeten J of hij
werd ontboden (vs. 1933-1936); IImenich man ,u zoowel van Christenen als Heidenen, kwam daar op lIom
die disputacie te hoome an JJ (vs. 1963-1965); ja zelfs
de Frankische koning Dagobert verscheen plegtig llten
paerlemente" (vs. 1937 vlgg.).
HA1'fE. Schrijffout voor kale, gelijk Hoffmann v. F.
te regt herstelde in den Renout, vs. 1222:

"ale.

Dat seggbic u sonder
Noch weten wi alle waIe, enz.

Reeds door het rijm wordt de fout van het hs. veroordeeld J en hale als de ware lezing ontwijfelbaar aangewezen. Vruchteloos trachtte dus Bilderdijk 2 hane met
hrme gelijk te stellen: iets dat even onhoudbaar zou
zijn, als de ongelukkige gissing, die hij er bijvoegt,
I) Zie Reinaert, vs. 45, RomtJtI der Lorreinm, 11. 4436, Lancelot, 11.
vs. 27696, FIOTÜ e. Blanc., vs. 166, Ftrgvut, VEe 5067, 5129, Iimborcla,
IV. 503, enz. enz.
2) N. T. en D1c. VerscA. I. bI. 165. Vgl. Horcu Belg. V. bI. 117.
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of men welligt voor de beide rijmwoorden Itader en te
gader zou moeten lezen. Hader zou dan wrok beteekenen ! Doch wie heeft ooit bij eenigen Mnl. schrijver
dit Hoogduitsche woord vernomen? Het moge, ja,
voorkomen in de 16e eeuw, en dan nog onder vrij
sterke verdenking van germanisme j - maar dat het
aan 't Mnl. vreemd was, is even zeker, als dat hane
een onding mag heeten.
HATEl'f. De eigenaardige, vooral in Vlaanderen gewone, verwisseling van den spiritus a8per en lenis heeft
bij de verklaring onzer oude schrijvers tot allerlei kluchtig misverstand en vreemdsoortige verwarring aanleiding
gegeven. Waar heere en heet voor eer en eed, arde en
one in plaats van harde en hone, het hebben der zee
tegenover het ebben van goederen, en dergelijke spelingen der uitspraak in de hss. stonden afgebeeld,
werd telkens in de geleerde commentaren der uitgevers
de eenvoudigste zin met de gedrogtelijkste verhaspeling
bedreigd. Aan dezelfde misvatting hebben wij ook het
ww. haten te danken, dat in het gloss. op Ferguut
vermeld staat, en natuurlijk - het begint immers met
ha - zooveel als haasten, spoeden beteekent !
De jonge Ferguut, door het zien van Artur's hofstoet
in ridderlijke geestdrift ontstoken, liet den ploeg op
het veld staan en rende naar huis, om zijn vader mede
te deelen, dat hij ridder. wilde worden. De vader, verbaasd en toornig om zjjn onverwacht bezoek, voert hem
te gemoet (vs. 380):
Waer bi bestu so tileo eomen r
Du bebst tilee were gelaten,
Qualee hebstu verJient dijn !zaten.

"Kwalijk hebt gij uw haasten verdiend!" klinkt, dunkt
mij, vreemd in den mond van een verstoorden vader,
tegen een zoon die te vroeg van zijn werk is afgcloo-
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pen. Mogt men niet veeleer verwachten, dat hij den
knaap zou toevoegen: "gij hebt uw eten kwalijk verdiend? JJ En ziet, naauwelijks bedenkt men, dat hier
weder de h in 't spel is, of het blijkt dat de vader
dit en niets anders zeide.
Heten voor eten was in de Vlaamsehe uitspraak volstrekt niet ongewoon. De Ferguut zelf toont het ons
In vs. 5382:
Alst gelieten te hove was,
So spracmen vele in die zale
Om Keien ende omme Pert8evale.

De uitgever (in gloss. bI. 250) , alweder door de h
misleid, denkt hier aan het ww. heten d. i. gebieden,
bevelen, en stelt dus dat de ridders aan 't hof, op hoog
bevel, een gesprek over Keye en Pereheval aanknoopten I De dichter meende eenvoudig: "toen er ge-eten
CIJegeten) was, toen de maaltijd was afgeloopen. JJ Evenzoo leest men in het Leven van S. Amand, I. vs. 51 en 56:
Ende battene ten TIetene saen,
Weet dat men daer lIetf!11 ghinc.

"Hij noodigde hem ter maaltijd, en men ging eten."
Zie ook vs. 3798 enz.
Van eten was het gewone subst. ale, voor !tet eten, de
BpijS, bovenal bekend in de uitdrukking ate ende drane.
In S. Amand staat daarvoor geschreven (I1. vs. 463):
Ende brochten hem chiereit menichfout,
'Ende van !late ende drancke als ghewout.

Het is ditzelfde hate, dat de dichter van den Ferguut
bedoelde. De afschrijvers mogten zich beijveren, het
onzuivere rijm en: e telkens, zoo't heette, te verbeteren:
onze taak is het, die onzuiverheid als volkomen geldig
te erkennen en, waar 't pas geeft, te herstellen I. Zoo
I) Vgl. Dr. Jonckbloet, Over Mnl. epischcn Versbollw, bi. 168 vlg.
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leze men dan ook hier in volle gerustheid:
Du hcbst tilec werc gelaten,
Qualec hebstu verdient dijn !zate.

HA.VEN. Niet zelden is door taalkundige schrijvers
heblJen gesproken, alsof dit werover een ww. haven
kelijk eenmaal in onze taal in gebruik ware geweest.
Die meening moet als eene dwaling worden bestreden.
Het Gothische haban moge een N ederl. haven doen onderstellen, dit haven moge in hij heeft, in het subst.
have en in 't ww. havenen inderdaad als grondvorm verschijnen: binnen het gebied onzer Neder!. taal is die
vorm nooit in levend gebruik geweest. De Infinitief
vertoont bij ons van den aanvang af den versterkten
vorm hebben, even als b. l'. bidde1i, liggen, zitten, waar
de grondvormen beden, legen, zeten wel nog de vervoeging en de afleidsels beheerschen , maar nooit zelfstandig voorkomen, daar zij voor den intensiven vorm heIr
ben plaats gemaakt. Hetzelfde geldt b. v. in 't Grieksch

=

van {3tXÀÀ'" , Àel7r"', TJ7rT"', in 't Lat. van frango, pango,
vinco; en evenmin als ooit een ww. (3tXÀr.J, ÀI7r"', TU7r(,),
of frago, pago, vico in het gebruik bekend is geweest,

zoo heeft ook nooit in onze moedertaal een ww.
haven bestaan. Maar allerminst mogen wij ons een
part. gehaven laten opdringen, dat veeleer de ongerijmdheid zelve is, daar het werkwoord van den oudsten tijd
af tot de zwakke vervoeging behoorde, gelijk overvloedig blijkt uit het Gothisch, waar dan ook het part.
kabaith-8 luidde. Ik teeken dit aan om de valsche
verklaring, door Willems gegeven van de woorden van
Heelu, vs. 3847:
Het was een orloge !lekaVffl
Tusschen heeren Waelraven
Van Monyoye, ende dien bisscop
Van Ludekc,
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hetgeen in de aant. door IIgehad, voor geweest, van het
oude haven, hebben, Hd. haben" wordt wedergegeven I.
Daargelaten de onjuiste opvatting, die aldus ontstaan
zou, alsof de oorlog reeds geweest, dus reeds afgeloopen ware, terwijl de dichter kennelijk zeggen wil dat
de krijg een aanvang nam: het woord gehaven is zeer
stellig geheel iets anders. Het is de oorspronkelijke,
in 't Mnl. nog zeer gewone vorm van gehf!Ven, part.
van heffen, dat insgelijks een intensiefvorm is van het
oudere haven, hoef, gehaven (reeds in 't Goth. hafjan,
maar hof, hafam) , sedert in heffen, hief, gehf!Ven verloopen. He.ffen in de beteekenis van aankeffen, en vervolgens aanvangen, beginnen, is te bekend om nader betoog te vereischen. Wil men 't bewijs, dat het ook
van een oorlog of strijd werd gezegd, ik herinner slechts
aan Lekensp. lIl. c. 4. vs. 305:
Aise twist ofte strijt es gke1terJen
Tusschen broedere oft gheneven.

Heelu zegt dus wat wij thans, met bijna gelijke overdragt van beteekenis, aldus zouden uitdrukken: lier
was een oorlog gerezen." Maar haven - wij zagen het is nooit in 't Mnl. in gebruik geweest, en gehaven voor
gehad is volstrekt ondenkbaar.
HEGHELIKE.
Uit ééne plaats van het Lf!Ven van S.
Amand moet ik twee woorden verwerpen: lteghelike, dat
in het gloss. door vriendelijk, behagelijk verklaard wordt,
en vye, dat de uitgever gelijkstelt met vite, Lat. vita,
Fr. vie, en dus als leven, lf!Vensbeschrijving opvat. Ik

1) Willems voegt er bij: .Dus is handhaven met de hand hebben." Ge·
heel onjuist. Men wane niet, in handhaven het ww. haven te ontdekken.
lIandhaven is geene zamenstelling van hand en haven, mll.ll.r eene afleiding
van handhave , welk subst. have dan van den grondvorm haven afstamt.
Zoo is radbraken niet van rad en braken, mll.ll.r een afleidsel van rad·
brake, enz. enz. Zie Dr. Brill, Ned. Spraakleer, 2e uitg., bI. 77.
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durf het bestaan dier beide woorden gerustelijk ontkennen. De uitlegging van heghelike berust op niets anders dan op de toevallige klank gelijkheid met behagelijk " die van vye op de schijnbare overeenkomst met het
Fr. vie, terwijl het Mnl. nooit een anderen vorm dan
vite gekend heeft. Het een zoowel als het ander is
eene bloote schrijffout, die geene verklaring, maar veeleer verbetering verdiende.
Sint Amand was in de Pieterskerk te Rome door den
koster mishandeld en ter deure uitgeworpen. Maar Petrus zelf verscheen hem, geleidde hem in de kerk terug, en bleef hem den geheel en nacht bij met vriendelijken troost. Heilig manna werd hem van den hemel
ter verkwikking toegezonden, en vele engelen kwamen
daar in helder en lichtglans neder, schoone melodie zingende. "Dus," zegt de dichter (I. vs. 2055):
JDus daden sy solaes ende Vge,
Tote dat die dach up quam.
Mettien Sente Pieter orlor nam,
Ende ooc alle de inghelen mede
Voeren met hem ter heIiger stede,
Daer boven int soete hemelryke,
Maer eerst bevolene sine ltegltelike.

en met deze woorden is het verhaal ten einde.
Hoe de uitgever met zijne beide verklaringen zich
een redelijken zin heeft voorgesteld, laat ik in het
midden. Ook hier geldt wat ik bij HATEREN heb aangemerkt.
Vye voor het gewone vite is een onbestaanbare vorm,
even ongerijmd als de beteekenis van leven hier t. p.
zijn zou. Ik houd mij verzekerd, dat de dichter wye
heeft geschreven. Wye, Ohd. wiki en wiha, Mbd. wfhe,
Nhd. weihe, is het subst. van wihjan, wihen, weihen ,
in 't Mnl. wien, dat eerst later de d aannam en tot
wijden werd (zie Lekensp. glosse op Wien). In ons wie-
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rook (wijrook) , wijwater enz. is de oude vorm nog kenbaar gebleven. De beteekenis past uitnemend. Reeds
het Goth. veihan, gaveihan beantwoordde zoowel aan
EVÀO<yElII als aan d'Ylá~E/II; en men behoeft slechts Graft'
I. 723 vlgg. en het Taalk. Mag. IV. 184 vlg. na te
zien, om zich te overtuigen, dat heiligen, zegenen, verheerlijken, in één woord benedicere , de zeer gewone
opvatting in 't Ohd. en later was, dat wiû, ons wye,
met benedictio gelijkstaat. Ziedaar, wat de dichter bedoelde. Petrus en de engelen deden Amand den geheelen nacht door I/solaes ende wye:" zij bragten hem
verkwikking en opbeuring toe, zij spraken zegening en
verheerlijking - 's hemels benedictie - over hem uit.
En wat moet er nu van Itegltelike worden? Ik begin met aan te merken, dat ook de vorm bevolene
natuurlijk onzuiver is. De e aan het einde des woords
is door niets geregtvaardigd, en een imperf. bevolen
bestaat alleen als dialekt-verscheidenheid, die hier niet
van toepassing zijn kan. Men verbetere dus bevalen.
En als men dan later, waar nogmaals een engel aan
Amand verschijnt, het volgende leest (vs. 2545):
Daer beval dinghel /toglleUke
Hem dat hi up soude staen,
Ende rechte voort te Thorout gaen;

dan vindt men daar kennelijk dezelfde twee woorden
verbonden, en wordt ons ook hier de ware lezing
aangewezen:
Maer eerst bevalen sine hog/telike.

Maar welk hoog bevel werd dan door Petrus en de engelen aan Amand gegeven? Het antwoord is eenvoudig: de woorden, waarin dat bevél vervat was, zijn
uit den tekst weggevallen: een paar verzen moeten in
het hs. ontbreken, waarvan de zin ongeveer op het volgende nederkwam : ,de volharden in zijn geloof en in zijn
heiligen ijver." Zóó, en zóó alleen, is de geheele plaats
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met juistheid te herstellen: ten koste, ja, van vye en
hegltelike, maar juist daardoor tot dubbel voordeel der
zuiverheid van taal.
hn. Eene der duistere plaatsen uit den Ferguut,
die tot hiertoe onafgedaan bleven, is vs. 4087, waar
men stuit op het onverstaanbare iane. Dr. J onckbloet
(Gesch. d. Mnl. Dichtk. Il. 174) verklaart er geen. weg
mede te weten, en ik moet bekennen, dat ik lang in
hetzelfde geval ben geweest. Dikwijls hangt het herstel
eener kennelijk bedorvene plaats van een gelukkigen
inval af, die lang kan uitblijven, hoe dikwijls men ook
de bestaande moeilijkheid overwege en de verbetering
trachte uit te vinden. Ik vlei mij, wat het woord in
quaestie betreft, nu onlangs hierin geslaagd te zijn.
Met eene kleine verandering laat zich, naar ik meen,
de hand des dichters herstellen, en tevens het nietsbeduidende iane voor goed op zjjde zetten.
Bij het verhaal der heldendaden, die Ferguut ten behoeve der belegerde stad verrigtte, leest men het volgende:
Doe versagbene die van buten
Meer dan •v. hondert tenen, iane
Ende scieden hem uter bane,
Daer si in vochten doe,
Ende reden }'ergute toe.

De uitgever heeft hier het hs. getrouw gevolgd, dat
werkelijk iane heeft. Wanneer hij dit echter (gloss.
bI. 228) door ja en wedergeeft, blijven wij al even
wijs wat den zin betreft, die, zoo als de woorden daar
staan, niet veel meer dan wartaal bevat. De bedoeling kan wel geene andere zijn dan deze, dat ruim 500
strijders in ééne hende, gezamenlijk, op l'erguut aanreden. Maar hoe die beteekenis te rijmen met de ijdele
klanken tenen iane?
Eene andere plaats uit hetzelfde gedicht wijst ons,
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naar het
5363:

mij

voorkomt, den

weg.

Ik bedoel vs.

Want die van binnen voeren ane,
Ende Ferguut leidde den trane.

Fergnut geleidde den stoet, voerde de bende aan, is
hier zeer zeker bedoeld, en trane is niet anders dan
ons trein, of liever regtstreeks het Oud-Fransche train,
dat werkelijk die opvatting toelaat, wordende o. a. bij
Du Cange, VII. 321, door troupe, joule verklaard.
Maar juist diezelfde beteekenis was het, die de zin in
vs. 4087 vereischte. Welnu, men Ie ze dan ook daar:
Meer dan vijfhondert tenen trane,
en alles is in de beste orde. Dat trane in het hs.
verknoeid werd, kan ons niet bevreemden. Ook het
vorige woord begon met eene t. Was eenmaal die letter in de pen gebleven, voor een volgenden kopiist was
rane geheel onverstaanbaar, en zoo weinig verschilde
dit van iane, dat het ligt zóó misschreven kon worden.
Ik wil hiermede niet beweren, dat traen voor trein een
zuivere Mnl. vorm was, in de volkstaal werkelijk gegrond. Maar de vertaler van den Ferguut behelpt zich
ook wel elders met uitdrukkingen, blijkbaar aan zijn
Fransche voorbeeld ontleend, die hij in een oorspronkelijk gedicht kwalijk zou hebben gebezigd. Hier vond
hij, op beide plaatsen, het subst. train; en veroorloofde zich, niet zonder inschikkelijkheid voor het rijm,
dit door trane weder te geven.
Het is voor de kritiek van den Ferguut ten hoogste te betreuren, dat van den oorspronkelijken tekst,
ofschoon dan voor weinige bevoorregten gedrukt, ondanks alle moeite geen enkel exemplaar verkrijgbaar
schijnt. Mogt het eenmaal vergeleken kunnen worden,
vermoedelijk zal men voor vs. 4087 in het Fransch wel
niet anders vinden dan:
Plus de cinq cents en un train.

94

Niets is voor de gI'ammatica gevaarlijker,
dan het onberaden aannemen van bedorven lezingen,
om straks daaruit gevolgtrekkingen af te leiden ter bepaling van spraakkunstige verschijnselen. Het is juist
het omgekeerde van de ware methode, die begint met
elke lezing aan wel bewezene grammatische wetten te
toetsen, en ze onverbiddelijk verwerpt, zoodra zij hier·
mede in strijd is. Daarom moet ik opkomen tegen de
handelwijze van Bilderdijk, die in de fragmenten uit
den Malagijs (N. T. en Dk. Versch. IV. bI. 164) de
volgende verzen aantrof:
hESEN.

Boven al der werelt ute ileaen,
80 was mijn lief tsuptile grein

Ende van ridderscepe souvrein,

en op dat ilesen aanteekende (bI. 172): "Oude Anglicismus voor gelezen. Het oude Engelsch gebruikte de ivoor onze voorsylbe ge- in de participia praeterita. Zoo
doet Chaucer zeer gewoonlijk j doch eindelijk verloren
zij dit augment geheel."
Dat het Angelsaksische voorvoegsel ge bij de verleden deelwoorden in het oude Engelsch tot i versmolten was, is bekend. Men zeide ibene, iblent, iblesced
enz., voor 't geen thans, na geheele wegvalling van 't
praefix, been, hlinded, hlessed heet. Zie o. a. Halliwell's Dictionary of archaic and provincial words (London, 1855), J. 472, waar men tal van voorbeelden
vindt opgeteekend.
Doch wat heeft deze Engelsche vorm met het Mnl.
te maken? In onze Middeleeuwsche taal heeft het
voorvoegsel altijd ge en nooit anders geluid. Niet een
enkel voorbeeld van i is uit den ganschen omvang der
Mnl. letterkunde aan te wijzen, dan juist dit ééne,
dat Bilderdijk niet eens in een hs" maar alleen in
eene kopij van Hoffmann v. F. aantrof. .Zal men nu
daaruit terstond besluiten tot een ouden Anglicismus
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in onze grammatica, tegen alle bekende feiten aandruischende? Of is het niet veeleer raadzaam, juist om die
bekende feiten de i in Hofl'mann's afschrift voor foutief te verklaren? Het antwoord kan, geloof ik, wel
niet twijfelachtig zijn. Men verwerpe dus dien Anglicismus , die door niets te regtvaardigen is, en schrijve
zonder bedenking:
Boven al der werelt ute g1zeleaen.
Y1Il0EDICHEIT. Een onverklaarbaar woord in het derde
Deel der Oud- Vl. Ged., bI. 143, vs. 24, waar men leest:
Xps name wort dicke versworen;
onder de voet,
Zo hoverde draecht hoghen moet.

r moediclteit leecht

Het zou voor de hand liggen, oetmoedicheit te verbeteren, ware het niet een AB-vers, op elke letter een
regel, zoodat tusschen X en Z noodwendig de Y moet
staan, en dus die letter niet mag worden aangetast J.
Daarom evenwel mag het ongehoorde ymoedicheit niet
als een Mnl. woord worden aangenomen. Men leze
veeleer Ynnicheit, dat hier in beteekenis zoowel als in
het metrum opperbest sluit. 1/ Gemoedelijke godsvrucht"want in dien zin werd innicheit destijds opgevat
I/gaat te gronde, als hoovaardij zich verheft."
Als proeve der versterkende kracht van
het voorzetsel in bij zamengestelde adjectiva, heeft
men gewezen op indwaghen in de volgende verzen uit
het gedicht Van ons heren kyntscheide:
INDWAGBEN.

Zine eleder waren altoes wit
lndwaghen, goet recht was dit,
J) Dat de y hier tusschen :z: en z voorkomt (even als straks in vs. 36),
was voor ons geen bezwaar om ze; in onze alphabetische rangschikking,
tusschen h en c k te plaatsen. Door ons behoort de y geheel gelijkgesteld te worden met i, waarvan zij niet dan graphisch verschilt.
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hetgeen dan als innig, door en door schoon gewas8clten
wordt opgevat. In het Archief van Dr. De Jager,
11. bI. 115 vlg., heb ik dit reeds als eene vergissing
aangewezen, en doen zien dat indwaghen niet bestaat,
maar. alleen eene schrijffout was voor nidwaghen of niedwaghen, een vorm die met het oude nieboren en ons
nieuwbakken gelijkstond. Ik behoef thans slechts te
verwijzen naar dit vroeger betoog. Mogt men welligt,
tot nadere bevestiging, een tweede voorbeeld van niedwaghen verlangen, ziehier wat ik sedert vond in den
Lancelot, B. 111. vs. 23023:
Een ander brachte daer gedregen
Twe slapelakene nier/wegen,
Wit gevouden ende cleene.
bGUEDIl'C. Nogmaals herneem ik het Leven van S.
Amand, om het glossarium te zuiveren van een woord,
dat zeker, indien het bestond, merkwaardig genoeg Z::)U
zijn, maar, helaas I voor zijn regt van bestaan geen
zweem van bewijs kan bijbrengen.
Men leest daar: " I n g he din c , geding, regtzaek, D.
11. vs. 2332." Zien wij, wat aan die verklaring hapert,
en aanstonds zal het nieuwgevondene woord in stukken uiteenvallen.
Amand spreekt over de geboorte van Christus uit
den schoot der onbevlekte Maagd, en bestrijdt de bedenkingen tegen dat leerstuk der kerk. Hij zegt daarbij:

Maria want bider duecht,
Ende bider Gods moghenthede,
Die se vercoos bider suverhede,
Daer sc haer selven in verclaerde,
Ende hare inglter/inc verzwaerde.

Ik weet niet in welk geding of proces Maria gewikkeld
was, en begrijp niet al te best, hoe zij door hare
maagdelijke zuiverheid hare zuiverheid
regtzaak verzwaren kon I
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Maar in afwachting van de nadere opheldering, die de
Hr. Blommaert daar welligt elders van geven zal,
stel ik intusschen voor, het subst. ingltedinc prijs te
geven, en daar het hs. wel vermoedelijk ingh'edinc
hebben zal, drie woorden voor één te schrijven, t. w.:
Ende haer in glzere dine verzwaerde,

want in geen opzigt werd de H. Maagd bezwaard bij
de ontvangenis en geboorte des Zoons. Zij droeg de
vrucht van haren schoot (gelijk de dichter het vs. 2315
uitdrukt)
Sonder smette ende sonder wonde,
Sonder smette ende sonder sonde
Van haren reynen maghdomme.

Ik haal deze laatste verzen te eerder aan, om er ook
de volgende bij af te schrijven:
Jhesus was die vrucht ende 50 was uie blomme ,
Die spruutte huter reeden van Jesse, daer
Ghi ooc af hebt scriftuere maer,

en in 't voorbijgaan dit reeden in roeden te verbeteren,
daar natuurlijk het rijsken van Jesse bedoeld wordt J.
Roede in dien zin is uit het gedicht Vanden Houte en
uit B. 11. c. 5 van den Lekenspieghel overbekend: maar
de gedrukte lezing is niets meer dan eene fout. Het
scheen mij niet overbodig dit even aan te wijzen, ten
einde ons te vrijwaren van de eene of andere geleerde
verklaring, die men welligt van het subst. reede mogt
willen beproeven.
CAJ!SUALLE.
Bij de vermelding van het aanstaande huwelijk van Eduard I van Engeland, berigt ons Velthem,
dat de koning, voor dat hij zijne bruid te gemoet ging

1) Jesaia, XI. 1: "daer sal een rijsken voortkomen uyt den afgehou·
wenen tronk Isai ," waar de Vulgata heeft: .egredietur virga de radice
Jesse ," en Lutber: .es wird eine Rut/,e Ilufgeben von dem Stamm Isai."
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trekken, in Cornwall maatregelen van veiligheid nam.
Zoo stelde hij daar aan (bl. 98)
alle gerechte,
Die die stat selen berechten
Ende hueden vort van caeaualle.
n Voor

ongevallen bewaaren," heet dit bij Le Long; en
het is niet tegen deze verklaring dat ik opkom, het
is alleen tegen het woord caesualle, dat den tekst ontsiert. Le Long schijnt aan eene afleiding van het Lat.
Ca3US, aan eene casualiteit, te hebben gedacht.
Doch
men houde onze taal liefst vrij van dergelijke mismaakte
vormen, en leze dus, gelijk niet onduidelijk in het
hs. staat:
Ende hueden vort van mesvalle.

CAMELE. De spreekwijzen ter aanduiding een er geringe
hoeveelheid, met niets gelijkstaande, als niet een ba3t,
niet een twint enz., zijn in het Mnl. zoo talrijk, dat
het verlies van een enkel niet sterk te betreuren zou
zijn. Wij hielden er nog meer dan 60 over, al moesten wij ook niet een camele geheel uitschrappen. Maar
gelukkig is dit niet eens noodig. Alleen het subst.
camele zal moeten wijken, maar de spreekwijze zelve
blijft in veranderden vorm behouden.
Men gevoelt dat ik het oog heb op de plaats uit
den Ferguut, waar de jonge held zich beroemt, welk
ridder hem ook in 't strijdperk te gemoet kwame,
mits met gelijke wapenen (vs. 880),
In gaver niet omme

.1.

camele.

De uitgever (bI. 240) stelt het gelijk met camore in
vs. 2231, en verklaart het niettemin als kameel. Een
kameel is echter, dunkt mij, nog al een vrij groot
beest, en kan bezwaarlijk gelden voor eene kleinigheid.
Dit begreep ook Dr. Halbertsma (Lett. Naoogst, bI.
47), die daarom eene andere ultlegging zocht, en wer-
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kelijk uit het Hebreeuwsch cn Arabisch opspoorde,
dat camele wel een touwtje of draadje zijn kon. Het
is jammer voor de geleerdheid, aan die verklaring ten
koste gelegd, dat zij den eersten noodzakelijken grondslag miste: het bestaan van het woord dat verklaard
werd. Maar camele bestond alleen in de verbeelding
van den uitgever van Ferguut. In het eenige hs. is
er niets van te vinden: daar staat letterlijk:
In gaver niet omme

.1.

canele.

Eéne m tot n verkort, en de kameel is verdwenen;
denkelijk om de vracht Semitische citaten naar het Oostersch vaderland terug te brengen! Maar ter vergoeding van dit gemis vinden wij uit hetzelfde Oosten een
geurig produkt, zij het dan al dat l'erguut het niet
hoog op prijs stelt, als hij zegt: /lik zou er geen kaneel
om geven." Trouwens, aan die geringschatting maken
wij zelven ons schuldig, want ook bij ons is het zeggen niet ongewoon: /lik geef er geen pijp kaneel om."
Dat men het woord canele ten tijde van den Ferguut
reeds kende, blijkt genoeg uit vs. 3047:
Om die fonteine stont caneele,

gelijk dan ook canella en cannelle in het Latijn en
Fransch van die dagen zeer gewoon ,varen. Doch men
bedenke, dat canella of cannella eigenlijk niets anders
is dan het dim in. van 't Lat. canna, en werkelijk ook
in de oorspronkelijke beteekenis van arundo voorkomt
(zie Du Cange, Il. 91 en 98, Diez, p.85). Bij toepassing werd het de naam der specerij, omdat die opgerold in den vorm van rietstengels of rietpijpen in den
handel komt. Men mag dus vermoeden, dat de uitdrukking niet een canele wel aan die eerste beteekenis
zal ontleend zijn, en dus op hetzelfde nederkomen als
niet een riet, dat de dichter van den Ferguut nog in
vs. 526 gebruikte. Later, toen men die eigenlijke
opvatting niet meer begreep, en bepaald aan kaneel
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begon te denken, lag het voor de hand, er het subst.
pijp aan toe te voegen: en ziedaar de betrekking tusschen de hedendaagsche spreekwijze en die der 13e eeuw.
CAPOYTEIIIENT.

Zie CORSIOEN.

CARPULT. Bij de beschrijving van bloedige gevechten,
waar man tegen man gestreden en zware slagting aangerigt werd, treft men veeltijds in het Oud-~'ransch
een woord aan, dat, in verschillende vormen ontwikkeld, zeer algemeen in gebruik was. Ik bedoel het
ww. chapler, chaploier of chapouler, dat in den zin van
hakken, houwen, nedervellen gold, en het subst. chaple,
chaplement, cltapleïs, chapleison (Prov. chapladis, cltaplatio), met het tegenwoordige tuerie, boucherie, massacre,
carnage gelijkstaande. Men zie daarover in 't breede
bij Du Cange, VII. 89, Raynouard, Il. 391 vlg.,
Roquefort, I. 238, enz.
Een en ander had zijn grond in het Midd.-Lat. capulare, dat snijden, hakken of houwen beteekende , gelijk
b. v. crines capulare voor 't haar afsnijden, linguam of
pedem capulare voor het afhakken van tong of voet, en
dergelijke uitdrukkingen, niet ongewoon waren. Zie
Du Cange, IJ. 160. Gewoonlijk leidt men het af van
capulus, het gevest van een zwaard, dat op zijne beurt
van capio stamde. Capulare zou dan zooveel als sabelen, neérsabelen zijn. V gl. Du Cange t. a. pI. en Diez,
p. 590. Gaat men echter na , dat het Fransch ook
chapuiser kende, voor hakken of houwen (vooral van timmerhout), dan zal men eerder geneigd zijn, niet aan
capulus te denken, maar aan een wortel chap of cap,
bij welken de vergelijking met ons kappen voor de hand
ligt, zoodat dan capulare hooger op van Duitschen oorsprong zou wezen.
Het hier behandelde woord was ook aan het MnI.
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niet vreemd. Een voorbeeld trof ik aan in de fragmenten van den Ogier, door Willems medegedeeld In
het Belg. Mus. 1838, bI. 336, vs. 63:
Si onderstaken hem met groter ghere,
Mallic brac sijn spere,
Dat vole vergaderde over hoop,
Dat caplijts wart harde groot,

welk caplijts Willems te regt het Fransche chapleïs
of chaplis herkende: de beteekenis van slagting, gelijk
men ziet, past uitnemend.
Ik heb dit alles aangehaald, omdat hierin, naar ik
meen, de sleutel ligt ter verklaring een er tot dusverre
duistere uitdrukking in het fragment van den Slag van
Crecy, afgedrukt in het Belg. Mus. 1844, bI. 257 vlg.,
waar In het verhaal van den moorddadigen strijd het
volgende gezegd wordt (vs. 113):
In

Menich hant, menich been
Slouchmenre 1 af al in een;
Menich hoeft, menich lichame
Was daer dor carpult onbequame,
So datter tbloet door die maelgen drane.

De uitgever wist met carpult geen weg, en zijne twijfelend geopperde gissing "dor '1 arpuit ?" laat de zaak
al even duister. Maar na al het aangevoerde, zal men
ligtelijk ook hier een afstammeling van capulare herkennen. Welnu J men leze dan capuIt of caplijt J een Mnl.
deelwoord, naar chapouler of chaploier gevolgd. Het
eerste ware zeker letterlijk getrouwer, doch het laatste
komt mij zuiverder van vorm voor. Maar één van beiden is buiten twijfel de ware lezing J en de beteekenis
doorhouwen, doorstoken staat vast. Carpult vervalt dus,
als verschrijving van een kopiïst J die het vreemde woord
niet begreep.
I) Er staat gedrukt: siolIgher men.
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Con.

Zie V ERCONE.

COPCASTEEL.

Zie CORSJOEl'f.

CORSIOEI.'I. Geene letters worden in de Mnl. hss. meer
verwisseld dan c en t, die veelal niet van elkander te
onderkennen zijn, zoo zelfs dat dikwijls alleen de zin
moet beslissen, welke van beiden door den schrijver
bedoeld is. Het kon niet missen of in de slordige
tekstuitgaven, waaraan wij gewoon zijn, moesten hieruit talrijke verwarringen ontstaan j en altijd behoort de
lezer van Mnl. gedichten er op verdacht te wezen, om
door de bloote verandering van c in t of omgekeerd,
menige ongerijmdheid weg te nemen, die of de juiste
opvatting van den zin belemmert 1, of de taal met
dwaze woorden en vormen ontsiert. Een paar voorbeelden heb ik boven reeds te regt gebragt 2; maar hier
wil ik enkele andere bijeen behandelen, en door dit
eenvoudig middel een tiental woorden doen verdwijnen,
die zonder eenig regt zich op ons taalgebied hebben ingedrongen.
Tweemaal leest men, bij de vermelding van verschillende ziekten, het woord corsioen. Huydecoper (op
Stoke, D. Il. bI. 547 vlg.) vond het in den Nieuwen
Doctrinael van Jan De Weert, en verklaarde het door
den loop. In een der hss. van Maerlant's Naturen
Bloeme, vs. 3139, trof Clarisse een tweede voorbeeld
aan. Buiten twijfel echter moet het op beide plaatsen
in torsioen worden veranderd, gelijk dan ook de vari1) Vooral gewoon is de verwisseling van sloet en seo!!t, die een aantal
plaatsen min of meer duister maakte. Een paar voorbeelden uit vele.
In den Reinaert, vs. 6340, staat bestoet : lees beseoe/. In Jl'a/ewein, vs.
3886, staat weders/oet: lees wederseoel. In Perguut, YS. 1360, staat
vers/oet: lees verseoei.
2) Zie DESTERENT en CEI'ERE.
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anten ten overvloede aanwijzen 1. Corsioen is niets,
maar torsioen de gewone benaming van krimpingen in de
ingewanden of pijn in den huik. Zie Clarisse in de Verslagen en Berigten, IV. 22. Tot nadere bevestiging van het
daar aangevoerde wijs ik nog op het Oud-Fransche torsion, dat volkomen hetzelfde bete eken de (Raynouard,
V. 382), en op het Ital. torzione. Alles afdoende is eindelijk de onloochenbare afstamming van het Lat. torsio
of tortio, reeds bij Plinius en Vegetius voor snijding of
krimping gebruikt.
In de beschrijving van het llrikelijc scip" door Augustijnken (Oud-Vl. Ged. 111. bI. 107, vs. 164) heet het:
Al boven stont een copcasteel
Aen den mast.

Eene zuivere uitlegging van copcasteel zou zeker niet
ligt te geven zijn. Doch als men bedenkt, dat de zoogenaamde kasteelen, waarover Huydecoper (op Stoke,
D. 111. bI. 329-342) in 't breede gehandeld heeft,
houten stellaadjes of borstweringen waren aan de toppen
der masten, vanwaar men in scheepsgevechten steenen
wierp of pijlen schoot, dan zal men zonder bedenking
topcasteel schrijven, en zóó voor een onhoudbaar woord
eene zeer juiste uitdrukking in de plaats stellen. De
variant scopcasteel bevestigt dit niet weinig: aanstonds
toch herkent men daarin de verminking van tsop, dat
oudtijds de gewone bijvorm van top was.
Even zeker is het, dat in den Grimhergschen Oorlog,
I. 3687:
Dies en was hy lac noch traech,

dit lac in lat moet worden veranderd. Lat, als lui,
vooral in de verbinding lat no traghe, is overbekend; maar
een adj. lac, door de uitgevers (11. bI. 320) als lui,
loom verklaard, bestaat niet.
1) In de uitgave van Jan De 'Veert, vs. 1379, is te regt, naar het
Bl1lsselschc hs., torsioell gedrukt. Zie Oud- Vl. Ged. lIl. bI. 90.
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Zoo ook

In

de Rijmkronijk bij Kausler, vs. 5891;

Want grave Gwy die quam in handen
Vlaendren oaer capoytement,
Twelke voeren es bekent,

zal wel niemand aarzelen, het bru:baarsche woord te
herscheppen in tapoyntement: want kennelijk wordt gedoeld op de schikking of bepaling, door Zwarte Margareet gemaakt op de aanstaande verdeeling harer staten
tusschen hare zoons uit de huizen van Dampierre en
Avesnes: op het appointement, waarvan de dichter kort
te voren (vs. 5799-5825) den inhoud had opgegeven.
Dergelijke verbetering vereischt ook de plaats van
VeIthem, bI. 94, waar, na vermelding der tusschenkomst van den Roomsch-koning Richard ter voorkoming
van den strijd tusschen de Hertogen van Oostenrijk en
Saksen, straks daarop van den Markgraaf van Brandenburg gezegd wordt:
Die marcgrave quam oee van der side,
Om dit te poncene, dat hi ean.

Een ww. poncen, waaraan Le Long den zin van beslissen toekent, heeft noch vroeger noch later in onze
taal bestaan. Doch men leze - tevens op gezag van
het hs. eene fout in het eerste vers wegnemen de
Die marcgrave quam oee bander8Ïde
Om dit te pontene dat hi cao.

I,

Ponten is hetzelfde als poenten, dat Velthem bI. 53
gebruikte:
lot leste werd gepoent alsoe,
Datsi Heinrikc bevalen doe
Die mooborie, haren neve.

Dus (punt voor punt) vaststellen, bepalen, regelen, schikJ) Dezelfde verbetering in banderside, waar het zinlooze van der side
gedrukt staat, is meermalen noodzakelijk. Zoo b. v. in Floris ende Blanc.
vs. 3BB3, waar het FraDSch (vs. 3166) cl'autre part beeft.
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ken, het Fransche appointer. Ik heb reeds vroeger over
dit woord gesproken in mijn Brief aan Dr. Jonckbloet,
bI. 29 vlg., en verwijs thans nog naar het gloss. op
den Limborch, waar echter de verklaring ten einde brengen niet geheel naauwkeurig is. Vergelijkt men Limborch VI. 433 vlg. met Roman der Lorreinen, Il. 213
vlg., dan zal men zien, dat poenten in beteekenis
met voegen gelijkstond j en evenzeer kan men poente in
het laatst aang. gedicht, I. 1834, het best door voegde ,
schikte wedergeven. Schikken is, dunkt mij, de ware hedendaagsche term, die overal aan het oude poenten beantwoordt.
Moesten wij in het bovenstaande vijfmaal de c door
t vervangen, elders is het omgekeerde noodzakelijk.
Zoo in den Reinaert, vs. 1472:
Ic hebbe gedaen groot ongeret
Cantecleer ende sine kindre.

Ongeret staat in het gloss. als welbewezen woordvorm
te prijken, en wordt door ongf!/)al verklaard. Het is
echter een zinlooze klank, op geenerlei wijze te regtvaardigen, en stellig schreef ook hier de dichter onnerec, even als in vs. 1200:
Tibert Beaemde hem ende sprane,
Daer hi vant groot ongerec;
Want eer bijt wiste was hem een strec
Omme sinen bals, harde vast.

Het is het opp. van gerec of gerak, vanwaar de gewone uitdrukkingen te gereke en tongereke. Zie o. a. het
gloss. op Flor. ende Bl. in Ongherec, en dat op den
Lekensp. in Gh- en Ongh- beide. Het was vermoedelijk het rijmwoord net, dat Willems van de ware lezing, reeds door Grimm gevolgd, deed afwijken. Net:
ongerec kon, meende hij, volstrekt niet door den beugel. En hij was de eerste niet, die uit dergelijke a'ilsonerende rijmen aanleiding nam, om door eene quasi-
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verbetering den tekst te bederven. Dat echter die assonancen volstrekt niet ongewoon noch ongeoorloofd
waren, zal wel niemand betwijfelen na hetgeen daarover gezegd is door Dr. Jonckbloet, Over Mnl. epischen
Versbouw, bI. 166 vlg. Men zou anders zonder bezwaar,
in plaats van net, ook hier strec kunnen lezen.
Aan hetzelfde euvel lijdt eene plaats uit den Ferguut,
vs. 1533, waar aldus gedrukt staat:
Binnen dien dat dus gemiet
Die jonefrou 1, quam die daeh gestriet
In die sale, het was claer daer uut.

Dit gestrict wordt in het gloss. van strijken afgeleid,
en dit laatste door nederdalen overgezet. Doch zoolang
de sterke vervoeging van strijken vaststaat, is een zwak
part. - en dat nog wel met de korte i - geheel onaannemelijk. Men zou dan ten minste een intensiven
vorm stricken moeten stellen, die echter van elders niet
te bewijzen is. Eenvoudiger komt het mij daarom voor,
gescrict te lezen, dat hier volkomen past. De grondbeteekenis van schrikken was zoowel wijdbeens gaan,
schrijden, als springen, verspringen, en men weet hoe
daaruit de opvatting van angst en ontzetting, d. i. het
acIderuitdeinzen of terugspringen (van vrees) is afgeleid,
terwijl in het schrikkeljaar met verspringende dagen de
oorspronkelijke kracht bewaard bleef. De dichter van
Ferguut gebruikte het woord ook vs. 3544:
Met grote seerden hi te hem scricte,
waar het aan ons stappen beantwoordt. Natuurlijk loste
die beteekenis zich weldra in eene algemeenere op:
gradi zoowel als prosilire, door Kil. ter vertaling van
schricken aangevoerd, geven er getuigenis van. Het binnenkomen of binnenschieten der lichtstralen in het vertrek der jonkvrouw wordt dus uitnemend door dit ww.
1) lIet hs. heeft JonrJi·'.

Men leze dus JOllcfI'Oll!Ce.
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uitgedrukt. Het is slechts eene der verschillende spelingen, die de oorspronkelijke zin des woords van zelf
toeliet, eene dier schakeringen, waarvan Graft', VI.
573-576, keur van voorbeelden heeft aangewezen.
Op gelijke wijze moet de Mnl. taal worden gezuiverd van het subst. tufte, dat Huydecoper (op Stoke,
II. bI. 141) in eene plaats uit den Walewein meende
te vinden, in de woorden:
Bede den helm ende die tufie.

Kennelijk wordt hier hetzelfde bedoeld wat overal elders cufte, cuffie of coijie heet, d. i. het ijzeren hoofddeksel, dat de ridders onder den helm droegen. Zie
de gloss. op den Roman der Lorreinen , Limhorch, enz.
en, over de afleiding des woords, Diez, p. ll9. Er
kan geene reden zijn om tujie in den Walewein voor
iets meer dan eene schrijffout te houden. Te regt is
dan ook cufte door Dr. J onckbloet (vs. 9996) in den
tekst opgenomen.
Nog een voorbeeld uit Velthem. Na vermelding der
nederlaag, door de Vlamingen aan het heir des Franschen konings toegebragt , zegt hij bI. 259:
Die Fransoyse waren veratubt.

Le Long heeft daarbij aan stof gedacht, en verklaart
het door hestooven. Maar, helaas! de arme Franschen
kwamen er erger af dan met bestoven kleederen ! In
verwarde vlugt verdrongen zij elkander, liepen bij hoopen in het water en kwamen jammerlijk om. Zij waren geheel ontredderd en ontdaan: en ziedaar zeker wat
de dichter bedoelde. Laat verstuht die beteekenis toe?
Zeker niet, want vruchteloos zou men b. v. uit stuip of
iets dergelijks eene verklaring pogen af te leiden. Doch
men leze verscubt, en de zaak is in orde. Hetzelfde
woord gebruikt Stoke, als bij ons beschrijft, hoe bij
Voorschoten de benden van Lodewijk van Loon in verwarring geraakten, waarbij ook velen in het water ver-
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smoorden, anderen op hunne vlugt zelfs door vrouwen
werden nagezet (B. 111. vs. 448),
80 veracubt waren si van live.

en hij voegt er bij:
Want als thoeft siec is. alle de lede
Moeten sijn ontaet der mede.

Hiertoe behoort ook wat men leest in Maerlant's Sp.
Hist., D. Il. bI. 397. vs. 39:
Alse een ries. die veracu6t sijn lijf.

De verklaring is duidelijk. JTerscubben is het intensief
van verscuven , even als ons schrobben van het oude
seroven. Het part. verseubt komt dus, in sterkere opvatting, met verscoven overeen j want verseubt: verseoven
gehukt: gebogen, enz. Verscoven nu is in 't Mnl.
bekend genoeg. In het gloss. op den Lekensp. heb ik
doen zien, dat het letterlijk het Lat. abjeetus is. Welnu, ook verscubt laat zich bij Velthem en Stoke door
abjeeti, perditi, bij Maerlant door abjicit, perdit uitstekend wedergeven.
Ten slotte wil ik hier eene plaats uit den Limhoreh
behandelen, waar niet alleen een ongerijmd woord moet
wegvallen, maar tevens verbetering noodig is van den
geheelen zin, die in de uitgave door onjuiste lezing en
verkeerde indeeling in de war is geraakt. Ik bedoel
het verhaal in het 2e Boek omtrent de onderhandeling
in het kamp van den Hertog van Lotharingen voor
Trier. De Graven van Luxemburg en Bar trachten den
Hertog te bewegen tot het sluiten van vrede met de
stad. Met hen bevond zich ook Hendrik van Limburg.
Hij was het, die vroeger den Graaf van Luxemburg
gevangen had genomen en naar de stad gevoerd, maar
die thans onder vrijgeleide hem naar het vijandelijk
leger vergezelde om over den vrede te handelen. De
Hertog overlaadt den fieren Luxemburger met scherpe
verwijten, maar deze blijft hem het antwoord niet schul-

=
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dig, en wijst hem met bitteren toon op den aanwezigen Limburger, die hem, den Hertog, wel eens evenzoo zou kunnen ontvoeren als hij te voren den Graaf
gedaan had. Dan volgt er (vs. 997):
Die hertogbe seide: ,es bi dat?
Hine keert nemmel' in die stad,
Ic bereidene soe goedeweet ,
Hi sal, eist u lief of leet,
Met ons henen varen."
Ongeataedt sprac die grave van Baren:
,Ende nemmer en wert soe coene
Dat gbi bern pijnt te mesdoene."

Ongestaeat staat in het gloss. opgeteekend als onverwijld.'
eene verklaring, die op geen anderen grond steunt dan
op deze ééne verkeerd begrepene plaats. Ongestade heeft
nooit iets anders beteekend dan onstandvastig. Een adv.
ongestaedt - al ware de vorm ook zuiver - had nooit
tot den zin van onverwijld kunnen afdwalen.
Maar er zijn andere bezwaren. "Hij zal met ons henen varen ," is ongepast in den mond des Hertogs, die
volstrekt geen plan had om op te breken: men mogt
het veeleer van de beide Graven verwachten, die straks
weder zouden vertrekken. En hoe, in de woorden van
den Graaf van Bar, den aanhef Ende te verklaren?
Reeds dit ééne woord had den uitgever moeten waarschuwen, dat hij zich in de opvatting van den zin vergiste.
Door de enkele verandering van t in c worden beide
bezwaren opgeheven, de geheele plaats in de beste
orde hersteld, en tevens het onhoudbare bijwoord ongestaedt opgeruimd. Ongescaedt d. i. onbeschadigd, ongedeerd. ziedaar de ware lezing. Men zal het aanstonds
gevoelen, als men de verzen, met verbeterde afdeeling
en interpunctie, aldus geschreven ziet:
Die hertoghe seide: "Es bi dat?
Hine keert nemmer in die stad.

IlO
Ic bereidene soe, goedeweet I" .....
- "lIi sal, eist u lief of leet,
Met ons henen varen
Ongescaedt ," sprac die grave van Baren,
"Ende nemmer en wert soe coene
Dat ghi hem pijnt te mesdoene."

De Hertog, in woede ontstoken, zal zóó zóó eene hevige bedreiging uitbraken, maar de Graaf van Bar stopt
hem den mond met de woorden: "Of gij wilt of niet,
ongedeerd zal hij met ons vertrekken, en waag het
niet hem iets te misdoen!" De levendigheid van uitdrukking heeft voorzeker bij deze verbetering niet minder gewonnen dan de juistheid der redenering en de
zuiverheid van taal.
Twijfelt welligt iemand, of het adj. ongescaedt een
wettig bestanddeel der oude taal mag heeten, het zal
genoeg zijn te verwijzen naar Maerlant, Sp. Hist., D.
Il. bI. 408, vs. 21:
80 mach hi liden ongescaet

Dor die werelt.

Zoo ookD. lIl. bI. 173, vs. 40, D. IV. bI. 297, vs. 75, enz.
CREDEREN.
In den Sp. Hist., D. Il. bI. 157, vs. 7
vl{$"g., verhaalt Maerlant de afneming van het kruis. J 0seph en Nicodemus, zegt hij, wikkelden het ligchaam
des Heeren in een lijnwaad,

Ende salvedene ende bondene mede
Met crederen, na der Joden zede,
Ende leidene in een nieuwe graf.

Al ligt zou men op het denkbeeld komen, om cruderen
te lezen: want zeker, bij de balseming ware het noemen van kruiden zeer gepast. Het zou echter eene misvatting zijn. Vincentius (VII. 48) heeft: IIligaverunt
lintheis ," en daarmede strookt zeer wel de vertaling van
Maerlant, die (blijkens de duidelijke lezing van het
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eenige hs.) niet crederen , maar clederen schreef. In de
aanstaande nieuwe uitgave van den Sp. Hist. worde deze
verbetering in den tekst opgenomen; crederen zij, met
zoovele andere misstellingen, naar de lange lijst van
errata verwezen.
Bij het noemen van clederen, datief van eleder, wil
ik hier even de vraag opwerpen, of in het Mnl. het
zamengetrokkene eleren, als algemeene meerheidsvorm,
voor wettig mag worden erkend. Ik doe die vraag naar
aanleiding eener plaats uit Floris ende Blanc., waar van
de Fortuin gezegd wordt (vs. 3185):
Meneghen dwaes maect si here
Ende gheeft hem bliscap ende groot ere,
Teldende paerde met dieren ghesmiden,
Ende eleren met houten ende met si den ,
Ende maecten here ende rechter int 1ant.

De uitgever vindt er geen bezwaar in, en neemt eieren
als wettigen vorm in het gloss. op. Maar wat moet
nu bouten beteekenen ? Hoffmann vertaalt het door
"Kleider mil bolzenartiger Verzierung!" maar gist toch,
of niet welligt bonten te lezen zij. Mij dunkt, dat kan
wel niet twijfelachtig zijn. Doch ook de moderne vorm
cleren mag niet worden toegelaten. De ware lezing is:
Ende eZeten met bonten ende met siden.

"Zij kleedt hem in bont en zijde." 1
LAC.

Zie

CORSIOEN.

LEYTIVE. Een ander gedicht van Maerlant ligt thans
aan de beurt, om van eene dwaze font gezuiverd te
worden. Ik bedoel zijn vinnig hekeldicht, Achttien

I) Ik zie. dat in de fragmenten van den Floris, onlangs in de Diefsche Warallde bekend gemaakt, dit vers aldus voorkomt (I. bI. 509.
vs. 346):
Ende cledene met bonten ende met siden.
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Clauselen getiteld, waarin hij zulk een zwart tafereel
ophangt van den verdorven staat der kerk in die dagen, en vooral met nadruk wijst op de stelling, m vs.
II uitgedrukt:
Bi quaden herden bliven die scape verloren.

In verband met die woorden zegt hij ten slotte, na
eene hevige klagt over al de ongeregtigheden der geestelijke heeren (vs. 225):
Dus gaen si vore alse die blinde,
Ende leiden die scape in grote alende J
Alse hen volgen die leytive.

Willems, die het gedicht bekend maakte in zijne Mengelingen, bI. 45-58, berigt ons - en wij gelooven
het gaarne! - dat hij leytive IInergens geboekt" vond.
Hij houdt het echter voor een Fransch woord, laitives,
dat zooglammeren, volglammeren zal beteekenen I. Ik
weet niet, of de leden der gemeente over die uitlegging bijster gesticht zouden zijn! Den geestelijke als
herder te erkennen, en zelven schapen of kudde te heeten: ziedaar eene bijbeltaal, die niemand kwetsen zal.
Maar zooglammeren, volgzame lammetjes! Maerlant in
allen gevalle was al een heel weerbarstig zooglam,
ja mogt veeleer een stootende ram of belhamel heeten,
ook toen hij deze woorden schreef j want stoutweg dorst
hij het lot beklagen der ongelukkigen, die door zulke
verblinde' herders in jammerlijke ellende worden geleid,
Aise hen volgen die keytive.

Tweemaal treft men dit woord aan in eene
verhinding, die - ware de lezing echt - een twijfel
LENE.

I) De Heer D. Buddingh, die onlangs in zijn geschrift: Een paar bla·
den uit de geschiedenis der kerkhervorming in de Nederlanden, bI. 47-54, het
gedicht van Maerlant liet herdrukken, behoudt de lezing leytive onver·
anderd, en schijnt zich dus met de verklaring vlln Willems te vereenigen.

113

doen ontstaan omtrent de afleiding van het adj.
alleen. Men vindt namelijk In het Belg. Mus. 1846,
bI. 57, vs. 182:
EOU

Hi laetse seelden al moeder Zenp.

en evenzoo in den Limborch, IV. 88:
Wanneer hi dede enich quaet
80 De dorst.en Diemen castien •
No seilden. DO verspien,

Dan Evax: al moeder !ene.

In de 'Voordenlijsten achter beide werken staat lene
voor alleen opgeteekend, als ware die vorm aan geen
den minsten twijfel onderhevig. Is dat zoo, dan vervalt de gewone verklaring van alleen, dat altijd beschouwd
is als al een, bij ons uit misverstand met dubbele 1 geschreven 1: eene verklaring, nog onlangs door de gebroeders Grimm in het Deul$ches Trörterbuch bekrachtigd. Er moet dan oudtijds een adj. leen bestaan hebben in den zin van sa/us. Ik beken, een oogenblik
zou men kunnen twijfelen, als men denkt aan het
Eng. lone, lonely, dat schijnbaar aan Zeen beantwoordt,
als bone, stone of shone aan been, steen of scheen; en
a/one ware dan niet in all·one, maar in a-Zone op te
lossen. Het is echter niet meer dan schijn. Bij de
Engelsche taalkenners staat het vast, dat Zone, lone1V,
uit alone door afkapping ontstaan is. Het adj. Zone is
betrekkelijk van lateren oorsprong: in het Angels. is er
geen spoor van te vinden. Daar werd solus uitgedrukt
door an, ons een, waaruit het Eng. one, dat op zijne
beurt al-one en only ontstaan deed. Dat in alone de
uitspraak der 0 zuiver bewaard bleef, terwijl zij in one
verliep, is niet vreemd: ook in onlyen none is zij onveranderd gebleven. In het Engelsch is dus alles uit
het telwoord ontwikkeld: in lone. lonely, is niet de minste grond gelegen, om een Mnl. leen te regtvaardigen.
1) Even als men in 't Mnl. gewoon was onnerc voor oneer te schrijven.
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De vorm [ene staat dan geheel op zich zelven , en
laat zich door niets verklaren. Bedenkt men daarbij,
dat al moeder ene de gewone spreekwijze is 1, die zelfs
in den Limborch elders (XII. 11) geschreven staat: zal
men dan nog aarzelen, [ene weg te schrappen en op
beide plaatsen door ene te vervangen? Was het al in
beide hss. niet blootelijk eene schrijffout, het zal dan
ten hoogste eene quasi-verbetering geweest zijn van den
kopiist, die, de afleiding van alleen niet doorziende ,
zich ontijdig verpligt achtte, bij de schijnbare splitsing
van het woord die tweede 1 toch vooral niet te vergeten.
Bedorven lezing in de Oud-Vl. Ged. lIl. bl.
106, vs. 126:
LIEST.

Die in sinen liden vroude toent,
Ri scoenter al sijn wesen mede,
Ende die hem voeghct te serichede,
Dat Ziest sinen vianden wreet,
Maer den vrienden saeIt wesen lcet.

Vruchteloos zou men eene uitlegging van dit liest beproeven: een ww. liesen, dat men zou moeten onderstellen, bestaat niet. Doch de tegenstelling leet in vs.
130 wijst ons den weg. Men verbetere :
Dat Zieft sinen viallden wreet.

"Het is den vijanden lief of welgevallig, maar den vrienden leed." Een nieuw voorbeeld dus van 't ww. lieven
voor lief zijn, behagen, het oppos. van leeden , d. i.
mishagen of verdrieten. Zoo in den Roman der Lorrei'Ilen, I. 704:
Want hi moet emmer sijn haer man,
Wedert mi Zieft ort Ie et.

Zeer gewoon was lieben in dezen zin in 't Mhd. Zie
Ziemann, bI. 219, en Benecke, 1. 1016 vlg., vooral
ook het Taalk. Mag. lIl. 611. Elders vindt men in
I)

Zic mijne Illlnt. op dcn Wurenar, bl. 199,

CUZ.
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dezelfde opvatting gelieven, gelijk het thans believen heet.
Partonopeus, uitg. door Prof. Massmann, bI. 4, vs. 8:
V rouwe, seiti, mi gelievet meest enz.

Ten onregte derhalve werd het bestaan van ,lieven voor
plaeere' door Prof. Bormans op S. Cltristina, bI. 287,
geloochend. Dit vonnis is veeleer op liest toepasselijk.
Ik neem deze gelegenheid waar, om twee plaatsen
uit den Ferguut te regt te brengen, welker verklaring
veel hoofdbreken gekost heeft. Dezelfde kleine verbetering van f in I, die ons bij liest te stade kwam, zal
ook hier alle moeilijkheid doen verdwijnen.
Na de onaangename ontmoeting, die Ferguut met
Keye had bij zijne eerste komst aan Artur's hof, raadt
de koning hem, van dien twist "een gestilie" te maken, en vraagt hem straks daarop, vanwaar hij die
beide hoofden had, die aan zijn zadel hingen. Ferguut
antwoordt, vs. 686:
Here ie loest, ie bens bedoellt.

Zooveel uitleggers, zoovele verklaringen! Prof. Visscher denkt aan het imperf. loet, en vertaalt het door
ie lade ze op, hetgeen hij zelf echter - en niet ten
onregte - "min duidelijk" noemt. Siegenbeek 1 verstond ie loest als ik los het u op: eene verklaring die
moeilijk met het Mnl. taaleigen overeen te brengen zou
zijn. Eindelijk zag Dr. Halbertsma 2 er een ww. loesen
in, dat luisteren zal beteekenen , en waarover hij met veel
geleerdheid uitweidt. Met dat al moet ik bekennen,
dat de plaats al even duister blijft. "Ik luister het,"
is zeker een vreemd antwoord op 's konings toespraak j
en al verplooit men het, met H., tot: "ik lwor wat
gij zegt," blijft het niettemin al weinig beteekenen.
1) Zie Dr. Jonckbloet, Spec. de Velth. Z. lIl, p. 103.
2) Alg. Konst· en Letteruode, \838, Il. bI. 390, cn Lett. Naoogst,
hl. 34.
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Wat reden kon er zUn, dat Ferguut het zeggen van Artur niet zou hebben gehoord?
Eene enkele verkeerd gelezen letter heeft ook hier
gissing op gissing uitgelokt. Maar al die verklaringen
verdwijnen in rook bij de eenvoudige inzage van het
hs., waar zeer duidelijk te lezen staat:
Here, ie loi'fl, ie beens bedoeht.

"Heer, ik beloof het!" zegt Ferguut, "ik zal van mijn
twist met Keye "een gestilIe" maken, zoo als gij verlangt." Het is het antwoord op hetgeen de koning in
de eerste plaats gezegd had: eerst daarna laat Ferguut
het verhaal volgen hoe hij aan die twee hoofden kwam.
Doch men heeft de woorden ie loest altijd als een antwoord op deze vraag van Artur beschouwd J en het
misverstand werd er te grooter door.
Volkomen hetzelfde geldt ook van vs. 4276, waar
Galarant op het voorstel van Galiene, dat hij besluiten
mogt tot een kampstrijd tegen een ridder, door haar
te stellen J ten antwoord geeft:
Ie loe8t saen,
Doc iet niet, so moetie riesen.

'Yat moest er van deze plaats worden, als men hier
de bovengenoemde verklaringen liet gelden? Maar de
zaak is gezond. Ook hier is loeft de stellige lezing
van het hs., en ik beloof het evenzeer de ontwijfelbare
bedoeling, als in vs. 1949 J waar nog eenmaal gezegd wordt:
Here, seit bi, dat gi wilt ie loeft.

Men mag dus gerust het Mnl. taalgebied zuiveren door
het opruimen van het dwaze loesl met al de uitleggingen, waartoe het aanleiding gaf I . Het ww. loesen voor
I) De verbetering van Zoest in loeft was reeds als gissing voorgesteld
door Dr. Jonckbloet, Iets over FeJ'guut, bI. 18. Later echter kwam hij
daarop terug, om de verklaring van Siegenbeek aan te nemen. Zie Specimrn l.I. Doch buiten twijfel heeft mijn geachte vriend sedert ingezien, dat zij n eerste denkbeeld het ware was.
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luisteren worde dan tevens uitgestreken. Het was een
verdichtsel, waartoe men uit nood de toevlugt nam,
maar geenszins een bewijsbaar Mnl. woord. Losen voor
auscultare moge Kil. als "Germaansch en Saksisch" vermelden, daaruit volgt nog volstrekt niet, dat het woord
reeds in 't Mnl. wettig zou hebben bestaan: iets dat
wij , zonder nader bewijs, niet geregtigd zijn aan te nemen.

LIORE.

Zie BORGOET.

LOESEl'I", LOEST.

Zie LIEST.

M.\DREl'I". Niet lang zal ik bij dit woord behoeven
stil te staan. De uitgever van S. Franciscus Leven, die
vs. 163 drukken liet:
Want die matlren van Fransoysen juegt
Waren dor gacn met vulre duegt,

heeft de onjuistheid dezer lezing zelf ingezien, en te
regt (bI. 358) inadren verbeterd. Dit was dan ook buiten twijfel het ware woord, dat de dichtèr bedoelde.
Doch de verklaring in het gloss., waar het door gemoed, hinnenste wordt wedergegeven, is niet volkomen
juist. De oorspronkelijke beteekenis was ingewanden,
bij Kiliaen inierim'a viscera, en alleen bij overdragt
werd het, in kerkelijke taal, even als 't Lat. viscera,
van 's menschen hinnenste, van het diepste der ziel gezegd. Een drietal voorbeelden wees de Hr. Leendertz
aan in De Gids, 1850, I. 299; een vierde vindt men
bij Van Hasselt op Kil., een vijfde vermeldt Dr. Te
Winkel in de Handelingen der Alg. Verg. v. d. Maatsch.
d. N. Lk., 1853, bI. 73. Ik voeg er nog bij, dat
reeds het Ohd. inádri voor viscera, intestina, en later
ook het N ederduitsch in gelijken zin inaderen kende.
Zie Graff, I. 157, en het onlangs verschenen Wörterhuch der Nd. Spraclte van J. G. L. Kosegarten, bI. 120.
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MUCH.

Zie TOLEN.

MARIEN. Maerlant besluit het Vijfde Boek der Derde
Paertie van zijnen Sp. Hist. (D. IV. bI. 275, vs. 117)
met de volgende woorden:
Den vijften boue sullen wi hier laten,
Ende ons vort daer toe ghesaten,
Dat wi den sesten bestaen,
Also alse die marien gaen,
Wie keysere waren ende coninge mede
Elc na anderen in sine stede.

Vreemd luidt de aanmerking van Dr. Halbertsma t. d. p.
(Aantt. bI. 232). Bij ongeluk had hij jeste-n voor
jesten gelezen, en geeft nu de woorden des dichters,
waarin deze eenvoudig zijn Zesde Boek aankondigt, aldus weder: "dat wij de jeesten behandelen naar den
loop der marien!" Maar hoe nu dit marien te verstaan? Dr. H. schijnt het (want duidelijk is zijne aant.
niet) gelijk te stellen met het elders bij Maerlant voorkomende mariael, Lat. marialis , een boek waarin "de
verhalen der wonderen en heilige dagen van Maria"
staan opgeteekend. Wat echter zulk eene historie der
H. Maagd gemeen mag hebben met den inhoud van
het Zesde Boek, dat geheel over wereldlijke geschiedenis loopt, daarover laat Dr. H. zich niet uit. Doch genoeg: eene aanmerking, als die den geleerden commentator hier uit de pen viel, worde liefst met stilzwijgen beantwoord. Keeren wij tot de plaats van Maerlant terug.
Te regt hebben de uitgevers zelven reeds begrepen,
dat marien niets was dan een zinlooze klank. Zij stellen voor, "maren, dat is be-rigten" te lezen: en zeker,
men zou alsdan een dragelijken zin bekomen, ofschoon
ik niet geloof dat hier, waar sprake is van ean volledig geschiedverhaal, het woord mare op de regte plaats
zou staan. Maar het is onnoodig, bij deze gissing te
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verwijlen. De echte en voor elk, die Mnl. verstaat,
ontwijfelbare lezing is reeds aangewezen door Dr. Jonckblo et in zijne Nalezing, bI. 39:
Also alse die

materiet~

gaen,

de gewone uitdrukking bij het opgeven der stof, die
men wil gaan behandelen.
Het zal vermoedelijk de verkorte schrijfwijze mat'ien
geweest zijn, die tot het lezen van marien - met al
zijn nasleep - aanleiding gaf.
MESKIESB. Eene schijnbare afleiding van kiesen , als
zoodanig , en wel als subst. fem., opgeteekend in het
etymologisch gerangschikte gloss. van Prof. Massmann op
den Partonopeus, bI. 242. Hij ontleende het uit bI.
105, vs. 26, waar gedrukt staat:
Dan wert ons die hattalge swaer,
Et salons te meakise vergaen.

De uitgever heeft dus aan iets onaangenaams, het tegengestelde van wat men verkiezen zou, gedacht. Een
nieuw woord echter op zulk een lossen grond aan te
nemen, is wat al te gewaagd. Het steunt op geene
andere plaats dan deze alleen, en die steun is bijster
zwak. Hier toch is kennelijk weder de verwisseling van
f en f in het spel I, en is geen ander woord bedoeld
dan het bekende meskief , de gewone benaming van tegenspoed, ramp of kwaad, het Oud-Fr. mescltef, Eng.
mischief, dat, zoo al niet uit het Lat. male cadivus ontsproten 2, toch met ons ongeval gelijkstaat. In een woord
van vreemden oorsprong is de verbogen naamval met scherpen medeklinker (meskiefe) wel te verklaren, ofschoon
Ij Dezelfde verwisscling troffen wij reeds aan in FIENE. LlEsr cn
LOEST. Zie ook de art. OFENNIGEN Cll ONTSACUT.
2j Deze etymologische verklaring is de gewone. Maar eene andere. llie
mij juister voorkomt. gaf Diez. p. 223.
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de gewone en betere schrijfwijze meskieve was. En zóó
zal de dichter wel oorspronkelijk hebben geschreven:
Et salons te fJleskieve vergaen.

MESSEN.

Zie W ATKE:!f.

MITOER. Als een der sprekendste voorbeelden, hoe in
Mnl. teksten geen woord of vorm zóó ongerijmd kon
voorkomen, of men wist het met een behendigen kunstgreep te verklaren, sta hier miloer aangeteekend. Men
las het in den aanhef van Maerlant's Verkeerden Martijn, afgedrukt in de N. W. d. M. v. N. Lk. lIl. 2.
bI. 68. Zullen wij, zegt de dichter ironisch, ons tegen
de groote heeren verzetten? Geen ander loon zou ons
wachtcn, dan dat men ons overal wegjoeg. Neen,
Mitoer es smeken ane vacn,
Men werl daer bi geminoet sacn.

Verstandig merkte Siegenbeek hierbij aan, dat hij IIvan
miloer niets wist te maken." Maar die behoedzaamheid
viel niet in den smaak van Lulofs. Hij had er wat
op gevonden! - 11 Het is, dunkt mij, klaar genoeg,"
roept hij uit (Handboek, bI. 78). IIMiloer is zaamgetrokken en met Vlaamsche weglating der It, mit hoer,
da t is met ha er , huer of !ten, namelijk met de groote
heeren. Bij hen, zegt de dichter, is slechts met smeken
(vleijen) wat aan te vangen." - Liever dus aan alle
grammatica en gezonde uitlegging den bodem ingeslagen, dan eenvoudig te erkennen dat men niet verstaat
wat onverstaanbaar is. Hoe kon Dr. De Jager (Nalezing, bI. 24) zulk eene verklaring IIniet ongelukkig"
llCeten ? Was zij niet te regt door Dr. J onckbloet (in
De Gids, 1846, Boekb. bI. 53) llzinsverdraaijing" en
IIkakolijnsch" genoemd?
Maar het geheele miloer was uit de lucht gegrepen!
Zelfs in het Zutphcnsche hs., waaruit Staring zijn af-
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schrift nam, en dat thans op de Acad. Bibl. te Groningen berust, is er geen schijn van te vinden. Er
staat, gelijk mij bij onderzoek bleek, zeer duidelijk:
Nutter es smeken ane vaen.

Le Long, in wiens afschrift dezelfde lezing werd gevonden, heeft zich dus een getrouwen kopiist betoond.
Waarlijk , hij had niet verdiend, dat men - voor zulk
eene gissing! - zijne teregtwijzing versmaadde.
NIDOEPHEIDE.
In mijn Brief aan Dr. Jonckbloet, bI.
19 vlg., heb ik de misstelling reeds aangewezen, die
in dit woord heeft plaats gehad in den Roman der Lorreinen, Il. 1866, waar Ollijn op de vraag der koningin, wat Yoen, die in onmagt ligt, deert, ten antwoord geeft:

Twaren, vrouwe, sine nidoepheide. I

De ware lezing, gelijk ik aantoonde, was nuloepheide,
een oud subst., dat thans nieuwloopheid luiden zou, en
het driftig loopen of jagen naar nieuwigheden beteekende.
Ik kom hier op het woord terug, om bij het vroeger aangehaalde drietal voorbeelden, tot nadere bevestiging, nog drie andere te vermelden, die mij sedert
zijn voorgekomen.
In den Limborch, VI. 180, is ridder Evax door de
schoone Sibille uit zijne bezwijming opgewekt j
"Ay mi ," seiti, N hoe wee es mi!"
Die vrouwe seide: 11 Ic geloefs wale
Dat het ware der minnen quaIe."

Waarop hij aanstonds uitroept:
Kersene , welgheraecte smale,
Enue hebdi uus u edelhede
Ghedaen hare nieloepltede I
IJ Hebt glJ uwer
edelheid zoo hare nieuwsgierigheid ingewilligd, en aldus het geheim van mijn hart ontdekt!" - In gelij ken zin treft men elders het kortere

122
nUlDe loep aan, als in de N ederrijnsehe variant op den
Limborelt , XI. bI. 211 :
Want nüwe mere ind nüwe loup mede
Is so gerne der vrouwen seede,

waar nieuwmare en nieuwloop elkander wederkeerig ophelderen. Het adj. nieluep gebruikte ook Maerlant in
den Alexander, fol. 57. b . •, waar het insgelijks van de
vrouwen heet:
Si sijn wandelre dan die wint,
Ende nieloper dan een kint.

NOSMAL. Alleen pro memoria zij hier het befaamde
nosmal van Bilderdijk vermeld, eene echte weergade van
mitoer, die hier niet mag ontbreken, ofschoon gelukkig reeds tot de geschiedenis behoorende.
Bij het aanhalen der verzen uit Maerlant's Sp. KUIt.
(sedert gedrukt in D. IV. bI. 72, vs. 57):
sine tale
Diene loot achter groot no smal,
Rine ta5tet metter tongen al,

las B. bij vergissing de woorden no smal aaneen, en
ziet, een subst. nosmal was ontdekt! Maar hoe dit te
verklaren? Het vernuft des dichters schoot ook hier niet
te kort. lINosmal," zegt hij (T. en Dk. Versch. lIl. 15),
lIis zonde, ondeugd, van nooze, in ons onnoozel overig,
en verwant met het Latijnsche nocere en noxa." Nog
ontbrak de opheldering van het laatste gedeelte des
woords, maar ook deze werd sedert gevonden. In de
N. W. d. M. v. N. Lk. IV. 183 werd de uitlegging van
B. overgenomen, en daarbij aangemerkt, dat mal gelijkstaat met maal, macula, en nosmal dus letterlijk
zondenvlek aanduidt! Zoo zijn dan beteekenis en etymologie beide opgespoord! Helaas! wat al vernuft en
geleerdheid werd aan ijdele klanken verspild! Danken
1) Bij Dr. Jonckbloct, Gesch. d. },fnl. Dichtk. 11. 418.
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wij Dr. De Jager, dat hij de dwaling aanwees en stuitte
(Verscheid. bI. 228).
Maar '1Wsmal is niet het eenige woord, dat door splitsing in zijne deelen moet worden te regt gebragt. Blijkt
ons elders de noodzakelijkheid om verstrooide leden tot
een geheel te verbinden 1, lIok de scheiding van het te
onregt verbondene is een uitstekend hulpmiddel der
kritiek. Dat getuigden reeds Dezelve, Diesmael en Inghedinc, die wij boven behandelden; en dat moge nog een
zestal voorbeelden getuigen, die ik hier als gelijksoortig
bijeenvoeg, om tevens onze Mnl. taal te zuiveren van
een half dozijn zinlooze woorden.
Velthem yerhaalt ons, hoe bij een felIen brand te
Diest de klokluider, door een sehrikgezigt verbijsterd,
zoo vervaard was, dat hij niet meer dan drie of vier
slagen luiden kon (bI. 287),
Ende hi bleef liegende sciere
Van vervarnes omit sa groet,
Dat hi binnen der weke bleef doet.

Kennelijk is omit eene misstelling, die geene verklaring
toelaat. Maar het ligt voor de hand, te verbeteren:
Van vervarnes om dit sa groet,
en zoo staat werkelijk in het hs. te lezen. Kort te
voren treft men dezelfde uitdrukking aan:
Om dit werd die gene in werre.
In den Reinaert, waar de arme Bruun, door de list
van den slimmen vos in de klem gebragt , van alle kanten door de dorpelingen bestookt wordt, heet het o. a.
(vs. 788):
Vrouwe Vulmaerte 8cerpelofle
Ginkene koken met enen stave t.

Scerpeloge wordt in het gloss. door scherpoog wederge1) Zie

ToLE..~.

2) Ter loops zij hier aangemerkt. dat in vs. 7GG voor stap ditzelfde
staf moet worden gelezen.

eene
geven, en dus eene zamenstelling aangenomen, waar·
aan wel geen taalkenner gaarne zijn zegel hechten zou.
Koken moet dan, volgens deze opvatting, zooveel zijn
als slaan of bestoken: Willems voert ter vergelijking een
ww. kuiken aan, bij Seherzius door excitare overgezet;
maar gist toch, dat hier welligt koten (~ool' kfJteren) te
lezen zal zijn. Het een is van hetzelfde allooi als het
ander. Gelukkig zijn al die gissingen overbodig. De
ware zin is reeds door Kausler aangewezen (Denkmäler,
II. Vorrede, XXI vlg.). Eene enkele sectie, en alles is
gezond:
Vrouwe Vulmaerte 8cerpe loge
Ginkene koken met enen stave.

"Zij ging hem met een staf eene scherpe loog koken,"
d. i. een duchtig pak slagen toedienen. Einem eine
scharje lauge bereilen of einen mil schm:fer lauge waschen,
d. i. hem duchtig den mantel uitvegen, is nog heden eene
bekende Hoogduitsehe uitdrukking. Die spreekwijze in
het Mnl. weder te vinden, is eene aanwinst, die ruim
opweegt tegen het verlies van scerpeloge en al wat omtrent koken gegist en gemist werd.
Nog een voorbeeld uit Velthem. Bij de voorstelling
van Artur's Tafelronde aan het hof van Eduard I, komt
een knaap, met gebonden handen en voeten, op een
lastdier aanrijden, rigt zich tot Lancelot en roept de
hulp des edelen ridders in, want - zegt hij, bI. 103Van al mijns herten toegesinden
Sone heeft niement macht gemene
Dit te doene, dan gi allene.

Volgens Le Long zal dit beteekenen : "Dien mijn lterte
geneegentheit toedraagt:" een gezegde, dat hier, dunkt
mij, wel wat al te familiaar klinkt. Hij, de arme
knaap, zal zich den toegenegen vriend van een ridder
als Laneelot noemen! En mag een subst. als toegesinde
voor bevriend zoo maar gaafweg worden erkend? Ik
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durf het bepaald tegenspreken. Het woord is te onjuist
in zijne zamcnsteUing en te modern van opvatting,
om - waar het Mnl. taal geldt - meel' dan eene fictie
te kunnen zijn. Duidelijk wordt de hulp der kritiek hier vereischt. Zien wij het hs., daar staat werkelijk toe gesinden, maar voor herten wordt er h'en gelezen. Dit wijst ons den weg. Men verandere toe in CO.,
en de hand des dichters is hersteld:
Van al mij ns heren coninx flesinde,

d. i. "van het geheele gezinde, van den ganschen hofstoet
des konings, kan niemand mij helpen dan gij alleen."
De drie andere proeven, die ik nog noemen wil,
hebben dit met elkander gemeen, dat telkens het gebrek
verholpen moet worden door de bloote splitsing der deelen, gepaard met de verandering van v in u, die bijna
overal in de hss. wisselen, en zoo dikwijls tot verwarring aanleiding gaven.
Hiertoe behoort het dwaze bijwoora vouerwaer J dat
I. van Harderwijk smeedde, en met voorwaar, voorzeker
gelijkstelde, terwijl de dichter van den Partonopeus
niets anders geschreven had dan:
dat scggic u over ,eaer.

Zie N. W. d. M. v. N. Lk. V. 2. bI. 226. Hiertoe mag
men ook brengen het ongehoorde subst. valut J in hct
gloss. op den Theophilus, waarbij Blommaert twijfelt,
of het een valk beteekent J als zinnebeeld der jagt? of
wel van het Fr. value, valeur, en dus zooveel is als
waarde, schat? De woorden luiden aldus (Il. 65), in
de bittere klagt, door de ziel aangeheven tegen het pas
verlaten ligchaam:
Va/ut, scat, huus ende seucre,
U hoghe vesten ende muere,
Ende al dat u noit wert te zuel'e,
Es u ghenomen in eorter ure.

Dat

In

het eerste vers het bezittelijk voornw. onmlS-
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baar is, zal wel niemand loochenen j evenmin als dat
het bijna een vereischte was, den zin te openen met
een collectief begrip, dat in de volgende verzen door
de optelling der bijzonderheden nader wordt uitgewerkt.
Welnu, men Ie ze dan:
U al, u scat, huus ende scuere, enz.

Zoo wordt eene gezonde redenering hersteld, en wij zIJn
verlost van het onzinnige valut.
Soortgelijke verbetering vereischt ook het fragment
van Wittekint van Sassen, uitg. door Prof. Eormans,
in vs. 124:
Aldus reden die princhier
Tharen ghetelde, si vercont,
Daer menech doet lach ende ghewont.

Een ww. verconden in den zin van afkondigen, openlijk bekend maken, was misschien aan het Mnl. niet
vreemd; maar die beteekenis komt hier niet te pas,
waar eene bloote bevestigings-formule staan moet, en
als zoodanig mag si vercont niet worden aangenomen.
Doch de ware lezing ligt voor de hand. Voor v'cont
schrijve men eenvoudig v cont, en dan luidt het vers
te regt:
Tharen ghctelde, si u cont I.
OFE~NIGEN.
OMIT.

Zie DaTE.

Zie N OSMU.

ONGEHOUDE.
Als vronw Hersinde , Isengrim's wijf, aan
Reinaert zijne snoode listen verwijt en hem herinnert
aan den loozen trek, dien hij haar eenmaal speelde,
toen hij deerlijk in den put zat, zich vastklemmende

I} Reeds in 1850 heb ik deze verbetering schriftelijk aan Prof. Bormans medegedeeld, die mij daarop bcrigtte, dat hij, bij nader inzien
"an het hs., münc gissin;; bevestigd had gevonden.
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aan een der beide wateremmers, zegt zij o. a. (vs. 6436):
Dll sactst in gmtcr oJl!Jcltoudc
Beneden opt water, in den enen.

Een subst. ongehoude, door 'Villems als ongemak, on·
gunstige toestand opgevat, is nooit in 't MnI. bekend
geweest, en laat zich ook bezwaarlijk denken. Ver·
moedelijk heeft Willems het adj. hout en 't subst. /tOude
voor den geest gehad, vanwaar ook on/tOut en onhoude.
Met deze woorden althans wordt onge/tOude vergeleken
door Dr. Halbertsma (Aantt. op Sp. Hist. IV, bI. 395),
die er de beteekenis van onaangenaamheid, verlegenheid
aan toekent. Die verklaring is echter van gezochtheid
niet vrij te pleiten. Onhoude is ongunst, vijandschap:
vandaar tot onaangenaamheid, in een zin die op den
toestand van Reinaert zou passen, is een tamelijke sprong:
en hoe dan nog den vorm onGEhoude te regtvaardigen ?
Doch wij behoeven tot geene verdraaide uitlegging onze
toevlugt te nemen. Met verandering van ééne letter
laat zich de hand des dichters herstellen:
Dll saeis in groter QlI!Jcdoudc.
Ongedout, ziedaar het ware woord dat hier past. Oor·
spronkelijk één met ongeduld (als scout met schuld, enz.),
gold het oudtijds in den ruimeren zin van hetgeen onduldbaar is, hetzij duldelooze smart, pijn of leed, hetzij
onduldbare overtreding. Het laatste b. v. bedoelt Maer-

lant, waar hij verhaalt van eene vrouw, die te regt
stond, omdat zij bij haren zoon een kind verwekt en
het onnoozele wicht vermoord had. De keizer gelast
haar (Sp. Hist. D. Il. bI. 234, vs. 125),
dat soc dade onseout,
Ofte lyede suIker on!Jedout.

Evenzoo zegt hij in zijne verzuchting tot de H. Maagd
(Sp. Hist. D. Il. bI. 179, vs. 5):
Mi bcdinken mine scoudc,
Die ie wrochte in on!Jkedoude.
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Men zie ook de plaatsen, aang. door Siegenbeek in
de N. W. d. M. v. N. Lk. lIL 2. bI. 224, en vgl. nog
Sp. Hist. D. 1I. bI. 348, vs. 36, enz. Deze opvatting mag dus bij Maerlant de gewone heet en : het woord
laat zich doorgaans bij hem door zware zonde wedergeven. Eene enkele maal (Sp. Hist. D. lIl. bI. 230,
vs. 72) zou men geneigd zijn, het met ons ongeduld
gelijk te stellen. Bedenkt men echter, dat hetzelfde
in vs. 50 overmoet genoemd is, dan zal men erkennen,
dat ook daar de beteekenis van oproerige, overmoedige
handelwijze geldt, die niets anders is dan eene wijziging
der hier behandelde opvatting.
Maar ook de andere beteekenis, die ik noemde, die
van duldeloos leed of zwaar verdriet, was oudtijds zeer
gewoon, en vooral in de spreekwijze groet ongedout
driven, d. i. zware droefheid betoonen, gebruikelijk. Zoo
in den Limborelt , V. 1437:
Dus hadde die riddere menichfout
Swaer ghepeins ende ongedout,

hetgeen in vs. 1420 toren, ghepeins ende rouwe genoemd
was. Desgelijks I. 2669:
Doen bleven \Vi allene int wout
Ende dreven groet onguedout.

In het gloss. heeft Mr. V. d. Bergh nog andere voorbeelden uit dat gedicht aangewezen. Ook elders vertoont
zich het woord in gelijke opvatting, als in het vers:
Drive rouwe ende ongedout,

te vinden in de N. W. d. M. v. N. Lk. V. 2. bI. 45.
Zoo ook in de Oud- Vl. Ged. I. bI. 29, vs. 2455, waar
Hecuba tot Hector, die ten strijde wil trekken, de
woorden rigt:
Wi maken groet onguedout,

iets dat in vs. 2442 en 2475 met gheween ende mesbaer
wordt afgewisseld I. Zie voorts Lancelot, lIl. 23084, enz.

li

In de 15C eeuw wordt ook de vorm o11geduld in denzelfden zin aan·
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Na dit alles kan de lezing in den Reinaert wel niet
twijfelachtig zijn. In groot verdriet, in deerlijken jammer had vrouw Hersinde den loozen vos gevonden, die
op het punt stond van te verdrinken j en wèl had hij
ongçdout gedreven, want, zegt zij:
Ic quam tot u. ie koorde u 8tenen.
OI'lGERENTERT.
Een woord, dat weder alleen op eene
schrijffout berust, en ten onregte in het gloss. op den
Limborch is opgenomen. Men leest het in 't 2e Boek,
waar de gevangen Graaf van Luxemburg door de inwoners van Trier naar het vijandelijk leger wordt afgevaardigd, om over den vrede te handelen. Hendrik van
Limburg spreekt hem toe, en verklaart dat de stedelingen geen losprijs van hem verlangen. Mogten zij maar
door uwe tusschenkomst hun regt erkend zien, zegt hij
(vs. 834),

Mi donct dat ment u laten sal
Ongkerentert henen varen.

De beteekenis ongeschat, waarmede Mr. V. d. Bergh
het woord verklaart, of liever die van zonder losprijs,
zonder rantsoen, is onmiskenbaar. De vraag is maar,
of ongherentert dat werkelijk beteekenen kan. En dit
durf ik gerustelijk ontkennen. Van een ww. renteren
voor rantsoeneren heeft nooit iemand gehoord. Maar zeer
getroffen. Zie Minnen Loep, gloss. - Een adj. onghedouden vindt men
in den Walewein, vs. 9099, bij de beschrijving van een akelig kerkerhol:
Ende die carker onghedouden
Was 80 diep, dat si van coude
Bina daer verdorven waren.
De beteekenis duldeloos, onuitstaanbaar, vreeselijk schijnt niet te mis·
kennen, even als men in 't Mhd. zeide ungedultige arbeit lîden, voor on·
dragelIjken, onlijdelijken (Benecke, J. 379). Doch de uitgang en in 't
MnI. adj. is moeilijk te verklaren. Misschien moet men onghedoude Ie·
zen, zoodat het adj. eigenlijk ongheJout zal geluid hebben, en dus in den
grond een part. pass. was.

9

180

bekend in dien zin is het ww. reimeren , aan redimere
ontleend, gelijk rançO'1& uit redemtio ontsproot. In het
gloss. op den Lekensp. is van dit reimeren voldoende
opheldering te vinden. Ook in den LimboTch komt het
voor en wordt in het gloss. naar behooren verklaard.
Zelfs leest men het, kort na de aangehaalde plaats,
waar de Graaf van Luxemburg, in het kamp der belegeraars aangekomen, bestormd wordt met de vragen, hoe
hij zoo spoedig ontkomen was (vs. 872),
Ende of hi grote reymeringl&e
Radde gllelaot'l;, daer hi hem mede
Radde ghequijt wter stede.

Gaat men dit alles na, bedenkt men vooral dat dit
vs. 872 natuurlijk op vs. 885 terugziet, dan zal men
'Wel niet aarzelen, ook daar te lezen:
Mi dunct dat men u laten sa!
Ongl&ereimert henen varen.

Men behoeft aan het hs. slechts een klein haaltje toe
te voegen, om nt in m te veranderen, en zoo van
ongherenJert althans ongheremert te maken '. De spelling
remeren komt insgelijks in de has. voor, ofschoon reimeren zuiverder is.
ONGERET.

}

Zie COnSIOEI'.

ONGESTAEDT.
ONTJlRACBIEREN.

Zie TOLEN.

ONTSACBT. Tot driemaal toe treft men in de uitgave
van Boendale's gedicht, aan Eduard III gewijd, een
imperf. omsacht aan, door Willems van ontsaken afgeleid.
1) Omgekeerd moet in bet dwaze CO'fIIICap bÜ VeltbeJQ, blo 32, dat
Le Long voor .compagnieschap" aanziet, de m in
veranderd en du
c:ont,cap gelezen worden.

ft'
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Maar noch in vorm, noch in beteekenis kan het
daarmede iets gemeen hebben. Onlsaken had geen ander imperf. dan ontsaecte, en heeft nooit iets anders dan
loochenen aangeduid. Hier echter moet telkens het denkbeeld mislukken worden uitgedrukt, en het is dus blijkbaar, dat ontsacht niet meer is dan een ijdele klank,
die ten onregte de ware lezing oni/acht verdrong: want
dat ontfechten of onlvechten het gewone woord was voor
mislukken, te zwaar vallen, is door Dr. De Jager voldingend bewezen en door mij in 't gloss. op den Lekensp. nader bevestigd.
Men leze dan de drie plaatsen aldus. Vs. 186:
Wie sach ye des gelike,
Dat eene vrouwe ende haer ki nt
Teonincrike van Yngelant wint,
Dat keiser J uliuse onifacltt,
Ende des ooe noyt en hadden macht
Coninge van Vrancrijcke.

De zin is niet, als Willems meende: "dat zelfs tegen
keizer J ulius Caesar opstond," maar: "hetgeen zelfs aan
Caesar mislukte." - Vs. 1678:
Ende doet haer te doene onifacltt,

"toen het haar mislukte." Welken redelijken zin kon
Willems hier uit "ontsaken, negare " zich voorstellen? Vs. 1949:
Daer ele toe dede sine macht,
Al waest dat hen onifacltt.

"Al mislukte het ook, zij hadden hun best gedaan."
Mogt onisacht nog elders worden gevonden, gerust
mag men het overal wegstrijken en doorontfaclttvervangen.
ONVERSONT.
Nogmaals slaan wij den Limhorch op,
om weder een onzuiver woord uit te schrappen en
door een beter te vervangen. De uitgever noemde het
reeds in het gloss. "waarschijnlijk eene schrijffout," en
9*
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te regt J want geen anderen naam verdient eene lezing,
waarin ons een woord wordt opgedischt als O1/verso'I/J,
voorzeker een onverstaanbare klank.
Juist op het oogenblik, dat de ongelukkige Margareta van Limburg ten vu re gedoemd zal worden, komt
Echites aangerend, om de geliefde jonkvrouw uit de
magt zijner wreedaardige ouders te verlossen. Zijne
moeder, van schrik bevangen, roept hem toe (1. 2125):
Lieve kint I laet staen.
Wi selen betren dat hier es mesdaen.
Al hebben wi ons versuumt,
Noch es si onveraont.

Zoo staat er gedrukt, behoudens eene min juiste interpunctie, die ik bij 't afschrijven verbeterde. Maar hoe
nu de hoofdfout te herstellen? Ontwijfelbaar is de echte
lezing bewaard in de variant 1mverdoempt. Om zich
hiervan te overtuigen, denke men aan vs. 1993, waar
gezegd was:
Die maget ware tcn vicre comen,
Daer mense in soude verdoemen.

Het blijkt uit deze woorden, dat verdoemen meer was
dan vonnissen of veroordeelen, dat er bepaaldelijk de executie zelve door verstaan werd. De maagd was gekomen bij het vuur J waarin zij verdoemd zou worden J en
daarmede nam het schriktooneel een aanvang. Doch
de komst van Echites verhindert de voltrekking van het
snoode vonnis, en nu roept zijne moeder hem toe: "al
hebben wij misdreven, nog is zij onverdoemd." Kan
men juister overeenstemming tusschen begin en einde
verlangen J of krachtiger bewijs, dat inderdaad onverdoemt hier het ware woord is?
In het rijm versuumt: onverdoemt is niet het minste
bezwaar gelegen. Evenzeer als de dichter van den Limborch een ruim gebruik maakt van assonerende rijmen,
laat hij ook dikwijls verwante vokalen op elkander slaan,
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en nergens was die vrijheid zoo ligt verschoonbaar, als
waar het u en oe gold, die eertijds gelijken klank hadden bezeten. Zoo rijmt hij b. v. (Il. 1007) onlfoeren:
uren, of (I1. 1018) voeren: aventuren, enz. - Hij had
anders ook gerust in het eerste vers versoemt kunnen
schrijven, even als de dichter van S. Christina, die dezelfde rijmwoorden vereenigde, vs. 988:
Als si hen in sunden hebben fler8oemt.
Daer si omme sallden werden flerdoemt.
OIlTE. Zagen wij boven, hoe men eigennamen van
personen niet zelden met gewone naamwoorden verwarde, en hoe dit tot de ongerijmdste misstellingen aanleiding gaf J: het kan ons niet bevreemden, dat hetzelfde ook met geographische namen plaats had. Ik wil
daarvan hier een drietal voorbeelden uit de rijmkronijk
van Velthem behandelen. Een drietal vreemdluidende
woorden, die Le Long ons trachtte op te dringen, zal
op die wijze verdwijnen, om plaats te maken voor even
zoovele bekende eigennamen.
De Hertog van Brabant, zoo lezen wij bI. 145, naar
het land des Graven van Luxemburg voortdringende ,
stuitte op een engen bergpas, die onmogelijk te winnen scheen: één enkel verdediger hadde daar Alexander
met zijn geheele leger kunnen tegenhouden,

Want die orte was herde diep
Dwater. dat onder die montaengen liep.
Entie brucge was af tebroken.

Volgens Le Long is die orte zooveel als op deze plaats:
eene verklaring, waarbij wij evenzeer de miskenning van
alle grammatica, als het ongehoorde subst. fem. orte
voor oord, plaats, voor lief moeten nemen. Gelukkig is
noch het een, noch het ander noodig. Bedenkt men,
J) Zie ABT, bI. 5-10.
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dat hier gesproken wordt van een bergpas in het land
van Luik, bij Hawelge d. i. Auwaille of Auwille, eene
plaats aan de Ourthe gelegen, dan zal men ligt in Orte
den naam dezer rivier erkennen. Te regt las dan ook
Willems de overeenstemmende verzen van Heelu aldus
(vs. 3533):
Want die Orte was fel ende diep,
Die onder die montaenge liep.

Wij zien dan tevens, dat het slepende Dwater bij Velthem,
als een putidum glossema, op rekening van den afschrijver komt.
Elders onthaalt ons Le Long op een subst. ofennigen,
dat offeniiën, beleedigingen beteekenen zal! Het is op
bI. 94, waar verhaald wordt, hoe de twist tusschen de
Hertogen van Oostenrijk en Saksen door de tusschenkomst van den Roomsch-koning Richard werd bijgelegd.
Dat verhaal eindigt met deze woorden:
Van altemale,
Van talen ende van wedertalen ,
Ende van ofennigen also vord.

Ik zal mij niet vermoeijen , deze onverstaanbare regels te regt te brengen. Het is duidelijk, dat er ettelijke verzen zijn weggevallen, zoodat aan geene verklaring kan worden gedacht. Maar zóóveel is zeker, dat
ofennigen ons geen hoofdbreken behoeft te kosten. In
het hs. staat zeer zeker oseningen, en dat is niets anders dan de verbogen naamval van Oseninc of Oesseninc,
de oude benaming van het land van Ardennen, die bij
Velthem , evenzeer als bij Heelu, meermalen voorkomt.
Zie Willems op Heelu, vs. 2628 I. Nog op de vorige
bladzijde was die naam genoemd, waar de Markgraaf
van Brandenburg - mede als bemiddelaar in den twist
optredende - gezegd had:
1) De spelling Oseningen, voor Ardenners, komt nogmaals bij Veltbem
voor, bI. 145.
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en dade die dinc;
Dat mijn sone van Oe88eninc
Des hertogen dochter heeft te wive.

Het laat zich dus ligt begrijpen, dat, toen weldra
de zoen tot stand kwam, bij het vele dat er te bespreken viel, ook de naam van Oesseninc te pas kon komen.
Het derde voorbeeld, dat ik bedoelde, vindt men op
bI. 60. De dichter vermeldt ons, hoe Hertog Jan I
van Brabant deel nam aan den togt van den Franschen
Koning Philips den Stoute naar Spanje, en daarbij zich
eervol onderscheidde. Aldus, gaat hij voort,
Aldus so werd in 8ane tel't'e,
Int conincrike van Spaengen verre,
Die hertoge Jan vroet bekent.

Zoo heeft niet alleen de uitgave, maar ook het hs.,
dat hier getrouw is afgedrukt. Terre vat Le Long op
als tocht: eene uitlegging, geheel uit de lucht gegrepen. Zoover mij bekend is, kent het Mnl. terre
niet anders dan in den zin van teer of vloeibaar pek I.
En wat moet dan sane beteekenen , dat Le Long onverklaard liet? Het een is even dwaas als het ander,
en men behoeft wel niet veel scherpzinnigheid, om in
te zien dat ook hier een eigennaam, deerlijk verduisterd, verscholen ligt. Gelukkig kan dit vermoeden tot
zekerheid worden gebragt. De drie aangehaalde verzen
zijn aan Heelu ontleend, en luiden daar (vs. 785):
Aldus wert in SaIJeterne,
Int conincrike van Spaengen verre,
Die hertoge Jan vroech bekint.

Men verbetere eenvoudig, blijkens het rijm, Saveterre,
en de ware lezing is hersteld. Het was Sauveterre, de
Spaansche stad Salvatierra, die de dichter bedoelde. Tot
zooverre was op dien togt de roem van den Hertog
doorgedrongen.
I) Zie Kil., en Siegenbeek op den Wap.

Marl. bI.

190.
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Het subst. terre gaat dus denzelfden weg, dien orte
en ofennigen - en zoovele andere zinledige klanken zijn voorgegaan. Wat de Mnl. taal, van die parasiten
gereinigd, in aantal van woorden schijnbaar verliest,
dat wint zij dubbel in zuiverheid terug.
PIETMENT. Ik moet nog een oogenblik bij Velthem
verwijlen, om - twee bladzijden verder dan de laatst
behandelde plaats - nog een woord uit te schrappen,
dat niet veel beter is dan terre en zijns gelijken. De
dichter gaat voort met ons te verhalen, hoe Hertog
Jan I overal zijnen vijanden ontzag wist in te boezemen. Daarna heet het, bI. 62:

Van Coelne bisseop Ziveel"t
Nam een pietment oe.: na tgone
Jegen den Hertoge optien Rone.

Ook hier heeft Le Long het hs. getrouw, ja al te getrouw wedergegeven: want zeker had hij beter gedaan,
ons het dwaze pietment te sparen. Uit zijne verklaring:
"formeerde naderhandt eenen eysch tegens den Hertog
op den Rhyn ," blijkt dat hij het woord in den zin van
eisch opvatte. Dacht hij misschien aan een quasi-Latijnsch petimentum? Maar de ware lezing lag voor de
hand. Straks volgt er, dat de Hertog met zijn Neef
Robert en anderen ten perlemente kwam, en terstond daarop:
In dit perlement , daer ie af tclIe.

Het zal dus wel niet gewaagd zijn, ook hier perlement
te lezen j of liever, die verbetering is boven allen twijfel verheven, want ook Heelu heeft (vs. ll04):
Want die eertsbisscop Ziveert
Van Coelne, bi vernam
Een parlement, daer bi quam
Jeghen den bel"loge, op die Rere.

en herhaaldelijk wordt daar verder van dit parlement gesproken.
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De vergelijking met Heelu doet ons tevens zien, dat
de naam Rone bij Velthem hoogst ongepast is, ja even
verkeerd als de opvatting van Le Long, die daarbij
aan den Rijn dacht. Kennelijk wordt de Roer bedoeld.
Daar echter Rone in 't rijm gesteld is en op tgone
terugslaat, is blijkbaar de fout niet aan den afschrijver van het hs., maar aan den auteur zelven te wijten, die dus bij 't kopiëren van Heelu vrij dommelend te werk ging. Voor't overige levert ook hier de
collatie van dezen dichter vele verbeteringen op voor
den bedorven tekst van Velthem. Omgekeerd evenwel
blijkt uit dezen, dat vernam bij Heelu (vs. 1105) eene
verschrijving is voor nam, al is het vers daarmede nog
niet geheel verholpen. Het was de Aartsbisschop die
het parlement nam of belegde, even als in vs. 1120
gezegd wordt:
Want, doen men die Roere leet,
Daert parlement genomen waert.

In het Spel van Lamslaat, door Hoffmann
v. F. in 't 5e stuk der Horae Belg. medegedeeld,
wordt de jonge held door zijne moeder berispt om
de liefde, die hij voor de schoone Sandrijn, IISO neder
een wijf," had opgevat. Hij regtvaardigt zich met deze
woorden (vs. 146):
PINOOS.

Och moeder, si heeft so rein een lijf
Ende baer berte es 80 pino08
Ende si es van live 50 graeioos,
Dat ie haer emmer minnen moet.

Vreemd luidt het, als Hoffmann (bI. 35) dit pinoos
gelijkstelt met het Fr. épineux. Is het dan eene aanbeveling van een meisje, eene onweerstaanbare kracht
ter opwekking van liefde, dat haar hart zoo doornachtig, zoo stekelig is? Over smaak valt niet te twisten,
maar ik voor mij denk er anders over, en acht mij
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gelukkig, het beeld der schoone Sandrijn in een liefelijker licht te kunnen herstellen. Men zette pinoos ter
zijde, dat in waarheid niets beteekent (naar de opvatting van Hoffmann zou het althans spinoos moeten heeten), en schrijve gerust het vers in dezer voege:
Ende haer herte es sa

pr008.

Preus, het Fr. preux, oudtijds in goeden zin genomen,
was evenzeer een gewoon epitheton van geprezen jonkvrouwen - fier, edel, grootmoedig - als het gezegd
werd van kloeke of dappere ridders. Het wisselt, wat
den vorm betreft, met proos, juist als het rijmwoord
gracieus met gracioos. Prootscl, staat ook bij Kil. opgeteekend.
Deze verbetering berust niet bloot op eene gissingofschoon zij ook dan vast genoeg zou staan - maar
wordt afdoende bewezen door de collatie van het Brusselsche hs., dat werkelijk preus en gratieus heeft. Zie
Hor. Belg. VI. bI. 160, waar Hoffmann wel zijne verkeerde uitlegging had mogen herroepen.
Eene andere hinderlijke fout in ditzelfde gedicht wil
ik hier in 't voorbijgaan te regt brengen. Het is in
vs. 68, waar Sandrijn zegt:
Al en ben ie niet rije van haven,
Noehtan ben ie vsn groten magben , enz.

Het tegendeel was waar, want zij was /ISO neder een
wijf." Ook het Brusselsche hs. heeft Nochtan (althans
Hoffmann vermeldt geeIi'e variant), doch buiten twijfel
schreef de dichter:
Noclete en ben ie van groten maghen.
PONCEN.

Zie

CORSIOEN.

PORE.
De bijvoeging van eene enkele letter zal voldoende zijn om dezen onverstaanbaren klank te herscheppen in het ware woord, dat vereischt wordt om
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den zin van Maerlant's verzen in goede orde te herstellen. Het is in het Derde Boek van den Wapen
Martijn J vs. 192 J luidende in Kausler's uitgave (Ani.
Denkmäler J Il. 667):
So ghestade es God in sine zede,
Dattene eracht, no gheene onlede,
Huut sinen pore en leit.

In den afdruk bij Meijer J Nalezingen J enz. bI. 130 J
leest men daarvoor:
Buten sinen wille leit,

dat zeker weinig licht geeft om het duistere pore te
verhelderen. Maar veel licht is er ook niet noodig J
om in te zien J dat de dichter bedoelde:
Huut sinen apore en leit,

eene lezing J kennelijk boven wille te verkiezen J en die
men wel zeker als de ware en oorspronkelijke mag
aanmerken.
PORPIJS.
Ook hier kunnen wij met de inlassching
van ééne letter volstaan J om eene plaats van Boendale
op te helderen J die den uitgever duister bleef Jen ons
tevens te bevrijden van het ongehoorde subst. porpijs J
dat Willems te vergeefs door kans verklaarde en in het
Fr. propice meende weder te vinden. Het was in de
Brab. Yeesten J V. 2863 J waar de dichter verhaalt J hoe
de abdij van Affligem eerst in staat van verdediging
gebragt werd J om bestand te kunnen zijn tegen een
verwachten aanval der Vlamingen j maar J laat hij
volgen:

Maer om dat dporpijs was soe wijt,
Ende men alsoe vele ter selver tijt
Te doene hadde, hier ende daer,
Soe was dbeset te hondene swaer.

Volgens Willems liet men dan het plan ter verdediging
der abdij varen J "omdat de kans zoo wijd was!" En
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dit zal eene verklaring heeten! Maar zeker, een klank
als porpijs was niet veel beters waard.
Er is geen twijfel aan, of Boendale heeft geschreven:
Maer om dat dporprija was soe wijt.

Men zag er van af, de abdij in weerbaren staat te
brengen, omdat haar omtrek te wijd, de uitgestrektheid
der gebouwde eigendommen, die tot haar behoorden,
te groot was. - Porprijs is de omtrek, de omvang,
de uitgestrektheid, waarbinnen eenig gebied is beslo·
ten. Het is het Oud-Fr. pourpris of porpris, bij Roquefort en Lacom be genoegzaam verklaard, en waarvan,
in dichterlijken stijl, de uitdrukking Ze céleste pourpris
nog heden getuigt. Ook het Eng. kende purprise in
gelijken zin. Een en ander was ontleend aan het Midd.Lat. porprisum, porprisa, porprisia, ook propresa en
proprisia, of wel purprestura geheeten, dat zijnen grond
had in het ww. porprehendere, porprendere, Fr. pourprendre, d. i. omvatten, omringen, omaluiten , in bezit
nemen. Bij Du Cange (ed. Henschel) , V. 355 vlg., wordt
daarover in 't' breede gehandeld. Ook in het Mnl. was
porprijs niet ongewoon.
Zoo in den Walewein, vs.
10389:
Den hopen baren mordenare ,
Dien hi met hem houdet dare
In sine herberghe, in sijn porprija.

d. i. lIonder zijne gastvrije bescherming, binnen de palen
Vs. 8431:

van zijn gebied."

Eer hi voer uut sconincs porpriae.

en vs. 7846 wordt van jonkvrouwe Ysabele gezegd:
Hare dinct soe hevet al leets vergheten ,
Na dien dat soe haren lieven amijs
Met hare hevet in hare porprija.

Zie voorts aldaar, vs. 8456. Zoo schreef dan ook Boendale, duidelijk en wel j maar het fraaije porpijs ware
voor geen zijner tijdgenooten verstaanbaar geweest.
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REE DE.

Zie

INGBEDINc.

RIMEl'I". Een ww., in het Mnl. nog onbekend. In
de tegenwoordige beteekenis, als denominatief van rijm I
is het van jonger dagteekening. Maar nooit heeft het
bestaan in den zin van spreken, dien de uitgevers van
het 4e Deel van Maerlant's Sp. Hist. er aan toekennen, als zij in de woorden (bI. 173, vs. 97):
Ri sietse rimen ende es in waen
Dat sine emmer willen vaen,

de juiste vertaling meenen te vinden van Vincentius:
I/videns ilias loqui ad se invicem." Het is duidelijk,
dat er runen, fluisteren, gelezen moet worden, gelijk
reeds opgemerkt werd door Dr. J onckbloet, Nalezing,
bI. 30. Ook Dr. Halbertsma (Aantt. bI. 140) heeft te
regt die verbetering aangenomen.
SCERPELOGE.

Zie

NOSMAL.

SCUM.
Eene duistere plaats in de Vlaamsche Rijmkronijk, door Kausler uitgegeven, heeft vrij wat verschillende verklaringen uitgelokt. Het is vs. 1477 vlgg.,
waar de dichter verhaalt, dat Rijchilde zich in derde
huwelijk begaf met den Graaf van N ormandije , en
daarmede de Vlaamsche edelen tegen zich verbitterde.
De woorden luiden aldus:

Ende nam Willemine seieren,
Den orguilleussen ende den fieren
Grave van Normendien , teen en man,
Daer so mede te wederwinne ghewan
Die princen ende die baroenen
Van Vlaendren 8cum in haren doene.

van welke verzen de drie laatste de vertaling moeten
behelzen van het Latijn: I/in hoc etiam commovens arnplius contra se quosdam Flandriarum principes et populum." Zie bI. 376.
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Te regt noemde Kausler (bI. 473) het woord scum
"durchaus unklar." Bij gissing trachtte hij het te verklaren, maar is daarin niet gelukkig geslaagd. Misschien, zegt hij, moet men denken aan sckuym, bij
Kiliaen door transversus , obliquus vertolkt; maar ziet
voorbij, dat dit schuym bij Kil. eene bloote drukfout
is voor sc/tuyn. Of wel, meent hij, zal men slum moeten lezen, een vorm dien hij met stom gelijkstelt, en
waarbij hij dan aan stille vijandschap, vijandelijke stemming
denkt. Of eindelijk, stelt hij voor, scum in scu me te
veranderen: me of mee zal dan aan het Latijnsche
amplius beantwoorden, en scu d. i. meticulosus, met een
kleinen sprong, zooveel als entfremdet, aufgebracht,
ausser sick beteekenen !
Tot zulke wanhopige middelen moest de geleerde
uitgever zijne toevlugt nemen, om toch iets van dat
duistere scum te maken.
Maar een ongenoemde recensent van het eerste Deel
der Denkmäler heeft eene andere meening geopperd (Alg.
Hall. Liter. Zeitung, 1842, N°. 189, bI. 295). Ik wil
zijne woordeIl, als geplaatst in een vreemd tijdschrift
dat niet ieder zal kunnen naslaan, hier overnemen.
Kausler, zegt hij, "hat offenbar den Text unsrer Chronik
miss verstanden , indem er scum in /taren doene auf die
princen und baroene bezog. Diese W orte sollen jedoch
das non erubescens trigamiam ausdrücken, und sind demzufolge auf soe, sie, nämlich Richildis, zu beziehen.
Sie, verkehrt, unverschämt in ihrem Thun, gewann
damit zu Feinden u. s. w. Zu scum vergleiche man
noch das angelsächsische scdnjan und das Substantiv
8cunnung (scdnnung = scdnjung?) wha! is to be shunned,
an abomination."
Grooter verwarring in zoo weinig regels was wel niet
mogelijk! Trouwens, de geheele recensie geeft ons geen
hoogen dunk van de bedrevenheid des beoordeelaars in
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de Mnl. taal. Ware deze hem gemeenzamer geweest,
hij hadde zeker het praedicaat scum niet op Rijchilde,
maar wel degelijk - zoo als Kausler te regt deed op de princen ende baroenen laten slaan. En veel minder nog hadde hij ons een adj. scum opgedrongen,
met de willekeurige uitlegging verkehrt, unverschämt, die
op niets anders steunt dan op de geheel ongepaste vergelijking met het Angels. scanjan , het Eng. to shun,
dat kennelijk in ons schuwen zijnen grond heeft, maar
noch de m in scum, noch de beteekenis unverschämt
regtvaardigt. Had hij voorts naauwkeurig toegezien,
het ware hem niet ontgaan, dat de woorden non eTUbescens trigamiam reeds vroeger waren vertaald in vs. 1472:
Soene hadde gheene scaemte das,
Dat soe derde waerf huwen saude.

Scum blijft dus, na dit alles, even "durchaus unklar"
als het te voren was. Maar ijdel zou de moeite zijn,
eene andere verklaring te beproeven. Een blik op den
uiterlijken vorm, in verband met het N ederlandsche letterstelsel , is voldoende om in te zien dat het geen wettig woord zijn kan. De klank um is in onze taal onbekend 1. Scom en scuum, ziedaar de beide vormen,
die met ons klankstelsel kunnen strooken j maar scum
is onbestaanbaar. Waar dàt gevonden wordt, is het
eo ipso zeker, dat de lezing bedorven is en de kritiek
te hqlp moet komen.
Hoe dan het duistere woord te verbeteren? De gang
van den zin wijst ons van zelf het spoor. Door haar
derde huwelijk was het dat Rijchilde de Vlaamsche
"princen ende baroenen " te wederwinnen ghewan 1, d. i.
J) Ik herinner mij geen ander voorbeeld dan lummel en stumper J die
juist hierdoor hun Hoogduitschen oorsprong verraden. In woorden als
mummie J rum enz. J valt de vreemde afkomst van zelf iu het oog.
2) Wederwinne voor tegenstander J vijand J het Mbd. widerwinne. Vgl.
Ziemann in v. - Het is van winnen, dat oorspronkelijk arbeiten, atrellen,
be7llilht sein, bij uitbreiding ook atreiten beteekende.
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tot tegenstanders, tot vijanden kreeg. En nu voegt de
vertaler er nog een half vers bij, om den aard van
die tegenpartij te schetsen. Zij waren, die Vlaamsche
heeren, in hun doen, d. i. in hunnen aard en manier
van handelen,.... fel, hevig, ongemakkelijk, moet er
nu logisch volgen, en weldra wordt ons dan ook verhaald, hoe Rijchilde hunne felheid ondervond. De beteekenis van bet misschreven woord staat dus vast, en nu
ligt het woord zelf voor de hand. Kausler giste atum, dat
evenzeer een onding is als acum. Hij was echter op
den goeden weg. Nog losse men de m in ur op, en
de ware lezing is gevonden. Stuur, ziedaar het echte
woord, dat vereischt wordt om de bedoeling des vertalers uit te drukken. Ik behoef slechts naar het gloss.
op den Lekenap. te verwijzen. Men leze dan aldus:
Daer 80 mede te wederwinnen ghewan
Die princen ende die baroenen
Van Vlaendren , stuur in haren docne.

Zoo zijn wij van het ongerijmde acum verlost, en de
hand van den auteur - ik durf er mij van overtuigd
houden - is hersteld.
SEMEL.

Uit het gloss. op het eerste Deel der Oud-

Vlaemache Gedichten, waaruit wij reeds meer dan één

woord zagen verdwijnen, moet ik er nogmaals een ver-'
wijderen , dat zonder eenig regt daar plaats nam. Het
is het adj. aemel, op bl. 125 aangeteekend en door
zacht verklaard, met verwijzing naar bl. 83, vs. 726.
Daar geeft een vader zijnen zoon raad omtrent de keuze
eener vrouw. Zoek, zegt hij,
een wijf van goeden seden,
Ende die hadde een moeder goet,
Simpel, semel ende vroet.

Vergeefs zou de uitgever trachten, het bestaan van zulk
een adj. met eenig bewijs te staven. Kennelijk is het
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eene schrijffout voor scemel, d. i. zedig, ingetogen, het
ware epitheton van eerbare vrouwen. Zoo b. v. wordt
elders (Belg. Mus. 1843, bI. 229, vs. 8) de lof vermeld van
Ueine vrou\"en zonder lac,
Schelnel ende van sconen seden.

Het is niet anders dan de gewone klankwisseling van
scamel, waarvan de gloss. op den Minnen Loep en Lekensp. tal van voorbeelden aanwijzen. Vgl. ook Van
Hasselt op Kil., bI. 552. Die wisseling had ook met
de overige afleidsels van denzelfden stam plaats: men vindt
gltescemen , sceem , sceemlteit, scemte , sceemte, sceemde
enz. Zie o. a. Oud- Vl. Ged. lIl. bI. 106 vs. 62, en
in hetzelfde gedicht vs. 191, 354, 357, 358, enz. Beide
vormen vereenigd in de volgende verzen (t. a. pI. vs. 481):
Die derde die heit Olt8cemelheit,
Die de IYerelt nu beleit,
Dat hem luttel yemant 8caemt
Datti es voer loes ghenaemt.
SLUME.
Als Boendale in de Brab. Yeesten, bij het
verhaal van den eersten kruistogt, ons meldt hoe de
benden van Peter van Amiens, tot Bulgarije doorgedrongen, bij Nissa eene gevoelige nederlaag leden,
waarbij zij vrouwen, kinderen en al hunne bagaadje
verloren, spreekt hij aldus over het verlies aan manschappen, waarop hun die strijd te staan kwam (UI. 390) :

Ende van veertich dusent man
Bchilt bi er dertich dusent eume;
Die som bleven in den slume
Som versleghen , som ghevaen.

Met de verklaring dezer vreemdschijnende uitdrukking
in den slume was Willems niet verlegen. In den sluip,
in de vlucht, maakt hij er van; denkelijk op het voetspoor van Kiliaen, die sluymen met sluypen gelijkstelt
10
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en door furlirn prorepere , elabi vertolkt. Maal' al heeft
sluyrnen de beteekenis van sluipen gehad, sluipen alleen
is nog geen vlugten, en in allen gevalle is een subst.
slurne voor vlugt volstrekt onbewijsbaar. In den alurne
in die opvatting zou oudtijds even vreemd hebben geklonken, als thans het geval is, wanneer Willems zegt
dat die manschappen "in den sluip" verloren raakten.
De meening van den dichter is niet moeilijk te raden. Het ligt voor de hand, slurne in jlurne te veranderen, en de ongelukkigen hunnen dood te doen vinden, niet op de vlugt, maar in de rivier, in de wateren der Nissawa , die Nissa bespoelt. En deze gissing wordt tot zekerheid door de vergelijking van Maerlant's Sp. Hist., waantit ook dit verhaal door Boendale
werd overgenomen. Daar vindt men, in het tot hiertoe onuitgegeven gedeelte van het hs. (P. IV. B. 111.
c. 3), de aangehaalde verzen terug, de beide eerste
bijna gelijkluidend, de twee laatste aldus:
Die some bleven inde jlume,
Some ghesleghen, some gevaen.

Flume, aan het Lat. flumen ontleend, 'Was zeer gewoon.
7.00, om een enkel voorbeeld te lIoemen, zegt Velthem,
bI. 12:
Ende Damiaten 5taet tusscen der zee
Ende der jlumen Nylee,
Ende daer valt oec dmeredeel
Van der jlumen in zee geheel.

Zie ook aldaar, bI 14 en 18, Reinaert, vs. 2G45, gloss.
op Flor. e. Blanc., enz.
Slume in de beteekenis, die Willems er aan toekende, mag men dus veilig uitmonsteren. Een ander slurne,
ja, was in 't Mnl. bekend, de benaming der schil of
bolster van vruchten, als b. v. in den aanhef van Maerlant's Rijmbijbel:
Der noten glielijet dese bistorie ••••
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Die bitter heeft buten die slumt,
Die seael is hart, dat mense eu me
Metten tanden ean gbewinnen,
Maer al die soetheit is dBer binnen.

En hiertoe kan misschien behooren wat men leest in de
Brab. Yeesten, lIl. 1358, waar gesproken wordt van
uitgevaste paarden,
Magber ende erane als ene slume,

hetgeen Willems verklaart: lIals een vel waer niets in
zit." Het verdient echter opmerking, dat niet alleen
de hss. A. en B. hier scume hebben, maar dat hetzelfde ook in het hs. van Maerlant's werk, waaruit
Boendale naschreef, wordt gevonden. Doch de nadere
overweging van deze plaats ligt buiten mijn tegenwoordig oogmerk.
SNEEUWE.
TussCEN TWEE Een meervoud van het
subst. snee, ons sneeuw, aan te nemen, is een waagstuk dat mij wel wat forsch voorkomt. Toch wordt in
den Limborch, V. 1150, ter eere der dappere ridders
Echites en Evax gezegd:

Men soude niet tus8cen twee sneeuwe
Vinden niewer bare gelike.

Hoe die uitdrukking op te vatten? Mr. Van den Bergh
erkent dat zij hem niet duidelijk is, maar vraagt gissende: 11 Is dit tusschen twee winters? al zocht men
een geheel jaar lang?" Vernuftig gevonden, zeker:
maar toch, meen ik, aan vrij wat zwarigheid onderhevig. Het meervoud sneeuwe is elders geheel onbekend j
van de eene sneeuw tot de andere, laat zich moeilijk
als zinnebeeld van een jaarkring denken, want niet
eIken winter sneeuwt het, en het vallen der sneeuw,
soms bij tusschenpoozen van twee of drie maanden, is
in allen gevalIe te ongeregeld, om ter aanduiding van
een tijdsbestek te dienen.
10*
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Een naauwkeurig toezien op de bijstaande woorden
doet een nieuw bez,vaar ontdekken, maar helpt ons tevens op den weg om alle moeilijkheid te overwinnen.
Men lette op het adv. niewer. Bij de opvatting, die de
uitgever giste, ware dit plaatselijk bijwoord min gepast;
men had regt een bij,voord van tijd, noit of nie, te
verwachten. Maar juist dit niewer waarschuwt ons dus,
dat de dichter gcene bepaling van tijd, maar van plaats
bedoelde. Dit schijnt ook Dr. Halbertsma gevoeld te
hebben, als hij (Aan/t. op Sp. Hist. IV, bI. 114)
de uitdrukking aldus verklaart: 11 Men zou nergens
tusschen twee sneeuwvlokken huns gelijken vinden; d. i.
op geheel de wereld." Ik moet echter bekennen, dat
de zin dezer uitlegging mij niet helder is. Doch waarom tot gedrongen uitleggingen onze toevlugt te nemen?
De ware lezing is immers niet verre te zoeken. Met
weglating van ééne letter schrijve men:
:Men soude niet tU88cen tleee seeulI;e
Vinuen nie\\"cr hare gelike.

Seeuwe is de oude meervoudvorm van zee, waarvan ook
de genit. en dat. sing. seeuwcs, seeuwe luidden I. De
naam onzer Zeeuwen getuigt nog heden van den oorspronkelijken vorm des woords. Zoo schreef, om van
het meervoud slechts één voorbeeld aan te halen, de
auteur van het Leven van S. Amand, Ir. 776:
Seeuwen, fonteynen ende rivieren.

Tus8clten twee zeeën, ziedaar eene uitstekende geographische bepaling. Al zocbt men van zee tot zee, nergens zou men huns gelijke vinden. Men gevoelt, hoe
bijzonder in Frankrijk, het land tusschen twee zeeën
besloten, die uitdrukking eigenaardig ontstaan kon, om
spreekwoordelijk het gansche grondgebied aan te duiden:
en dat de Fransche poëzij op den roman van Limborch
1) lloyd. op Sloke, D. 11. bI. 21 S vlgg.

149

niet zonder invloed bleef, wordt door Mr. Van den
Bergh (Inleid. bI. XXI) te regt opgemerkt. Voor 't overige zijn soortgelijke aanwijzingen, om periphrasticè te
zeggen dat iets nergens gevonden wordt. bij de oude
diehters niet ongewoon. Zoo zegt Stoke, sprekende van
de kostbare, met edelgesteenten bezette tafel, door Gravin Hildegarde aan het klooster van Egmond geschonken (1. vs. 639):
Want et en es te wallen niet,
Dat al dat ghemenc diet,
Dat tusschen der Eh'en woent enter Seiuen,
Ende vanden berghe haer neder al reine
Tater Nort zee al ghemene,
Gheremerden niet die diere stene,
Diemen inde taefle ziet.

En evenzoo heet het in de Beatrijs , als de weduwe
met ophef gewaagt van de trouwe dienst der kosteres
In het nonnenklooster (vs. 610):
Die alle die cloesters do re sochte,
Die stacn tllsschcn Elvc ende der Geronde.
Ie wane men niet vinden en conde
Ne ghene die gheesteliker leeft '.

Strekken deze aanhalingen, gelijk ik vertrouw, tot voldoend bewijs der voorgestelde verbetering, wij mogen
dan gerust het zeggen tusscen twee sneeuwe voor afgedaan houden.
1) De B ea/rijs is een te lief gedicht, dan dat ik niet gaarne deze ge·
legenheid zou aangrijpen. om de uitgave te zuiveren van eeue enkele
misstelling. die haar ontsiert, Onmiddelijk na de aangehaalde verzen
volgt daar:
Die alsoe langhe hndde ghesneeft.
als woorden, ook door de welluwe gesproken. In haren mond eelller
heeft dit volstrekt geen zin. !{ennelijk eindigt de weduwe met vs. 613.
en moet vs. 614, dat op Beatrijs slaat, tot het volgentle overgebl'Rgt worden:
Die alsoe langhe hadde ghesneeft,
Dese tale dochte hacl' wesen wonder,
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Ik neem weder de Oud- Vlaemac/te Gedichten
ter l:and, om door eene ligte verandering een onverstaanbaar vers te regt te brengen, en daardoor tevens
het nietsbeduidende sons weg te schrappen, dat de uitgever wel onverklaard liet, maar toch als een wettigen
woordvorm in den tekst opnam, en waaraan hij dus
ik weet niet welke beteekenis moet hebben gehecht.
Het is in den Trojaenschen Oorlog, waar Agamemnon
aan Achilles den hagchelijken tweestrijd met Hector
ontraadt. Gaan wij goed beraden te werk, zegt hij,
dan zullen wij die van Troje wel ten onder brengen;
maar wil ieder onzer, zonder goeden raad te hooren,
doen wat hem gelust (J. bI. ] 5, vs. 1247),
SOJl"S.

Soe hebben wi bestaen hoghe daet
Grotelec ton ser onvromen,
Ende seIen roi sons te boven comen.

De zamenhang eischt duidelijk, dit aldus te verbeteren:
Ende seIen si ons te boven comen.

Si ons was vermoedelijk, bij schrijffout, tot sons geworden. Een onhandig afschrijver meende den zin wat
te verhelpen door de invoeging van wi: en zoo dreigde
het ongerijmde sons, later door den uitgever bekrachtigd, in het Mnl. taalgebied binnen te sluipen.
even als de vorige afdeeling (vs. 585) aanving met de woorden:
Die daer bi haren kinderen sat,
Si seide.
Nog een paar verbeteringen wil ik hier in 't voorbijgaan aanstippen.
Vs. 68: Hi - lees Bi en. - Vs. 77: Die - lees Dien. - Vs. 868:
Ochtic - lees OchtiCB. - Vs. 487: mi trouwen - lees mi in trouwen.In vs. 821 ZÜn de woorden die onB broeder minder gepast: ik vermoed
dat de dichter schreef die es onB behoeder. - Vs. 961 en 962 zijn blÜk·
baar te kort, het laatste is zelfs onjuist. Ik denk dat er een paar
woorden zijn uitgevallen, en stel voor te lezen:
Boven in sijn he1llelrike.
Ic rade u dat ghi haestelike ••• enz.
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TEBAT, In het gloss. op den Lekensp. heb ik de
variant tebat aangeduid als eene schrijffout voor rebat,
de lezing van het tekst-handschrift in lIl. c. 26. vs. 16:
Dus was stijf dat rebat.
Rebat, of rabat (gelijk de andere variant heeft), voor
gekijf of ttuist, is een erkend woord, ook bij Velthem
voorkomende, en door het Spaansche rebate, rebato, het
Oud-Fr. rabaster, rabater, voldoende bevestigd. Zie het
gloss. in v. I - Tegenover die zuivere lezing scheen de
vorm tebat mij onbestaanbaar. Doch sedert heb ik
elders van dien vorm een dubbel voorbeeld aangetroffen, en wel in eene verordening op de Brusselsche
scholen, door Hertog Wenceslaus d. 15 Febr. 1382
gegeven, en afgedrukt in den Codex Dipl. achter het 2e
Deel der Brab. Yeesten, bI. 644 vlgg. !fen leest daar,
bI. 646:
.dat hier af, tussehen den Bcolaster vors.. sinen rectore aft
ondermeester op deen side. ende dc meesteren van den nedel'en
seolen op dander • twist ende tebat beruert waren."

en straks daarna:

Hamme tc verhuedene vortane dcsel' ghclijke tebatte."

Is dit nieuwe getuigenis van genoegzaam gewigt, om
tebat van het uitgesproken vonnis te ontheffen en als
wettig te erkennen? Ik geloof het niet. Rebat staat
onwrikbaar vast en boven twijfel verheven. De letters
r en t zijn, evenzeer als , en t, aan verwisseling onderhevig. Hoe ligt kon dus rebat in tebat worden verschreven, of ten onregte z66 door Willems gelezen,
misschien omdat hij aan het bekende debat dacht en
daarin de vel'klaring des woords meende te vinden. Uit
debat echter laat zich de vorm tebat in geen geval regtvaardigen: zulk eene wisseling van d en taan 't begin
1) Men vergelijke nog Roquerort op Babater, en het subst. Babasta
voor querelIe, dispute, bij Raynouard, V, 27.
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van een woord. zonder eenige aanleidende oorzaak, is
volstrekt onmogelijk.
Tegenover het welbewezene rebat, in volkomen gelijke
beteekenis, het etymologisch geheel onverklaarbare tehat
als wettigen vorm aan te nemen, komt mij hoogst ge·
waagd voor. Zoolang althans niets naders ter ophelde.
ring van het vreemdluidende woord zal bijgebragt zijn,
durf ik het evenmin erkennen, als het bij herhaling
voorkomende corsioen, waarvoor ik boven (bI. 103) het
uitsluitend wettige torsioen in de plaats stelde.
Dat werkelijk r en t ligt worden verwisseld, behoeft
geen betoog. Talrijke verwarringen in Mnl. teksten
kunnen er van getuigen. In Geleken zagen wij reeds
vroeger een voorbeeld. Maar het zal niet ongepast zijn,
hier nog een paar soortgelijke vergissingen aan te wij.
zen, om tevens de oude taal van twee andere onhoud·
bare woorden te zuiveren.
Zoo moet ik zonder aarzelen het adj. voetltOediclt uit·
schrappen, dat in het Register op 't Belg. Mus., 1846,
in den zin van behoedzaem staat aangeteekend. Willems
ontleende het uit de volgende verzen op bI. 57:
Grote heren ende mcchtich,
Die in sinncn sijn bcdcchtich
Talrc tijt ende voetkoediclt,

waar hij het verklaarde door "hehoedzaem, voorzichtig
waer ::y hun voet zetten." Voet-hoediclt derhalve, wie
den voet weet te hoeden! eene zamenstelling, hedendaags des noods denkbaar, maar zeker al zeer weinig
in den smaak der Mnl. taal. Het zal wel niet te stout
zijn, het geheele woord kort en goed te loochenen,
en te vervangen door het gewone voerllOedich, bij Kil.
zoo juist door PRAEcavens overgezet.
Het andere voorbeeld, dat ik bedoel, is eene plaats
uit het Leven van S. Franciscus. Het lijk van den heiligen man - zoo lezen wij daar - werd plegtig door
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eene groote schare naar Assisi vervoerd.
(vs. 7881):

Er volgt dan

Alsi eamen in haren gane
Tel' kerke van Sintc Damiane,
Daer doe \vocnde de maget Clal'e,
Die nu es van Gode mare,
Ende was met maeebden duer besloten,
Bieven si dacl' metter lotelt,
Om dat der mucehden seare eame,
Sagen ende eusten den lechame.

Dit toten was den Hr. Tideman evenmin duidelijk, als
het aan een mijner lezers zijn zal. In het gloss. is
de cenige verklaring - een vraagteeken : alleen wordt
daar aangemerkt, dat toten de vertaling is !Ivan het
Lat. corpus (mortuum)." De uitgever heeft toch niet aan
een Hoogduitsch todten gedacht?
Het zal onnoodig zijn, lang naar de beteekenis van
toten te zoeken. Het geheele woord is eene hersenschim. Dat leert ons de uitgever zelf, als hij (bI. 375)
uitdrukkelijk getuigt, dat het hs. roten lleeft. Toten is
dus van hem zeI ven afkomstig en moet eene verbetering heeten. Vreemde handelwijze: voor een woord,
dat men niet verstaat, bij conjectuur een ander in de
plaats te stellen, dat men alleen door een vraagteeken
weet te verklaren!
Zonder ons dan 1anger met toten op te houden, hebben wij alleen met roten te doen, de lezing van het
hs., eu tevens buiten twijfel de ware onberispelijke lezing. Hetzelfde woord komt nog eenmaal in den Franciscus voor, maar ook hier is in het gloss. een vraagteeken de eenige opheldering. Toch is er weinig duisters in de woorden van den dichter, waar hij verhaalt
van zeelieden, wier schip door het breken der kabels
van de ankers geslagen was j maar weldra bedaarde de
storm, en (vs. 9077)
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alsi dat si en ende kinnen,
Wildsi varen ende winnen
Hare ankere met baren roten,
Want de cabele boven vloten.

"Ad re8umendas anchoras, quarum funes superius enatabant, toto se conamine paraverunt ," heeft het Latijn 1 ,
en daarmede komt de vertaling best overeen. Het subst.
rote voor troep, menigte, schaar, gezelschap, is in het
Mnl. bekend genoeg: van krijgsbenden bleef het nog
lang in gebruik, ja nog heden leeft het in ons rot,
dievenrot , moordrot , zamenrotten enz. Huyd. op Stoke,
D. IU. bI. 137, en vooral Van Wijn op Heelu, bI.
116-119, hebben het woord voldoende verklaard. Maar
men lette hier vooral op de uitdrukking met haren roten,
eig. met hunnen troep, met hun gezelschap, en dus zooveel als allen gezamenlijk. Zoo spreekt Maerlant, Sp.
Hist. D. I. bI. 29, vs. 43, van de
hogbe Syten ende hoge Goten,
Die liggen met haren roten
In Azia ane die nart zide.

en in Die Rose (vs. 66) leest men van nachtegalen,
leeuweriken en papegaaijen,
Die singhen menigberande noten,
Daer si sijn met haren roten,

d. i. waar zij met hun gezelschap bijeen zijn. Ziedaar
dan wat Maerlant in den Franciscus bedoelde. Zij wilden de ankers herwinnen met haren roten d. i. met
alle man, met aller gezamenlijke inspanning: niet kwaad
ter vertaling van toto conamine.
Ook van de eerst aangehaalde plaats kan nu de zin
niet twijfelachtig zijn. Het vers:
Bleven si daer metter roten,

beteekent eenvoudig, dat zij daar met den gansclten stoet,
met hen allen bijeen bleven.
I) Acta Sanctoru71l, Oct. Il. i89. a. b.
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Vatte de Hr. Tideman roten op als de vertaling van
corpus J dit is blijkbaar onjuist. Het Latijn heeft:
"ihique aliquantulum suhsistentes J sacrum corpus ..... .
videndum et osculandum sa cris illis virginihus obtulerunt I."
Dat corpus nu is uitgedrukt door den lechame J maar vs.
7886 moet de woorden aliquantulum suhsistentes wedergeven. Metter roten voegt de vertaler er bij, omdat er
sprake was van eene groote schare: hij ontleende het
aan turhae J dat in het Latijn voorafgaat.
TEELJC. Eene vergissing in de Cluyte van Playerwater J
waar tusschen den "pape" en den man met den korf J
waarin Werrenbracht gedoken zat J de volgende woorden worden gewisseld (vs. 353):
PAPE.

Ou, vrient metten corvc, hoe est met u gestelt ?
Ghy en maecht ons geen genuechte: sijt vrolic.
MAN.

Dats waer, vrient.
PAPE.

Waut ghy sijt al teelic.
Keren, ghy sout ons wat genuechten voert brengen.

Aldus in de uitgave van den Hr. Mertens J die in
het gloss. teelic opvat als te ydelyk J te lui, zeker eene
gewaagde zamentrekking. Men zou althans tyelic verwachten. De beteekenis past evenmin: het verband laat
niet toe J aan luiheid te denken.
Geheel iets anders wilde dan ook de schrijver van
het kluchtspel zeggen. Men lette maar op het rijm,
en de fout wijst zich zelve aan. Eene onjuiste afdeeling der verzen misleidde den uitgever. Hij zag voorbij, dat de beide halve verzen één geheel uitmaken J
rijmende op vs. 354: vrolic. Voor teelic moet dus noodwendig tolie worden gelezen, aldus:
1) L. 1. p. 782. b.
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1\fAN.
Dats wacr, vricnt.
PAPE.

Want gliy sijt al tolic.

"Gij zijt al te olijk, en moest ons liever wat IIgeneugte
voortbrengen." Men bedenke, dat olijk destijds eene
geheel andere beteekellis had dau de hedendaagsche
van slim, doortrapt, die zeker hiel' al zeel' slecht passen zou. Olijk of ooiijk is eene zamentrekking van odelijk, en dus van het adj. ode in den zin van vac'ltus,
inanis, afgeleid. Aan die opvatting bleef het aanvankelijk getrouw: ledig, ijdel, was de oorspronkelijke beteekenis, waaruit zich weldra die van onbeduidend, gering, nietig, slecld ontwikkelde, en later weder twee
verschillende opvattingen ontsproten, die hier en daar
nog in onze dialekt en voortleven, 10. die van slecld
op de uiterlijke gedaante toegepast, en dus leclijk ,. en
2°. die van slecld, in toepassing op de ligchaII}clijke
gesteldheid, en dus O1lgestcld, ziekelijk. In die verschillende opvattingen is het woord meestal synoniem met
het adj. slim, dat gelijke overgangen vertoont. Geen
wonder dan, dat het ten laatste ook zelf de beteel,enis van doortrapt of sluw kon aannemen.
Met talrijke voorbeelden, uit de schrijvers der 17e
eeuw vooral, laat zich het hier gezegde bevestigen. Ik
mag volstaan met te verwijzen naar het Uitl. Woord.
op Hooft, JIl. 106, Taalk. Mag. I. 298 en lIl. 61,
alsmede naar Weiland in v., en vooral ook Kiliaen, die
de opvolging der beteekenissen zeer juist heeft opgegeven.
Het is dus duidelijk, wat in ons kluchtspel bedoeld
wordt. "Gij zijt al te olijk ," voegt de lustige paap den
verlegen man toe: IIgij zijt te min, te flaauw, te midden onzer vreugde, gij zijt nietswaardig in ons gezelschap." En het was niet de eenige keer, dat olijk op .
t'rolijk moest rijmen. 1/ Oolijck, uwer vrolijck ," zegt Roe-
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mer Visscher iJl de Zinne-poppen (Amst. 1669), hl. 80,
van geringe lieden die toch een opgeruimd leven leiden. En in 1686 schreef A. Moonen (Poëzy, bI. 219)
111 een bruiloftsdicht :
Zyt ge welgedaen, niet ol!/k,
Wees nu vrol!/"
:Met uw' trotsen bruiloftshoct.

Daar staat olijk in den zin van leelijk , het tegengestelde
van welgedaan. Maar toch, men ziet het, in olijk was
altijd iets gelegen, dat een onaangenamen indruk
maakte, iets met vrolijkheid in strijd, vrij wel aan ons
bedroefd beantwoordende, en dat dus natuurlijk den
dartelen priester mishagen moest.
Zoo is dan de uitdrukking natuurlijk en verstaanbaar
geworden, en ..... teelic is verdwenen I.
TENE:V.
Als in den Floris ende Blancefloer de jonge
mi.nnaar, in het blijde vooruitzigt van zijne geliefde te
zullen hervinden, aanstonds gereed staat haar op te
zoeken, zonder te bedenl{en,

Wat pinen hi daer omme doghen soude,

ontlokt dit verhaal aan den Franschen dichter een achttal sierlijke verzen over de wonderdadige kracht der
1) De bier behandelde pll\l\ls is niet de eenige, waar de Cluyte van
Een paar verbeteringen wil ik
hier even opleekenen. Voor het onverstaanbare vs. 43:
En waer baclt my dalte gebracht hy gedoghe?
leze men:
En wner haclt my datIe, gevracht by gedoghe?
d. i. _wnar haalt men dat, met permissie gevraagd?" - Vs. 49: spaeyenlees spoeycl1. - Vs. 59: clruct - lees Jrinct. - Vs. 145: slltt - lees
slaet. - Vs. 228: hallen - lees haelen. - Vs. 236: ee - lees een. Vs. 2GS: JuyeMen - lees duycken, blijkens het rijmwoord verstuycl~en.
Vs. 279: t'ochs - lees t·olds d. i. volcks. - Vs. 399: sthy gaeten lees schijfgaetell, scheldwoord. - Vs. 408: doerstel' - lees doerfter.
Dit weinige moge strekken, om <len tekst van het kluchtspel wat leeshaarder te makcn.
Playcrwatcr de hulp der kritiek beboeft.
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liefde, die tot alles in staat stelt. In de N ederlandsche
bewerking zijn die verzen vrij onhandig verknoeid. Het
kloeke besluit van den verliefden Floris wordt daar
niet als een stout en edel waagstuk, maar platweg als
eene dwaasheid voorgesteld. N aauwelijks, staat er, zou
men het willen gelooven (vs. 1363),
Dat iemen 50 sot ware ende 50 nes
Ochte van sa tenen sinne,
Die soude dorren dor eneghe minne
Die grote coenheit doen, die hi sal bestaen',

Wèl mogt Dr. Jonckbloet 1 zulk eene vertaling als een
voorbeeld van wansmaak ten toon stellen! En toch,
ik waag het onzen Assenede te verdedigen. Ik geloof
althans voor een goed deel de schuld van zijne schouders op die van den afschrijver te kunnen overladen.
De beschouwing der woorden van sa tenen sinne zal ons
van zelve daarheen leiden.
Hoe dat duistere tenen te verstaan? Hoffmann zegt
in het gloss. : 11 Tenen adj., weiden, vimineus, so bei
Kil., und tenich of wedich, vimineus, bei Teuthon. van sa tenen sinne, von so weidenem Sinne, wäre aIso:
I) Het laatste vers is blijkbaar bedorven. Dr. Jonckbloet (Gesch. d.
Mnl. Dichtk. H. 242) wil lezen:
Die daet doen. die bi sal bestaen.
Ik acht dit minder juist. De verandering is graphisch niet geregtvaar·
digd. en het was niet zoozeer eene daad, een feit. als wel eene reeks
van daden, eene gansche onderneming, die Floris stond te wagen. Ik
voor mij kan het vermoeden niet onderdrukken, dat de ware lezing was:
Die gueste doen. die hi sal bestaen.
Queste, ziedaar de echte uitdrukking die hier past. Hoe ligt kon bet
vreemde woord. door den afscbrijver niet begrepen. in verwarring raken,
en, eenmaal tot grote verbasterd, aanleiding geven tot de inschuiving van
coenheit, waarmede een schrander kopiist den zin meende te herstellen.
Dat mijn geachte vriend. bij het aanhalen dezer verzen. niets zegt van
het dwaze tenen, zal wel geen bewija zijn dat hij die lezing goedkenrde.
Het lag buiten zijn oogmerk, hierbij stil te staan; maar z66 iets goedkeuren kon hij onmogelijk.
2) T. a. pl.
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von so zähem, hartnäckigem."
Tenen wordt dus afgeleid van teen, een taaije twijg of bies. Een teenen
zin t Eilieve, ee.n teenen mandje, best! maar een teenen of biezen zin! Hoffmann vat het op als taai,
ltardnekkig. De overgang is vrij gewaagd, maar dan
nog: een taaije zin! Is dit alles niet gezocht en gedwongen, niet blijkbaar een slimme kunstgreep om toch
iets van dat tenen te maken? En wie heeft ooit verder van een adj. teen of tenen gehoord 1 ?
Bij de min of meer voorbarige gewoonte van Hoffmann,
om steeds een zoogenaamden kritischen tekst te leveren,
in een tijd die nog niet rijp was voor afdoende Mnl.
kritiek, is het te betreuren, dat hij ons niet altijd mededeelde, wat hij in het hs. had gevonden. Niet zelden
toch is de slechtste lezing van het hs. ons liever dan
de fraaiste kritische verbetering, die willekeurig in den
tekst werd opgenomen. Zoo ook hier. Hoffmann schrijft
tenen. Waarom? Omdat hij nu eenmaal had voorgenomen, de dubbele vokaal spelling te mijden. Naar dat
stelsel moet de lezing van het hs. , waar duidelijk
teenen geschreven staat, zonder genade versneden. Maar
ziet, terwijl tenen, de kritische spelling, onverstaanbaar
is, wijst het onkritische teenen ons het ware spoor der
kritiek. Want herinnert men zich de gewone wisseling
van t en " die ons boven uit tal van voorbeelden
bleek; let men op het geringe verschil tusschen t en IJ, en
bedenkt men dat de inlassching van coenheit in vs. 1366
zich te beter laat verklaren, als zij eene reminiscentie
was van een pas geschreven woord: dan zal men, dunkt
mij, wel niet aarzelen, tun.m in .cotntn te veranderen 2.
J) Het Mnl. kent tenen alleen als werkwoord, in den zin van irritare,
provocare , uitdagen, tarten. Zie Kil. Men leest het b. v. in den Wale·
wein, vs. 8562. Het is 't Mhd. zenen, Ohd. zenjan , bij Ziemann, bI.
681, en Graff, V. 673, 685.
2) Het is niet het ecnige voorbeeld, dat co en te worden verwisseld. Een
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En nU mogen wij een stap verder gaan. Met het
adj. coen is ries in het vorige vers goed overeen te
brengen: de opvatting roekeloos, vermetel, gaat niet noodwendig met een bijdenkbeeld van dwaasheid gepaard.
Maar sot is met koenheid lijnregt in strijd. Hoe dit
te vereffenen? Ik meen mij aan geene vermetelheid
schuldig te maken, als ik in sot eene fout van den
afschrijver zie welligt uitgelokt of door bet voorgaande so, of door bet volgende ries, dat zoo dikwijls
met sot vereenigd wordt - en die fout eenvoudig verbeter, om dan de gebeele plaats aldus te lezen:
Dat iemen 80 stout ware ende 80 ries
OeMe van so COfJ1Zen sinne,
Die soude dorren dor cneghe minne
Die queste doen, die hi sal bestaen.

Zóó rijst de gedachte aanmerkelijk in aesthetische waarde.
De edele Floris heet niet langer een zot en een dwaas
/Ivan taaijen zin ," maar een minnaar, koen en stout
tot roekelooze vermetelheid toe. En al staan daarom
de N ederlandsche verzen nog niet met de Franschc gelijk, al blijft het hoogst ongepast dat de vertaler er zijn
eigen naam indringt: toch heeft, geloof ik, de anders
zoo juiste berisping, door Dr. Jonckbloet uitgesproken,
bij deze eenvoudige tekstkritiek een groot deel van hare
kracht verloren, en is in gelijke mate - hier althansde eer van Assenede hersteld I.
tweede, in omgekeerden zin, zij bier even aangewezen.
van Scghelijn, bI. 86, leest men van eene

In de /listorie

gra~tombe,

Die was wit sil verij n
Ende binnen root guldijn
Met preciosen seonen gemane.
Dr. De Jager (Arehipf, r. 50), die "enen aanhalende , zet achter sconl'll
een vl'aagteeken. Het antwoord is: lees stenell.
t) Had de vertaler inderdaad sot geschreven en bet plan van Floris als eene
dwa.'lSheid willen voorstellen, het lag dan voor de band in vs. 1364 te lezen:
Oehte van so clenen sinne.
Doch het boven ontwikkelde verdient verre de voorkeur.
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TER&E.

Zie OaTE.

TOEGESINDE.

Zie

NOSMAL.

TOUE.
Eene deerlijk verminkte plaats van Maerlant
heeft dringend behoefte aan de genezende hand der kritiek. Gelukkig zal het afdoende geneesmiddel niet verre
te zoeken zijn.
Het is in D. IV, bI. 329, vs. 69, waar de dichter
spreekt van een twintigtal prachtige kistjes, tot berging
van evangelieboeken bestemd. Zijne woorden staan aldus gedrukt:

.xx. fortsieren van linen goude.
Daermen in leide, alsemen woude,
Der heilegher ewangelien bouke.

Die gewrackt van koe toeke
Met seonen werke ende met renen.
:Beset met precieusen stenen.

Het booze vs. 72 heeft vrij wat moeite gebaard. Dat
Die eene verschrijving was voor Diere,' werd reeds door
Dr. J onckbloet en Dr. Halbertsma gezien. Het Latijn
van Vincentius wijst het aan: I/viginti capsa, euangeliorum ex auro purissimo gemmario opere celatas et pulcre

ornatas." Maar dat hoe toeke, in het Latijn niet voor-

komende en dus door Maerlant bijgevoegd I wat daarmede aan te vangen? Dr. Jonckbloet (Nalezing, bI. 44)
zegt, dat hij I/eerlijk bekennen moet van dezen regel
niet veel te kunnen maken." Ook Dr. Halbertsma (Aantt.
bI. 300 vlg.) was in hetzelfde geval, en, zoo hij eene
gissing beproefde, zij was verre van hem zelven te voldoen. Hij slaat voor, van hoekijn loeke te lezen, dat
dan van boksvellen zal moeten beteekenen. Hoekijn, een
boksken I is bekend: loeke, meent H., kan zooveel zijn
als vel, met het Midd.-Lat. toccus (vellus) vergelijkbaar,
of wel als omkleedsel, bekleedsel op te vatten, waarbij
11
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een (mij onbekend) Angels. tucian in den zin van vestire
wordt aangevoerd I. De beschrijving slaat dan niet op
de kistjes, maar op de evangelieboeken zelve. Die boeken, heet het, IIwaren gewracht of zamengesteld uit
fijne bokkevelletjes d. i. perkamenten blaadjes."
11 Dit is alles ," zoo besluit Dr. Halbertsma, IIwat ik
van deze bedorvene plaats heb weten te maken." En
wèl overtuigd dat de zwarigheid niet is opgelost, hoopt
hij dat iets beters moge uitgedacht worden door een
jonger vakgenoot, lIin wien de jaren en rampen het
vindingsvermogen nog niet gedoofd hebben." Treffende
ontboezeming van den vernuftigen geleerde, wien zijn
vindingrijk brein zoo zelden verlegen liet! Voorzeker,
in jeugdiger en blijder dagen ware het hem niet ontgaan, dat de duistere woorden van Maerlant met twee
letters verholpen zijn:
Diere gel\'racht van 'weke toelce.

Zoo moet buiten twijfel worden gelezen. De prachtige
fortsieren waren van hoek tot hoek, van den eenen hoek
tot den anderen, kostelijk gearbeid met schoon en zuiver
kunstwerk. Men weet, hoe die sierlijke middeleeuwsche kistjes vooral op de hoeken met zorg bewerkt
en opgelegd werden.
De uitdrukking zelve behoeft geen verder betoog. Nog
kort te voren schreef Maerlant (bI. 263, vs. 87):
Ende dor croop van hoeken thoelcen,

en elders (D. Il. bI. 440, vs. 49):
Sulke swemmen van Oe1)(!T toevere.

Het subst. toeke, alleen uitgedacht als een noodschot
in casu desperato, bekomt dan bij dezen zijn afscheid.
Wij hopen het nimmer weder te zien.
1) Zie het toevoegsel op de Aan/t., achter de Inleiding, bI. 167. Het Angels. tuciall ken ik niet anders dan in de bcteekcnis van siraffen, plagen.
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TOLEN.
Een eenvoudig middel om menige ongerijmdheid weg te nemen, is het bijeenvoegen der deelen van
woorden, die bij ongeluk doorgesneden of versnipperd
waren. Ook hiervan zagen wij reeds enkele voorbeelden I. Een paar andere laat ik hier volgen, wier beschouwing voor onze voorgenomene taalzuivering niet
zonder vrucht zal blijven.
Allereerst moet ik een woord opruimen, waaraan men
ter kwader ure een zelfstandig bestaan heeft opgedrongen, terwijl het niets liever wenschte dan zedig zijne
ondergeschikte plaats à la suite te bewaren.
Waar Velthem ons de feesten bij het huwelijk van
Eduard I beschrijft, leest men in de uitgave, bI. 98:

Alle dage, al acht dage uut.
Was in die stat dmeeste geluut
Van trompen, vedelen ende tambusen;
Si toZen harpen; in allen husen
Vander stat was sonderlinge spel.

"Zy speelden op harpen," heet dit bij Le Long, die
dus aan een ww. tulen, tuilen, moet hebben gedacht.
Hoe eene vergissing al nieuwe woorden kan scheppen I
De dichter had natuurlijk geschreven:
Van trompen. vedelen ende tamuusen,
Silolen. harpen;

even als Maerlant in den Alexander, fol. 51. d. 2 :
Daer was menech trompe langhe,
Vedelen, harpen, symphonien,
0!ltolen die wael leren vrien, en~.

Sitole of eitole, het Fransche eitole, was een snareninstrument , eene soort van lier, vooral bekend om haren zachten en liefelijken klank. Ik kan volstaan met
I) Zie DEcH en FLAM.

2) Bij Dr. Jonckbloet, Gesch. d. Mlll. Dichtk. Il. 418.
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te verwijzen naar Roquefort, J. 262, Raynouard, 11.
399, en Hoffmann v. F., Horae Belg. VI. 199 I.
Het ww. bracMe:ren uit den Fe:rguut ligt thans aan
de beurt. RU herhaling moge het zich vertoonen, het
is er niet te beter om, het is en blijft niet meer dan
een fragment, dat alleen door aansluiting aan zijne
wederhelft zich tot een levend geheel kan verheffen.
Bij den strijd van Ferguut tegen de tien roovers, die
hem aan boord van een schip overvielen, wordt van den
held gezegd (vs. 3246):
Sinen scilt kien lYrackiert,
Ri hilt dat swaert in sijn hant.
De bedoeling is duidelijk: hij nam het schild aan den
arm en hield het vastgeklemd voor zich uit, terwijl hij
met het zwaard in de vuist op zijne vijanden losging.
Maar heeft men regt, een ww. bracllie:ren aan te nemen~
dat door den uitgever in het gloss. werd opgeteekend?
Ik durf dit stellig ontkennen. De bijvoeging van een
voorzetsel is voor het juiste begrip onmisbaar. Het
Oud-Fransch, waaruit het woord ontleend is, zeide
embracher en embracie:r, uit het Lat. imbracltiare gesproten, en later tot embrasser geworden. Zie Roquefort in T.
Maar evenmin als het Fransch - in dezen zin althans een brachier of brasser kent, is men geregtigd een Mnl.
brachiercn goed te keuren. De fout is dan ook reeds
blijkbaar uit den voorafgaanden wanklank !tien. In het hs.
I) Eene dwaze fout in de woorden. die op de aangehaalde verzen
van Velthem onmiddelijk volgen. zij hier ter loops aangewezen. Die
woorden luiden aldus:
Hoe soude men dit tocbringcn wel
Datment al mocht geseriven
Die feesie. die si onderline driven.
Die Vader.stat1
hetgeen, volgens Le Long. beleekenen zal: "Dese syne Vaderlyke stadt'" r
Men berstelle: "Die vander ,tat." de stedelingen.
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is dit opgelost in ki en, en zoo komt men tot de ware
lezing van het geheele vers:
Sinen seilt lzi en6racAiert,

gelijk in vs. 4117 te regt gedrukt staat:
Ende bi enhrachieráe sinen scilt,
Dat swaert bi vaste in sijn bant bilt.

Als wij dan elders weder lezen (vs. 1793):
Sinen seHt bi Uln 6rac/r,iert,
Ten ridder waert hi verlaisiert,

dan mogen wij gerust, nevens het verworpene brackieren ,
ook het wederkeerige hem brackieren uitmonsteren, en
ook hier verbeteren:
Sinen seUt bi em/;raclt.iert.

En eindelijk, als wij in vs. 4165, bij een dergelijk geval, het volgende vinden:
Sinen seHt bi ont6raclUert,
Ten conine waert bi verlaebiert,

kan ook daar wel niet anders dan aan eene schrijffout
worden gedacht. Of ware het niet de ongerijmdheid
zelve, bij een aanval het schild van den arm te nemen,
dat integendeel - gelijk wij altijd zagen geschieden aan den arm moest worden vastgeklemd? Wederom is
dan ook hier embrackiert te lezen. Aan het geheele bestaan van ontbrackieren mag zelfs met reden worden
getwijfeld. Zoo lang er althans niet eenig bewijs voor
komt opdagen, moeten wij het voorloopig ter zijde
stellen.
Ik kan den FerguuJ niet uit de hand leggen, zonder nog een paar plaatsen aan te stippen, die zich
mede te regt laten brengen door hereeniging van hetgeen onbillijk gescheiden werd.
Ik zal niet terugkomen op het beruchte wetecree,
door den uitgever als een subst. opgevat en als weetniet, dwaas verklaard, terwijl het een uitroep was, uit
toete ker8t! sciat Christus! verbasterd. Die zaak is dool'
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Dr. Halberlsma (Lett. Naoogst, bI. 52) afgedaan I. Maar
in verband daarmede moet ik wijzen op vs. 1017, waar
men aldus leest:
Ic ben die knape, wete gltye.
Daer met scopte mijnheer Keye.

Dr. Halbertsma (a. w. bI. 55) heeft reeds opgemerkt,
dat dit vrij wat van het hs. afwijkt. Wanneer hij echter wete ceye vermeldt als de lezing van den Leidschen
codex, is deze opgave onjuist: er staat duidelijk wetekeye.
Maar onjuister nog is zijne verklaring, als hij in ceye
"een oud ~'ransch woord ceau, hemel, voor ceal, thans
ciel," meent te zien: waarop hij straks de gissing laat
volgen, of er welligt wele Meye, eene aanroeping der
H. Maria, gelezen moet worden. Doch waarom willekeurig te veranderen, als de tekst volkomen zuiver is?
Wetekeye, zegt H., "heb ik nergens elders gezien, of
aangehaald gevonden.". Toch had Prof. Visscher reeds
verwezen naar het gedicht Vander zielen ende vanden
lichame (Blommaert's Theophilus, 1I), vs. 327:
Hets al te spade, 1ceteke!l!
Te roepen: miserere mei!

De eenheid van wetecree en wetekey is inderdaad niet te
loochenen. Aan hoeveel verbastering dergelijke uitroepen blootstaan, heb ik in mijne uitgave van den Warenar (bI. 97-100) opzettelijk aangetoond. Hetzelfde
key! als verminking van den naam des Heilands, komt
dan ook afzonderlijk voor. Zoo b. v. in het kluchtspel
Lippijn, vs. 149:
1) Alleen mag ik bier niet onopgemerkt laten, dat dezelfde uitroep
in den oorspronkelijken vorm bersteld moet worden in het deerlijk verminkte en gebeel onleesbare vs. 4624:
Wet, kost icen scelde u bede maer quite,
voor welke brabbeltaal bet bso zeer zuiver wetlc'st ie en beert. Men ver·
betere nu nog bet misschrevene hede m', en het vers luidt duidelijk en wel:
Wetkerst ! ie en scelde u hedemeer quite.
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Wat, leeg! jaic, wie es daer?

hetgeen verder tot ké! verliep, nog in lateren tijd een
gewonen uitroep. Zie Hor. Belg. VI. 252.
Eene andere plaats van den Ferguut, die dringend
om herstel roept, is vs. 3651, waar de twee door Ferguut geredde jonkvrouwen hem verhalen, hoe zij vrolijk
en zingende in dat woud waren gekomen,
Met twee ridders van maeck

01lS.

Het gloss. verklaart maeclt door maagschap, bloedverwant,
Deul: mots bien étonnés de se trouver ensemble.

Het laatste komt hier natuurlijk niet te pas, het eerste
is meer dan twijfelachtig. Zou Prof. Visscher een enkel
citaat weten aan te wijzen, dat ons regt gaf, aan maech
de beteekenis van maagschap, familie, toe te kennen?
Zoo ja, voor de plaats in quaestie ware nog niets gewonnen: de constructie laat in geen geval eene dergelijke verklaring toe. Waarom dan heeft de uitgever dat
geheele maech om verzonnen? vVaarom niet liever het
hs. getrouw afgedrukt? Daar staat in duidelijke letters:
Met twee ridders van Maescnons,

want, ja waarlijk, Maeschons is een eigennaam, het is
hetzelfde graafschap, ook elders in het dichtstuk genoemd, waar onder de aanwezigen bij het groote tornooi, door Artur gegeven, mede vermeld wordt (vs. 5172)
Die oude grave van Mascons.

Een nieuw staaltje dus van hetgeen wij reeds boven
in keur van voorbeelden zagen, dat het in de uitgaven
van Mnl. teksten maar al te dikwijls niet vlotten wilde,
waar eigennamen in 't spel kwamen I.
Heeft het zoo even behandelde ons weder bevrijd van
twee wanschapen woordvormen, ghye en maech (in den
zin van maagschap althans), ook elders is de aansluiting der bijeenbehoorende deelen een proefhoudend hulpmiddel der kritiek, al komt ook geen onwettig woord
I)

Zie bij ART en ÛRTE.
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daarbij te vervallen. Zoo, om slechts een paar kleinigheden te noemen, zal het wel raadzaam zijn in den
Reinaert, vs. 6314, te lezen:
Och, daer leed ie !lertleer vele I
in plaats van hert 8eer, gelijk er gedrukt staat. Zoo
ligt in het Leven van S. Amand, I. 2502:
Doch gheviel up eene stond
Dat dese helighe mana name cont
Te Winendale in wilde sadt,

de verbetering voor de hand:
Dat desc helighe man namecont,
en mag men evenzeer in J. vs. 1111 en 3829 het adj.
namecont herstellen. En desgelijks doen zich elders talrijke correctiën voor, te veel om hier op te sommen.
Alleen wil ik ten slotte nog wijzen op de hinderlijke
fout, die vs. 1677 van den Theophilua ontsiert:
Des anders daghes waes 't 8coen áach,
Dat men vierde van ghewerke,
Ende alle die lieden waren ter kerken.

Bij eenige oplettendheid op den inhoud der beide laatste verzen, zal wel niemand aarzelen in het eerste te
lezen:
Des anders dagbes waest 80endac!.
Soendach voor Zondag komt ook voor in S. Franc. Le-

ven, vs. 1610. Maar de afschrijver begreep deze spelling niet, en 8coen was niets anders dan eene mislukte
poging om toch iets van den zin te maken.
TOTEl'f.
TUFJE.
VALUT.
VEE.

Zie
Zie
Zie
Zie

TEUT.
CORSIOEl'f.
NOSMAL.

ALGE.
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Al bevat de uiterlijke vorm van dit
woord niets dat achterdocht verwekt, toch mogen wij
ons niet laten verschalken om het zoo voetstoots voor
echt te erkennen. Om zijn regt van bestaan te bewijzen, zou het zeker zich op duchtiger titel moeten beroepen, dan op de ééne plaats van den Limborch, waar
het thans wordt gelezen, doch waaruit wij het weldra
zullen zien verdwijnen.
De dappere Hendrik van Limburg, in zijne gevangenschap door zijne verbitterde vijanden met een wreeden
dood bedreigd, verklaal'd zich bereid tot een zwaren
losprijs om zijn leven vrij te koopen. - "Wilt u beraden," zegt hij (Il. 1684),
VERDWI~GEN.

Ende nemt vore mine mesJaden
Betemesse die u eerliic si;
Ic sal soe sere reymeren mi
Dat u wonder hebben sal,
Ende daer toe den lieden al.

Land, dorpen, kasteelen en rijken schat 1 wil hij hun
geven, met 500 ridders wil hij hun vazal worden, hij
wil ter eere der H. Maagd alom kloosters en heiligdommen stichten en zielmissen doen lezen J zoo men
hem het leven spaart. "Noch," gaat hij voort (vs. 1698):
Noch wiUiIl mi meer fJerrJwingen,
Ic wille maken ene canesie
Van .xx. canoneken ende ene abdie
Van hondert moneken, opdat u voegt.

In het gloss. staat verdwingen opgeteekend als "dwang
aandoen, zijne uiterste krachten inspannen," eene verklaring die, geloof ik, moeilijk met een tweede voorbeeld
te staven zou zijn, en die ook weinig strookt met de
bereidvaardigheid, waarmede de ongelukkige Hendrik,
om zijn leven te redden, dat alles aanbiedt. Maar het
I) In vs. 1690 Ieze men: .riichede vele ," blijkens het rijm.
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is duidelijk dat de dichter hem iets anders in den mond
legde. Eéne letter drong hem de afschrijver op, die
wij gerust weder ter zijde mogen schuiven, om de oorspronkelijke lezing te herstellen:
Noch willic mi meer lJerdingen.

Verdingen is het ware woord, dat hier past. Ziel, vrijmaken, zieh vrijkoopen, dat was het wat Hendrik be-

oogde: en niet als een dwang stelt hij het voor, maar
als een willig aanbod. De voorafgegane woorden beternesse en reymeren, die aan verdingen uitnemend beantwoorden, strekken voor de juistheid dezer verbetering
tot afdoend bewijs.
Het zal onnoodig zijn, verdingen in de genoemde beteekenis van redimere (zie Kil.) nader op te helderen.
Ik heb er vroeger over gehandeld (Taalk. Mag. IV. 55
vlg. en Lekensp. gloss.), en in den Limhoreh zelven
komt het ook elders voor en wordt in 't gloss. te regt
verklaard. Maar aan verdwingen ontzinkt de eenige grond,
waarop het steunde. In het Mnl. V{ oordenboek zal het
geene plaats mogen vinden.
Ik merk hier nog even bij aan, dat dezelfde woorden, dingen en dwingen, wel meer zijn verwisseld. Als
men b. v. bij Velthem, bI. 105, leest:
Want hi wilt dingen die hem bi
Sijn geseten ende asselgieren,

dan is het wel zeker, dat daar dwingen moet worden
geschreven. En niet minder zeker is het (men vergunne mij dit hier aan te stippen), dat in de straks
volgende verzen:
Ic sal u laehteren in allen hove
War ie eomen van uwen hove,

het laatste onverstaanbaar is.

Men verbetere :

Ic sal u lachteren in allen hove,
Warie come, van uwen love.

Evenzoo leest men in den Walewein, vs. 1247:
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Ic words gheworpen buten love,
Waer dat ie quam in eiken hove.
VERCONE.
Tweemaal staat in het gloss. op den Partonopeus het vreemde vercone aangeteekend, door Massmann als vrou kone of koninginne verklaard. Kone zal
dan hetzelfde zijn als quene, het Eng. queen. Zie bI.
244 en 284. Het woord ware zeker hoogst opmerkelijk. De vraag is maar, of het als wettig mag gelden.
En dit moet ik stellig ontkennen.
Quene, ja, was oudtijds niet onbekend, in den zin
van vrouw, en wel meest gehuwde vrouw. Maar nooit
staat het als bijzondere eernaam voor eene koningin.
En quene geeft ons nog geen regt, tot den vorm kone
te besluiten. Inderdaad, die vorm behoort in het Deensch
te huis, maar niet in het Mnl. Waar cone gelezen
wordt, is het de verschillende schrijfwijze voor coene
(als b. v. meermalen in den Lancelot)j maar cone, als
vrouwelijk subst., met quene vergelijkbaar, is in 't Mnl.
ongehoord. Hoe? zal welligt iemand mij tegenwerpen,
er staat immers in de Roae, vs. 2412:
Gbi sult peins en te zomegher tijt

Om die cone die es vulmaeet.

Ik antwoord eenvoudig, dat dit eene schrijffout is voor
die gone, als overtuigend blijkt uit het oorspronkelijke
Fransch, dat cele heeft (p. 99).
Maar zien wij de plaats uit den Partonopeus, waar
Massmann vercone meende te vinden. Het is in des
Soudaans gesprek met U rake, die hij voor hare zuster
Melior aanziet, en voor wie hij de bekentenis zijner liefde
uitstort (bI. 117, vs. 1):
Mine vercone boven al,
Die ie oit minde ende minnen sol,
Dans uieman el dan gi allene.

Mij dunkt, de meening is ligt te vatten, en het zal
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wel onnoodig zijn, een onbewijsbaar kooe voor kooinginne te onderstellen. Zetten wij liever het geheele
vercooe ter zijde, en hergeven wij den dichter wat hij
werkelijk geschreven heeft:
Mine verconte boven al.
11 Mijne ttitverkorene:"
ziedaar de echte uitdrukking in
dit verband, en buiten twijfel de ware lezing, die Massmann niet zou hebben voorbijgezien, had hij zich herinnerd wat vroeger gezegd was (bI. 12, vs. 13):

Mijn jonefrouwe Melioer, die u hevet
r ereoren vor alle dine dat lev ct.

VERCOl"lT.

Zie NOSlIlAL.

VERSTUBT.

Zie CORSIOEl"I'.

V TE.

Zie HEGHELIKE.

VLEDE. Eene gewone Mnl. benaming voor de uitvaart
of begrafenis was uuilede, uitgeleide, in sommige hss.
ook uilede gespeld. In het gloss. op den Lekensp. kan
men de bewijsplaatsen vinden. Ik heb daar ook reeds
gewezen op het onhoudbare vlede, zoo als in twee plaatsen van den Limborch (VI. 1478 en VIII. 999) gedrukt staat. De uitgever had dit niet in het gloss.
moeten opnemen: het is eene bloote schrijffout voor
ulede, verkorten vorm voor uilede of wtlede, gelijk hetzelfde gedicht elders heeft (IX. 876).
Ziehier nog een duidelijk voorbeeld van het woord
in zijne ware schrijfwijze. Brab. Yeesten, VI. 7393,
wordt van de begrafenis van Hertog Wenceslaus I van
Luxemburg gezegd:
Van der uutletJe dat van hem was ghedaen
Daer latie af mijn redene staen;
Maer het was scre rijekelijc,
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Dats elaer ende proeffeJije,
Ende daerna oee, si u bekant,
Dede vrou Johanne in Brabant
Sijn uutlede doeD, met groter eere,
Alsoet betaemde alslllken here.
VODEN.
Tot wat al vreemde misvattingen eene enkele
letter, verkeerd geschreven - of wel alleen verkeerd
gelezen - dikwijls aanleiding gaf, is ons reeds uit
menig voorbeeld gebleken. Het is aan eene dergelijke
vergissing, dat ook het subst. voden zijn schijnbaar bestaan te danken had. Het staat in 't gloss. op den
Reinaert vermeld, en moet, volgens Willems, zooveel als
teeldeel beteekenen. Zoo alleen meende hij vs. 1948 te
kunnen verklaren, dat, zoowel in zijne uitgave als in
die van Gräter en van Grimm, aldus luidde:

Reiuaert, uwen neve, den felIen "oden.

Voden, merkt hij aan, is hetzelfde als vat, "nog overig in hondsvot, een obsceen woord, door velen gebezigd, maer door weinigen verstaen," en daarbij wordt
dan het bekende puntrijm aangehaald, waarin Jan Vos
eene platte speling met de etymologische opvatting van
hondsvot ten beste gaf.
Het kan bijna overbodig schijnen, zulk eene verklaring in ernst te bestrijden. Het woord, dat Willems
voor den geest zweefde, heeft altijd fotte, fot of fut
geheeten, en is zoowel door de gesloten vokaal als door
de scherpe slotkonsonant eigenaardig gekenmerkt: het
laat de schrijfwijze vode zeer zeker niet toe. En al
mogt ook die vorm bestaanbaar zijn, nog ware de beteekenis hier volstrekt ongepast. Hondsvot, als schimpwoord, laat zich begrijpen: vat, alleen staande, mist
allen redelijken zin.
Behoedzamer in de verklaring van het duistere
woord was Grimm, die zich twijfelend aldus uitdruk-
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tel: 11 Vode lump, lumpenkerl. Kilian schreibt vodde,
Maerl. 3,318 steht vuden. Der acc. unserer stelle, wenn
es ein subst. ist, forderte vode, es scheint also adj."
Ik moet beginnen met eene opmerking over de woorden uit Maerlant's Sp. Hist., waaruit Grimm dat vuden
ontleende, dat hij met voden vergelijkt. Zij luiden:
Enten simplen enten "uden
Betaemt te leggene met oma et
Die meeste viande onder voet.

Vruchteloos zou men van dit vuden eene gezonde uitlegging opsporen: het is niet meer dan een zinledige
klank. Maar het bijstaande simplen wijst duidelijk de
verbeterde lezing aan:
Enten simplen enten ruden.

En ziet, hetzelfde geneesmiddel, dat hier herstelling
aan bragt, is ook in den Reinaert proefhoudend. Te
regt merkte Grimm op, dat de vorm des woords een
adj. schijnt te verraden. Want gerust mag men elke
verklaring van voden als hopeloos opgeven en het geheele subst. verwerpen, om het adj., dat hier uitsluitend past, te herroepen:
Reinaert, uwen neve, den feilen roden.

Zoo heeft de dichter geschreven. De roode, dat was de
ware naam van Reinaert, van hem,
Den felien metten roden baerde (vs. 60),

die ook zich zelven spottend noemde (vs. 940)
Den roden scalc, den feIlen gier,

en van wien het elders heet (vs. 3746):
Nu willen wi hem niet ontbieden, den roden,

of wel (vs. 3771):
Om sinen oom, Reinaert den roden.

De bloote verandering van v in r heeft dus twee ijdele
woorden - voden en vuden - opgeruimd, gelijk vroe1) Reinhart Fuchs, bI. 278.
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ger het even ijdele geraen verdween, door omgekeerd
v voor r te schrijven. Ieder, die met has. vertrouwd
is, weet hoe ligt die letters wisselen, hoe menig duister vers door dit eenvoudig middel moet worden te
regt gebragt. Een voorbeeld, dat mij juist voor den
geest komt, wil ik hier nog even aanstippen, om eene
plaats uit den Floris ende Blanc. in 't voorbijgaan te
zuiveren van een paar fouten, die den zin deerlijk verwarren. Ik bedoel vs. 68 vlgg., waar de dichter zegt
dat de min geene zaak is van domme en dwaze lieden j
en, volgt er:
Wilden sijs hem ooe onderwinden,
Si souden die minne verwerfJen sere;
Si lJe!llzerena bat ende doen haer ere,
Dat si die minne niet verwerken
Ende latenre pleghen hovesehen clerken.

Herstellen wij liever in gezonde taal:
Si Bouden die minne verwerken sere;
Si lJe!llzefJena bat, enz.
11 Domme lieden,
zich op het gebied der Minne wagende, zouden haren toorn zich op den hals laden:
zij doen beter het na te laten."

VOER.
Als de dichter van Caerl ende Elegast gezegd
heeft, dat gedurende 's konings uitstapje de bewoners
van zijn slot in slaap hadden gelegen J heet het in de
uitgave (vs. 1061):

Dat was hem een scone voer.

Op dit voer moet gewis de opmerkzame lezer stuiten.
Hoffmann (bI. 64) moge het overzetten door inceptum:
die opvatting laat de zin volstrekt niet toe, evenmin als
het woord zelf, dat de vaste beteekenis had van gedrag,
handelwijze. Ja, ook de vorm des woords mag met
reden worden betwist. Voer nevens voere aan te treffen
in den Minnen Loep, een gedicht der 15e eeuw, kan
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ons niet bevreemden j maar vroeger was die apokope
bij een vrouwelijk subst. nog onbekend: in Caerl e. E.
Zou geen andere vorm dan voere als wettig mogen gelden.
Gelukkig behoeft het duistere voer ons niet lang op
te houden. De uitgever zelf berigt ons, dat het geheele woord van zijne vinding is. In de beide oude
drukken vond hij boer, en meende dit bij gissing te
verbeteren. Wij geven die vergissing gaarne terug, en
hernemen de echte lezing:
Dat was hem een scone botr.

In het gloss. op den Lekenap. (in v. Bore) wees ik dit
vroeger reeds aan. Op hetgeen ik daar over de beteekenis van boer en den zamenhang met ons beuren gezegd heb, kom ik thans terug, om die verklaring wat
juister uit te werken en nader te bevestigen.
Reeds het Ohd. kende het subst. gaburi (Graft', UI.
168), in den zin van geval, dat zijnen grond had in
het ww. beran, dragen, even als het Lat. fors en fortuna uit ferre ontsproten. Het was een vocabulum medium, dat in goeden of kwaden zin kon worden genomen j maar natuurlijk behield de goede opvatting de
overhand, en (even als fortuna) begon gaburi voor goed
geval, geluk te gelden, tegenover missaburi voor ongeval, ongeluk. In het Mhd., waar het woord tot bur is
ingekort, ziet men die beteekenis reeds de heerschende
geworden 1. Benecke (I. 153) haalt uit Das alte Passional, in 1845 door K. A. Hahn uitgegeven, drie voorbeelden aan, die ik hier overneem, omdat zij ons boerkennelijk hetzelfde woord - uitstekend ophelderen:
Do quam ein also gel1che hur
Daz si nach aller willekur
Schiere in die habene quamen. (201,29)
I) Men mag ook het Angels. byre vergelijken. bij Bosworth door tl'me,
event vertaald. En het woord leeft nog in ons gebeuren.
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In quam von winde ein ebene 6ur
Die in die segele d! slûc. (37\1,l~)
Sturm nnd windes vlage
Gewan do niderlage,
sa daz in wart ein gûte 'mr. (380,18)

Duidelijk herkent men telkens de beteekenis van goed
geval. goed geluk. van eene kans die goed treft. medeloopt of te stade komt. En ziedaar juist wat de zin
in Caerl e. E. vereischt. Dat zijne lieden hadden geslapen en zijn afzijn niet bespeurd, was voor Karel
lIeen scone boer." een goed geluk. het kwam hem best
te stade. Evenzeer. geloof ik. geldt die opvatting in
den Lancelot, B. II. vs. 45268. waar Moriaen zegt.
dat hij het spoor van twee ridders naar de hoefslagen
der paarden gevolgd had. totdat hij stuitte op een water. ,vaar men te scheep moest overzetten.
Ende daer verlosic al dat 60er
Vanden spore, waert voert liep.
11 Daar verloor ik de gunstige kans. het goede gel-uk van
hun spoor te kunnen volgen. dat mij tot hiertoe zoo
te stade was gekomen." Ik meen althans hier deze beteekenis te moeten stellen. Het is waar, door het
IIteyken ende boer" bij Stoke. IX. vs. 636. zou men
ligt op het denkbeeld kunnen komen om ook hier
het woord als teeken op te vatten. dat in den zamenhang uitnemend strooken zou. Die verklaring schijnt
mij echter niet de ware. Bij Stoke wordt niet blootelijk een teeken • maar (verg. boven. bI. 24) bepaaldelijk lIeen koog sein. wijd en zijd zigtbaar" bedoeld.
Dit bob- is dus het oude bare. verhevenheid. waarvan
ons beuren. oph,effen. Wil men het bewijs. dat boer
ook deze beteekenis toelaat, wij zien het aan 't Mhd.
bur. dat insgelijks bij Benecke voorkomt als IIgefä88.
worin man etwa8 aufhebt." Stoke sprak dan van licht-
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vaten of lamam"lls, aan de masten der schepen opgehangen (vs. 638 vlg.). Maar het boer in den Lancelot, van een spoor op den grond gezegd, kan moeilijk
hetzelfde zijn.
De uitdrukking sinen bare hebben (van iets), d. i.
iets maar voor 't beuren hebben, dus volop genieten, die
ik in 't gloss. op den Lekensp. verklaarde, blijft hiermede op zich zelve staan, en is regtstreeks noch met
het eene, noch met het andere boer vergelijkbaar, al
zijn deze ook uitspruitsels van denzelfden stam. Ik
merk hier echter bij op, dat ook boel' oorspronkelijk
bare moet hebben geluid j want de oe is hier niet de
tweeklank, maar de dubbele 0 1. In de afleidsels, bij
de 1e klasse der sterke ww. behoorende , vindt de tweeklank oe geene plaats. Waar het Hoogd. u heeft, hebben wij 0 of eu, als: spruch, sproke, spreuk j bruc/"
broke, breuk. Zoo dan ook bur, bore, beur. Boer
staat dus voor bare, en zou in de hedendaagsche taal
beur moeten klinken, gelijk in de ww. beuren en gebeuren werkelijk het geval is. Dat boer telkens op voer
rijmt, pleit hier niet tegen. De dubbele 0, als oe geschreven, rijmt niet zelden op oe, als tweeklank. Stoet
op seoet, voet op groet, sloeck op vloech, of wel voer
op doer, oer en spoer te rijmen, was niet vreemd. Verg.
Dr. J onckbloet, Over Mnl. epischen Versbouw, bI. 165.
VOETHOEDICU.

Zie TEUT.

VOETICHEIT. Om alle vernuftige gtssmgen af te snijden, die welligt iemand omtrent de beteekenis van een
subst. voeticheit te berde mogt willen brengen, moet ik
ook van dit woord opmerken, dat het nooit bestaAn
heeft. In de eenige plaats, waar het voorkomt, IS
1) Zoo staat dikwijls orboer voor orbore, Ilat ook vlln beren

i~.

179
weder eene verschrijving in 't spel. Zij laat zich echter ligt herstellen, en wel zoo overtuigend, dat elke
redenering overbodig mag heeten. Ik zal met de bloote
aanwijzing kunnen volstaan.
In Der Vrouwen Heimelijkheid, door den Hr. Blommaert uitgegeven, vindt men bij de beschrijving van
den invloed der planeten op de ontwikkeling der ongeboren vrucht, de volgende aanmerking omtrent de zevende maand (vs. 501):
Daer na comt Venus ende Mercurius weder,
Ende ghevet den kinde voetickeit,
Daert zijn voetsel bi ontfeit.

Voeticheit is een onding, waarmede de uitgever den tekst
niet had moeten ontsieren. Wat de auteur gemeend
heeft, is niet verre te zoeken. Hij schreef voecltticheit
of vochticheit , en bedoelde de vochten of sappen, waaruit de vrucht hare voeding trekt. Voecht voor vocht is
eene oudtijds niet ongewone spelling, die o. a. bij Kil.
opgeteekend staat.
De Latijnsche tekst van het werk van Albertus
Magnus, waaruit het aangehaalde gedicht is getrokken,
stelt onze verbetering buiten allen twijfel. Daar leest
men: lIVenus vero et Mercurius humidiialem tribuentes
toti corpori, nutrimentum dant. 1 "
VOUERWAER.

Zie

NOSMAL.

VRUCKE.
Reeds meermalen zagen wij, dat niet ligt
een woord zoo blijkbaar misschreven kon zijn, of sommige uitgevers, gewoon alles te verklaren, wisten er
nog altijd wat op uit te vinden. Men mag het betreuren, dat ook de verdienstelijke Willems niet zelden tot
die fout verviel, en in overijling menige verklaring

1) Albertus M8gnU~, De secre/is mulierum (Amst. 1648), p.

8.

12*
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ter neder 8chreef, waaraan hij zeker bij eenig naden~
ken ongaarne het gezag van zijn naam zou hebben
verleend. Wij vonden er boven reeds meer bewijzen
vaDr, dan ons voor zijne nagedachtenis lief kon zijn,
en mogen thans, in het belang een er gewenschte
taalzuivering, een nieuw voorbeeld niet onopgemerkt
laten, dat in onze alphabetische volgorde aan de beurt
ligt.
Het is in den Codex Dipl. achter het 2e Deel der
Brab. Yeesten. Daar vindt men op bI. 666 een bevelschrift van Hertogin Johanna van Brabant, in do. 1
April 188H, strekkende om orde te stellen op het wangedrag harer ambtenaren. In den aanhef van het stuk
beklaagt zij zich o. a. aldus:
ndat ooc haren \'oors. onderseten ende goiden luden, die gherne

mit rasten ende mit vreden leven souden , ende hen met beseheide gheneren, grote vrucke, forehe ende gewout gesciet van
alrehande personen die sy niet en weet wie sy sij n."

De zamenhang waarschuwt ons vrij duidelijk, van het
ongehoorde vrucke geenerlei uitlegging te beproeven,
maar het liever eenvoudig als eene schrijffout aan te
merken voor drucke " want het was tegen de verdrukkingen, waaronder hare onderdanen· zuchtten, dat de
maatregelen der Hertogin waren gerigt. En deze verbetering wordt tot volkomene zekerheid gebragt , als
men op de volgende bladzijde, in een soortgelijk bevelschrift, des anderen daags in het Fransch uitgevaardigd , dezelfde gedachte wedervindt met de woorden:
IIque aussi maintes forces, violences et oppressio1/s aviènent." In het N ederlandsche stuk volgt nog eens:
lIalsulcdanige forclte ende gewout ," in het Fransche:
IItele forche et violence." . Deze woorden beantwoorden
dus aan elkander. Het derde, oppressiona, was de vertaling van het overblijvende Nederlandsche woord, dat
derhalve geen ander dan drucke kan geweest zijn.
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Het mag dan onze bevreemding wekken, als wij
vrucke in de aant. verklaard zien door "verwrikking,
luxatio; van verrukken," en het woord met gelijke uitlegging ook in het gloss. aantreffen. Voorzeker, had
Willems de gelegenheid gevonden zijnen arbeid oplettend te herzien, hij zou de eerste geweest zijn om de
ware lezing te herstellen, en een woord als vrucke dat met zijne verklaring zich zelf veroordeelt - zonder
aarzelen te verwerpen.
VUDEN.

Zie VODEN.

WAET. Even weinig bedenking behoeft het den Hr.
Blommaert te kosten, als eenmaal eene nieuwe uitgave
van het Leven van S. Amand mogt noodig zijn, de
Woordenlijst te zuiveren van een kakolijnschen vorm,
waardoor zij thans ontsierd wordt. Ik bedoel het barbaarsche waet, dat daar vermeld staat als imperf. van
een ww. woeden, dat vloeijen beteekenen zal. Waar
men de verklaringen al niet van daan haalt! Een ww.
woeden voor vloeijen heeft nooit bestaan, het is niets
dan eene verwarring met het gewone woet, het imperf.
van waden, dat o. a. in ditzelfde gedicht (11. 2493)
voorkomt in de verzen:
Want die wijn wen dat 'selve bloet,
Dat Christus huter siden woet.

Van zulk een geheel verdicht woeden moet dan waet
de verleden tij d wezen. Juist de omgekeerde orde der
grammatica! Waden maakt woet, volgens den regel j
maar waet van woeden is te dwaas om er een oogenblik bij stil te staan.
De plaats, die den uitgever zoo deerlijk misleidde,
was het verhaal eener wonderdadige genezing, door den
jeugdigen Amand volbragt. Een knecht van zijn vader,
door een venijnig dier gebeten, verkeerde in levensge-
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vaar. Amand betastte de fel gezwollen wonden, eulezen wij dan (1. 136):
Ende als quam den vingher sijn
Daer die felle bettl stond,
Waet daer een gaetkin cleene ende ront,
Ende dat fenijn liep al duere.

"Er vloeide eene opening," zal dit dan heeten! Neen,
er ontstond eene opening, waar Amand den vinger zette.
De dichter schreef dus:
Wart daer een gaelkin cleene ende ront,

en onze grammatica is van een vorm als tvaet en zijn
onzuiver gevolg eens voor al gereinigd.
WATKEN. Ook hier wacht ons de beschouwing vap.
eene plaats, die Willems voorzeker - ware hij nog onder
de levenden thans geheel anders behandelen zou,
dan toen hij voor tien jaren het laatste Deel van het
Belg. Mus. bewerkte. Daar gaf hij op bI. 51 eene
sproke in het licht, het verhaal behelzende van een
lustigen drinkebroer, die den heelen dag in de kroeg
plagt te zitten. Men leest er in zijne uitgave, vs. 4:
Alse hem die tijt waert te lane.
Ende hem twatken ende drincken ontvacht,
Doe seide hi: uSa! enen nacht
Slapen gaen bi mire Me8sen,
Op minen poelu, mijn el'iontde8sen
Lone alst mi lonen mach.
Ic sal hier weder sijn eer dach.

Men zal mij ligt toestemmen, dat deze verzen niet
uitmunten in duidelijkheid. Ik durf ook niet beloven,
ze geheel te regt te brengen j maar twee der duistere
woorden hoop ik toch door betere te vervangen, en tot
herstel van het derde althans den weg te banen.
De eerste vraag is: heeft Willems het hs. naauwkeurig wedergegeven? Ik heb daar onderzoek naar gedaan,
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en door welwillende tusschenkomst van mijn vriend
Dautzenberg te Brussel een letterlijk afschrift bekomen,
van de hand van Prof. Serrure te Gent, die thans het
Hulthemsche hs. onder zich heeft. Er blijkt uit, dat
de drie eerste en de beide laatste verzen met het hs.
overeenkomen, maar vs. 7 en 8 daarvan afwijken. Het
hs. heeft:
Slapen gaen bi sire mossen
Op minen poelu mijn criontdossen.
Het vreemde walken staat dus werkelijk in het hs.
Dit mag ons echter niet weerhouden, door eene kleine
verbetering de ware lezing te herstellen. Niet ligt althans zal iemand de opvatting van \Villems beamen,
die walken beschouwt als "het diminutief van wade,
schenkelvleesch"! Er is hier geene spraak van eten.
maar alleen van drinken, en wel van lang drinken tot
laat in den avond. En dit wijst ons den weg, om het
nietsbeduidende walken ter zijde te stellen, en aldus te
schrijven:
Aise hem uie tijt waert te lane,
Enue hem twaken ende drincken ontvaeht.

"Toen het waken en drinken hem niet goed meer afging, zeide hij: ik wil een nacht gaan slapen." En
waar zou hij gaan slapen? "Bi mire messen," las Willems, en in dit messen zag hij de verbastering van den
naam Mechleld. Doch de vergelijking van het hs. doet
woord en verklaring beide verdwijnen, en stelt er het
juistere mossen voor in de plaats. Te regt evenwel
heeft 'Willems sire in mire veranderd. Men leze dan:
Sal enen nacht
Slapen gaen bi 71tire mossen.

Mosse, bij Kil. door famula vertaald, is een oud Brabantsch woord, in beteekenis met ons meid gelijkstaande, en aan de Romanische talen ontleend. Bekend
is het Spaansche moza, dienstmaagd of meid, waarne-
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vens ook mozo, knecht of jongen, welke manlijke vorm
ook in het Ital. mozzo en het Fr. mOUS8e, scheepsjongen, bewaard is. Het was in Brabant in platte volkstaal vooral voor vrijster gebruikelijk: zijn mosse, juist
wat men thans zijn meid zou heeten. Zoo zegt de
vrome Anna Bijns (Antw. 1668), II. bI. 53, in hare
verontwaardiging tegen de booze verdrukkers der armen:
't goet dat ghy aen 't gat hanght van uwe m08sen,
Verdrinckt, verspeelt, ghy oncuysche putertieren,
Daer sout ghy de armen me spijsen en dossen.

Evenzoo C. Van Ghistele in de Vertaling van Terentius,
Heaut. Act. IV. Sc. VIII:
This al voor zijn mos se, dies seker zijt.

En weder, Act. V. Sc.

I:

Jae, aft zijnder mossen. soe iek nu veratae.

'Vaar Terentius beide keeren amica heeft.
Men begrijpt ligt, in welke stemming de drinkgezel ,
die noode de kroeg verlaat om een nacht bij zijne wederhelft te gaan slapen, haar platweg mine mosse noemt.
l\faar nu de derde zwarigheid, het schoone crionldossen, gelijk de lezing van het hs. luidt. Ik beken
gaarne, dat ik met dat cri geen weg weet, en dus
het geheele vers niet afdoende kan verklaren. Maar wij
zijn toch een stap verder gekomen dan met het geheel
onverstaanbare el'iontdessen, Althans in het laatste deel
des woords, ontdossen, begint ons eenig licht toe te schemeren. Men vergelijke de volgende verzen uit het Begltinsel van allen spelen, in Hor. Belg. VI. bI. 2, vs. 30:
Sclc gheet drinken in tavernen
Al den daeh metten ghesellen:
Somtijts drinken si op die belle,
Somtijts moeten si bern Olltossen.

Zoo althans heeft het hs., volgens berigt van den uitgever (bI. XXXI), die het woord echter niet verstond
en willekeurig in anilossen veranderde. Ontossen is het-
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zelfde als ontdossen, juist zoo als ontoen en ontecken voor
ontdoen en ontdecken staan. De beteekenis is niet verre
te zoeken. Somtijds, zegt de dichter, "drinken Bi op
die helle," d. i. zoodat zij bij schepenvonnis , met klokgeklep afgekondigd, voor steékind (pro prodigo) worden
verklaard I; somtijds moeten zij hem ontdossen, d. i. wat
wij thans zich uitkleeden noemen, zij verbeuren hun opperkleed en blijven in 't hembd staan. Dos staat bij
Kil. bepaaldelijk als gevoerd kleed, dus als opperkleed
vermeld; en, wat opmerkelijk is, in eene Brusselsche
ordonnantie van 1342 wordt juist de verbeurte van het
overste cleet als straf gesteld tegen vrouwen, die "in
taverne drinckeu" ga en 2. Eene dergelijke bepaling kon
elders ligt ook tegen manlijke drinkgezellen gerigt zijn,
en de bedoeling van het vers:
Somtijts moeten si hem on/os8elt,
kan dus wel niet twijfelachtig wezen.
Ditzelfde ontdos.gen nu vinden wij hier terug, en weder bij een drinkgelag in de taverne. Het wordt hèm
in den mond gelegd, die door dagelijksche brasserijen
vreezen 'm:>est, zich eerlang ontdost te zien, maar nu
zijne makkers verlaat om zijne slaapstede op te zoeken, en zich daar, /lOp sinen poelu," in den waren zin
des woords te ontdossen. De woordspeling komt mij
onmiskenbaar voor: en zoo is dan de hoofdbedoeling
van het vers ligt te vatten, al blijft het bijstaande cri
nog onverklaard.
In allen gevalIe zijn wij ontslagen van watken , messen en eriontdessen: drie booze schrikbeelden voor den
lezer, die gaarne verstaat hetgeen hij leest.
WEST.
Een laatste voorbeeld uit Velthem. Zekere
Jan Van den Eyken - zoo verhaalt hij ons - kreeg

IJ Zie vooral de aant. van Hoffmann v. F., bI. 215.
2) Belg. MUI., 1837, bI. 251.
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onder het dobbelen twist met een zijner gezellen.
wisselden eenige woorden, en (bI. 52)
Mettien Jan die west verdroech,

Zij

Enten genen vor den mont sloech,
Dat hi averecht viel ter neder.

Aldus gaf Le Long de lezing van het hs. getrouw weder. Hij verklaart die west door dit spytige be1Jel, denkelijk ziende op het dreigende swijch stille! dat onmiddelijk voorafging. Maar noch zulk een woord, noch zulk
eene verklaring mogen wij voor lief nemen. Lossen wij
veeleer de :m in Dil op, want de dichter schreef natuurlijk:
Mettien Jan die vuest verdroech,
"Hij hief de vuist op en bragt den ander een slag in
het aangezigt toe."
Ook het subst. west, een verzinsel van Le Long,
gaat dan denzelfden weg als zoovele andere dwaze verdichtseis, misstellingen en wanschapene woordvormen,
die ik in het bovenstaande uit ons Mnl. taalgebied heb
moeten verdrijven.
En hiermede heeft de kritiek, die ik mij voorstelde,
voor het tegenwoordige hare taak volbragt. Getrouw
aan de roeping, door haren naam zei ven aangewezen,
heeft zij zich beijverd het valsche van het ware af te
scheiden, het kaf van het koren te schiften. Vrij wat
kaf heeft zij uitgezift en weggeblazen. Maar het koren,
dat ons rest in milden overvloed, is er des te beter
om, en, nu gezuiverd van onreine inmengselen, zal het
hem, die naar waarachtige kennis streeft, des te deugdelijker en gezonder voedsel verschaffen.

-

Nadat dit werkje reeds geheel geschreven en grooten·
deels afgedrukt was, verscheen de nieuwe uitgave van
het Eerste Boek van den Reinaert, waarmede nu onlangs
Dr. J onckbloet onze letterkunde verrijkte. Het kon niet
missen, of mijne opmerkingen moesten met de kritiek
van J. hier en daar zamentreffen. Van de zes plaatsen
uit dit gedeelte, die ik behandelde, zijn er vier (vs. 788,
1472, 1948 en 2541), waarin onze beschouwing volko·
men overeenstemt. Bij vs. 1948 is zelfs die gelijkheid
zoo groot, dat mijne aanteekening schijnen kan, uit die
van J. te zijn nageschreven; terwijl mij sedert nog bleek,
dat ook de verzen uit den Floris, die ik daarbij te pa.'1
bragt, reeds door J. in zijne Gesch. d. Mnl. Dichtk., II.
176, stilzwijgend waren verbeterd. Ik zag hierin echter
geene reden, om het eens geschrevene te veranderen of
weg te laten: de overeenstemming strekke veeleer tot
een nieuw bewijs, hoe in de beoefening der wetenschap
gelijke beginselen tot gelijke uitkomsten leiden.
Ofschoon vs. 766 door J. onveranderd werd gelaten,
mag ik mij wel verzekerd houden van zijne toestemming,
waar ik de fout, die in dat vers schuilt, heb aangewezen en verbeterd.
Alleen in de opvatting van vs. 3134 was onze beschou·
wing verschillend. Door ons beiden werd brase als onhoudbaar verworpen; maar terwijl door mij de lezing van
het Comburgsche hs., base, als de echte werd aangenomen, wil J. haae lezen, Vlaamsche aspiratie van ase.
Gaarne erken ik, dat die verbetering een uitstekenden
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geeft. Doch ook bale, wij zagen het, past uitne·
mend, en de ouderdom van het subst. baal schijnt mij
in allen gevalle onloochenbaar. Alles wèl gewogen, acht
ik het ondoenlijk, tusschen de beide lezingen met ze·
kerheid te kiezen. Ik voor mij althans laat gaarne de
beslissing aan anderen over.
Een paar bijvoegselen op het in deze bladen behan·
delde moge hier plaats vinden.
- Bij Besant (bI. 18) is mij voorgekomen, dat welligt
iemand in Ghier-besant eene zamenstelling mogt willen
zien, met kwistgoed en spilpenning gelijkstaande, en besant
dan opvatten als het subst., ook bisant heetende , den
bekenden naam van een Byzantijnsch goudstuk. Om
deze gissing af te snijden, zal het genoeg zijn te her·
inneren I dat de naam, waar hij in vs. 510 herhaald
wordt, kortweg Gier heet j en daarbij op te merken,
dat ook de voorgaande naam vermeld was op eene wijze,
die onze verbetering afdoende bevestigt. Ik bedoel vs. 489:
ZlD

Die vijfte es in worden wel cont,
Ri heit her Ongherechte Vont.

Juist dus hetzelfde als in vs. 499:
Die seste es her Ghier becant.

-

Het gezegde op bI. 93, reg. 5, is oujuist uitgedrukt
en zou tot misvatting aanleiding kunnen geven. De be~
doeling van Ferguut, vs. 5364, is niet, in den eigen.
lijken zin, dat F. de aanvoerder der bende was, dat
hij IIdie van binnen" geleidde - zij waren het inte·
gendeel , die hij bestreed - j maar IIhij leidde den trein"
is, overdragtelijk, zooveel als: hij !Oas de eerste, de
hoofdman in het gevecht, hij stond vooraan en muntte
boven allen uit.
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78, 79.

van ])r. Jf. d, Jager.
Fragmenten
in - , D. lIL bI.
171, vs. 72.
BI. 8, 9.
Iheopkilua, enz.(uitg.
door Jkr. Pk.Blom·
maert), I. vs. 1257.7.
"
H
1677.168.
11. 6
65. 125, 126.
17eltkem. Spiegel Hi,·
toriael , toegekend
aan L. flan - ,
bI. 13, D.I, c.l0,
vs. 22-24. 44, 45.
H
32,B.I,c.24,
vs. 83.
130.
647,B.I,c.34,
vs. 36.
16,17.
H
6
B. I, c. 34,

vs. 39, 40 .. 17.
52, B. I, c. 39,
vs. 31.
185, 186.
" 60, B. I, c. 44,
vs. 69.
135.
/I
62, B. I , c. 45"
vs. 89, 90. 136, 137.
694,B.II,c.12,!
vs. 36, 37.104.
H
H
B.lI, c.12,
vs. 77.
134,135.
H
98,13. II, c.15 ,
vs. 29.
98.
, 6 RIl, c.15,
vs. 54.
163.
H
H
13.H,c.15,
vs. 59.
1164.
N

Roae. ])ie - (bij
Kau8ler, ])enkm.lI),
vs. 1744, 1746. 62.
, 2413.
171.
u 5804.
62.
6 6853.
Sckaakapel.
Ham·
6urgackeka. flan't-,
fol. 215. 78.
Segkelijn.

Historie

van - , •• bI. 86. 160.
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Vrouwen. Der- Hei·
melijkheid, vs. 502. BI. 179.

Yelthem. Spiegel enz.
bI. 98, RII,c.15,
vs. 73.
BI. 6.
,103 ,B.n,c.18,
vs. 46.
124, 125.
,105,B.I1,c.19,
vs. 72, 78. 170.
,145, B.II, c. 52,
vs. 67, 68. 133, 134.
" 259, B. IV, c. 36,
vs. 15.
107, 108.
11 287, B. IV, c. 56,
vs. 63.
123.
" 433, B. VII, c. 20,
vs. 54.
33, 34.

Walewein, vs. 8819.41.
" 3886. 102.
" 9099. 129.
11 9996. 107.

Weert. J. De - ,
Nieuwe Doctrinael.
Zie OurJ·Ylo.emache
GedicMen, m.
Wittekint fJanSa88en.
Fragment fJan - ,
vs. 78, 79. 86-39.
42, 43.
" 98.
126.
" 125.

Vlaanderen. Rijmkro·
nijk van - (!Jij
Katuler,Denkm. I),
vs. 1482. 141-144.
11
5892. 104.

•
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L IJ ST
DER BEHANDELDE WOORDEN.

(De niet curnef gerirulcte zijn ah onec"t aangewezen).

Accoustieren. BI. 1.
Aconi8cieren. 1, 2.
Acguente.

Aeguentieren.
Alge. 2.

}

2.

Alken.
t
Alone. Eng. f 113.
Anisiert. 3.
Ansen. 4, 5.
Apoyntemeng. 104.
Areustachegen. 5.
Art. 6.
Ate. 87.
Amiert. 3.

Baerbelaen. 10-13.
Baa8. NnI. 31, 32. 187.188.
Baessce. 13, 14.
Barhekane. 12.

Rare. 26.
BarlelJaen. 10. 13.
Be!laen. 15, 16.
Begien. 15.
Begoen. 14, 15.

Beheit. BI. 16, 17 .
Reeant 8ijn, - tcorrJen. 19.
Belane. 18.
Relanet. 18.
Besant. 18. 188.
Be8cerent. 20.
Besterent. 20.
Benren. NnI. 177, 178.
Bewanc. 21.
Boef. 23.
Boenen. 22.
Boer. 24. 176-178.
Bore. 24-26.
Bore. Sinen - lze61Je11. 178.
Borgoet. 23.
Bare. 24.
Bouten. 111.
Brachieren. 164, 165.
Bras. 27, 28. 187.
Braa. Al rie -. 28.
Bra8penning. 28-30.
BI'Q88ffl. NnI. 27, 28.
Broutce1l. NnI. 27, 28.

195
Bruchte. BI. 32, 33.

Bruut. 59.
Bur. Mhd. 176, 177.
Bure. 26.
Cepere. 33, 34.
Vitole. 163.
D tusschen twee vokalen weggelaten of ingeschoven. 3.
57.64,65.
Dech. 35.
Dezelve. 36-38.
Diesmael. 39, 40.
Domme. 40-42.
Ducht. 42-44.
Duun. 44, 45.
Eemande. 45.
Empor. Hd. 25.
Enbracltieren. 164, 165.
Entrimeren. 46-48.

Er-.49.
Eriontdessen. 182-185.
Erseilen. 49.
ErseZen. 49, 50.
Escourgée. Fr. 80, 81.
Evenkoghe. 50, 51.
Ewenhode. 50, 51.
F en S verwisseld. 119. 146.

Faelgen.
I
Faelgieren. l 52, 53.
Faelieren. I
Faaa. NnI. 14.
Failleren.
,
Falen. Nni. ~ 52, 53.
Fauceren. 51, 52.
Fiene. 53, 54.
Fijn, Fine. 54.
Flam. 56, 57.

Flume. 146.

Foedraal. NnI. BI. 70.
Gade. 58.
Gaen. subst. 57, 58.
Gebare. In dier -. 60.
Gebeuren. NnI. 176, 178.
Gekaven. 88, 89.
Gejaclt, Gejacht. 63.
Gelare. 60.

Gelieven. 115.
Genendeck. 35.
Geneven. 61.
Gerach. 62, 63.
Gerade. 64, 65.
Geraen. 64.

I

Gerak.
Geraken.
68 , 69.
Gereken.
Gerren. 83.
Gesate. 66, 67.
Gesaten. 65, 66.

Gesoeck, Gesouck. 63.
Gestrict. 106.
I) 9.
Geteken. 67, 68.
Getempt. 34.
Gevee. 2. 72.
Gevort. 70, 71.
Gewee. 72.
Ghye. Wete - . 166.
Giement. 73-76.
Gnerren. 83.
Gnorren. 82, 83.
Golterine. 76.
Golternie. 77, 78.
Gorge. 78, 79.
Gorgie. 79, 80.
Gueqen. 82.
Gulycheue. 7 S.

Getaken.

13 *
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Guls. BI. 77.
Gulzig, Gulziglleid. NnI. 77,
78.
Hader. 86.
Hayeren. 83-85.
Handkaven. NnI. 89.
Hane. 85.
Hate. 87, 88.
Haten. 86.
Haven. 88, 89.
Heffen. 89.
Heghelike. 89-91.
Heten. 87.
Hondsvot. NnI. 173.
1
ge. 94, 95.
Jacht, Jagen. 6i1.
lane. 92, 93.
lIesen. 94, 95.
Ymoedicheit. 95.
Inadren. 117.
Indwaghen. 95, D6.
JDghediDc. 96, 97.
Innickeit. 95.
C en T verwisseld. 102-110.
159.
Caesualle. 97, 98.
Camele. 98, 99.
CaneZe. 99.
Capl~t. } 101.
CapllJts.
Capoytement. 104.
Capulare. Lat. 100.
Oapult. 101.
Carpult. 100, 101.
KI! 167.
Keg! 166, 167.
ChapZeïs. Fr. }
.. Zer. ,w
100.
C.'flap

=

Ckaploier. Fr. l
Ckapouler."
BI. 100.
Cleren. 111.
Knar. NnI. 83.
Knerren, Knersen. 83.
Co en te verwisseld. 159, 160.
Koken. 124.

J

Comscap. 130.
Cone. 171.
CopcasteeI. 103.
Corsioen. 102, 103.
Crayeren. 85.
Crederen. 11 0, lU.
Criontdossen. 184, 18!).

CI/fie. 107.
Lac. 103.
Lat. 103.
Leytive. IU, 112.
Leckerine. 76.
Lene. 112-114.
Liest. 114.
LierJen. 114, 115.
Liore. 24.
Loesen. }
115-11 7.
Loest.

Lofsam. 57.
Loge. Scerpe - koken. 124.
Lone, Lonely. Eng. U3.
Lummel. NnI. 143.
M en nt verwisseld. 130.
Madren. 117.
Maech. 167.
Marien. 118.
Mealdef. 119.
Meskiese. 119.
Messen. 183.
Mitoer. 120, 121.
M08se. 18i1, 184.
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Namecont. BI. 168.
Nemen. Een parlement -. 137.
Nidoepheide. 121.
Nidwagken. } 96
N~dwagllen.

Nieloep,
122.

•

Nieloepllede.

121,

NosmaI. 122.
Nt en m verwisseld. 130.

Nuloepkeide. } 121 122.
Nuweloep.
'
Oe als dubbele 0, en oe als
tweeklank, op elkander rij.
mende. 178.
Oe en U op elkander rij mende. 133.
Oe88eninc. 134, 135.
Ofennigen. 134.
Olie, Olijk. 156, 157.
Omit. 123.
Ongedoutlen. 129.
Onfledout. 127. 128.
Ongeduld. 128. 129.
Ongehoude. 126, 127.
Onflerec. J 05.
Onfleremert. 130.
Ongerentert. 129, 130.
Ongeret. 105.
Ongeacaedt. 109, 110.
Ongestaedt. 109.
Ontbrachieren. 165.
Ontdo8sen. 184, 185.
Ontfeckten. 131.
Onto8sen. 184, 185.
Ontsacht. 130, 131.
Ontaaken. 131.
Ontaienen. 55.
OnlJerdoemt. 132.

Onversont. BI. 131,132.
Orte. 133, 134.

Oaeninc. 134.
OlJertlefllle. 35.
Pietment. 136.
Pinoos. 137, 138.
Poenten. 104, 105.
Poneen. 104.
Ponten. 104, 105.
Pore. 138, 139.
Porpijs. 139. 140.
Porprija. 140.
Pourpria. Fr. 140.

;~::::

} 138.
Prootack.
Quene. 171.
Queate. 158.
R en T verwisseld. 151-153.
RolJat. 151.
Rak. I 68.
Raken. ,
Rebat. 151.
Reede. 97.
Reiken. 68.
Reimeren. 130.
Reken. I
Rekken. { 68.
Remeren. 130.
Ries. 160.
Rimen. 141.
Roede. 97.
Rot, Rotten.
}
Rote, metter roten, 153-155.
met learen roten.
S en F verwisseld. 119. 146.
Sane. 135.
Saaaine. 38, 39.

Scamel.

I
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BI 145.

O• l '
IiJceme

Scerpeloge. 123, 124.
Scopcasteel. 103.
Scorgie.
t
Scourge. Eng. i 80, 8 .
Scricken. 106, 107.
Scum. 141-144.
Scf1njan. Angels. 143.
Seeuwe. 148.
Semel. 144, 145.
Slt.un. Eng. 143.

t

Sim.
Sime.

Sienen.

J 54, 55.

Sitole. 163.
Slume. 145-147.
Sneeuwe. Tusscen twee _ •
147-149.
Soendaclt.. 168.
Sons. 150.
Stoet. 80, 81.
Stumper. NnI. 143.
Stuur. 144.
P en a verwisseld. 102-110.
159.
Pen R verwisseld. 151-153.
Pe en co verwisseld. 159,160.
Tebat. 151, 152.
Teelic. 155.
Tenen. adj. 158, 159.
:tenen. ww. 159.
Terre. 135.
Toegesinde. 124, 125.
Toeke. )61, 162.
Tolen. 163.
PopcalJteel. 103.
Tor8ioen. 103.

Toten. BI. 153.
Traen, Jlrane. 93. 188.
Tufte. 107.
lUcian, Angels. 162.
U en OE op elkander rijmende.
133.
U"", geen Nederlandsche klank.
143.
Utleàe, Uutleàe, 172, 173.
Yae88ce, Yae8cM. 13, 14.
Valut. 125, 126.
Yaaelee. 14.
Vee. 2, 8.
Yerdingen. 170.
Yertloemen. 132.
Verdwingen. 169, 170.
Vercone. 171, 172.
Vercont. 126.
Yer8cublJen, Yer8cu6t.l07, 108.
Yer8ienen. 55.
Verstubt. 107, 108.
Vye. 89, 90.
Vlede. 172.
Voden. 178, 174.
Yodre. 71.
Yoeclt.t. 179.
Voederen. 70, 71.
Voer. 175, 176.
Yoeren, Yoering. NnI. 70, 71.
Poerlwediclt.. 152.
Voethoedich. 152.
Voeticheit. 178, 179.
Vouerwaer. 125.
Vrouwe. 58, 59.
Vrucke. 179-181.
Vuden. 174.
Waet. 181, 182.
Watken. 182, 183.
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Wijzen. NnI. BI. 3.
Winnen. 143.

lYeàerwinne. BI. 143.
West. 185,186.
lYetekey, lYetekeye. 166.
Wetecree. ]65, ]66.
W!/e. ww.
Wien.
Wierook. NnI.
JlT'Vàen.
v
W'Vwater. u

Woeden.

I

1 1

Tl't •
8.
"oe
Zoef/en.
}
Zoel. NnI.
63, 64.
Zwoef/en. 11
Zwoel.
11

1

90, 91.

•

