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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

Brokstukken van middeleeuwsche meerstemmige liederen.
Geruimen tijd geleden vestigde de heer J.D.C. van Dokkum, toenmaals amanuensis
aan de Universiteits-Bibliotheek alhier, mijne aandacht op eenige door hem in zekere
oude banden dier boekerij opgemerkte perkamenten schutbladen, die
middeleeuwsche muziek met ten deele Nederlandschen tekst schenen te behelzen.
1)
Nadat deze op mijn verzoek voorzichtig losgeweekt , uit den band gelicht en
schoongemaakt waren, hadden wij - na verwijdering van anderhalf blad met
Latijnschen tekst in ander, ouder letter- en notenschrift op v i e r l ijnige balken, dat
kennelijk tot een anderen bundel behoorde - vijf dubbele en enkele bladen (folia)
o

en één brokje perkament voor ons, die blijkens het gelijke formaat (groot 4 ,
onafgesneden hoog c. 32, breed c. 24 cm.) en letter- en notenschrift (op elke
bladzijde 11 of 12 vijflijnige balken met ruitvormige en vierkante, zwarte, zelden
roode noten, en gewone, regelmatige Gothische letters daaronder) deel van één
en hetzelfde boek hebben uitgemaakt.
2)
Uit de oude folieering van blad 1 met 17 en 26 valt alleen nog op te maken, dat
deze bladen hetzij de buitenste van een quinternio geweest zijn, hetzij tot een
sexternio behoord hebben; een quaternio kan 't niet geweest zijn. Dat het handschrift
zekeren omvang heeft gehad laat zich ook uit den veelsoortigen inhoud gissen.
Blad 1 heeft als schutblad geplakt gezeten achter in het

1)

2)

Waarbij sommige bijzonder stevig vastgelijmde gedeelten, gelukkig niet van de voor ons
belangrijke bladen 2 en 4, de letters en noten duidelijker op de houten banden in spiegelschrift
afgedrukt lieten dan zelf op het perkament behielden.
Deze nummering van mij is natuurlijk willekeurig, daar de volgorde alleen uit de oude folieering,
waarvan 't bovengenoemde 't eenig overblijfsel is, zou kunnen blijken.
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eerste deel van: J. Bertachini Repertorium utriusque juris. Venet. 1503-1508 (in de
1)
Univ.-Bibl. gemerkt: Jus posit. et interpr., fol. 54); 2 vóór in, 3 en 4 achter in het
derde deel van genoemd werk; 5 achter in het tweede, 6 vóór in het vierde deel van:
Hugonis a S. Caro Postillae in Bibliam. Basil. 1504 (thans gemerkt: 106 C 2 en 4).
Deze beide werken zijn, volgens mededeeling van den heer J.F. van Someren,
Directeur der Universiteits-Bibliotheek, afkomstig uit de boekerij van Everard van
2)
de Poll , advocaat der Staten van Utrecht, die bij zijn dood in 1602 al zijne boeken
en handschriften vermaakt heeft aan de in 1582 uit de kloosters bijeen-, en in de
Janskerk ondergebrachte Stadsboekerij, de kern der hedendaagsche
3)
Universiteits-Bibliotheek .
Laat ik hier aanstonds bij voegen, dat een stelselmatig onderzoek, later door den
heer Van Dokkum - wien ik bij dezen nogmaals gaarne mijn welgemeenden dank
breng voor de door hem gedane moeite - en mij ingesteld in al de uit dezelfde
4)
boekerij afkomstige folio- en kwarto-banden (de talrijke octavo's zouden
hoogstwaarschijnlijk niets opgeleverd hebben), in de hoop wellicht meer perkamenten
bladen van gelijke herkomst en soortgelijken inhoud, door denzelden binder voor
hetzelfde doel misbruikt, te vinden, ons inderdaad in nog één foliant eenige
overblijfselen van een ander muziekboek heeft doen ontdekken, waarover nader
(zie beneden, blz. 8).
Om met de eerste vondst te beginnen, de boven beschreven bladen bevatten het
volgende:

1)
2)

3)
4)

Dit laatste brokje uitgeknipt om te dienen als bedekking van een opengebleven hoekje van
den houten folio-band.
Zich naar den stijl zijns tijds noemende en schrijvende Everardus Pollio (zie b.v. de inschriften
in de hss., genoemd in het tweede register achter den Catal. codd. mss. Bibl. Univ.
Rheno-Traj.), als ware hij een nazaat van den Romeinschen staatsman en redenaar Asinius
Pollio, den stichter der eerste openbare boekerij te Rome!
Zie Ph.W. van Heusde's voorrede tot den Bibl. Rheno-Traj. Catal. (1835), f. II.
In den Bibl. Traject. Catal. (1608) zijn de talrijke door Hub. van Buchell en E. van de Poll
geschonken boeken alle vooraan met B of P gemerkt. Vele dier boeken zijn echter nu sinds
lang verdwenen: in vorige eeuwen zoekgeraakt of opgeruimd!
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1. Een dubbel blad (één zoogen. arcus, twee folia), beide helften van onderen, de
voorste buitendien rechts afgesneden, bovenaan midden op den bovenrand der
recto-bladzijden met roode middeleeuwsch-Arabische cijfers gemerkt: .17. en .26.;
bevattende den Latijnschen tekst van het door het koor, na des priesters intonatie
(‘Gloria in excelsis Deo’) meerstemmig gezongen gedeelte van de Gloria uit de mis
(‘Et in terra pax hominibus etc.’), onder de muziek in zwart en rood ruitvormig
notenschrift op elf vijflijnige balken: Tenor en Contratenor.
2. Een dubbel blad, beide helften van boven, de voorste buitendien rechts
ro

afgesneden; bevattende: (a ) den Latijnschen tekst, onder de muziek, eener bekende
antiphoon (‘Ave Yesse, stirps regalis, castitatis lilium’), voorts een Nederlandsch
lied, waarvan de tekst achter het slot der noten tusschen de lijnen van den
voorlaatsten en den laatsten (twaalfden) notenbalk geschreven is (zie beneden, I);
vo

(a ) een Nederlandsch lied, met den tekst onder de muziek geschreven (zie
ro

beneden, VI), dat doorloopt tot midden op b , waarop verder muziek zonder tekst
vo

(‘Tenor’); (b ) den Latijnschen tekst, onder de muziek, van eene Latijnsche hymne,
naar 't schijnt ter eere van Ste. Barbara, eindelijk een Nederlandsch lied, met den
tekst onder de muziek (zie beneden, II).
3. Een dubbel blad, beide helften van boven, de voorste buitendien rechts
ro

afgesneden; bevattende: (a ) den Latijnschen tekst van de Gloria onder de muziek,
als boven (zie bij 1: ‘Et in terra pax etc.’), voorts den tekst van een Fransch lied
vo

ro

vo

onder de muziek, met Tenor en Contratenor er achter; (a , b en b ) Latijnschen
tekst (wederom de Gloria, met nog een ander stuk) onder de muziek, beide ten
deele uitgewischt en moeilijk leesbaar.
4. Een klein stukje, hg. 11½, br. 10½ cm., van het bovengedeelte van een blad,
alleen aan den bovenrand onafgesneden; bevattende aan weerszijden brokjes van
den tekst van twee Nederlandsche liederen onder de muziek (zie beneden, III en
IV).
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5. Een enkel, geheel onafgesneden blad, bevattende aan weerszijden zoogoed als
geheel uitgewischt letter- en notenschrift (denkelijk een Latijnschen, liturgischen
tekst).
6. Een dubbel blad, beide helften van onderen, de voorste buitendien rechts
afgesneden, in denzelfden toestand als 5, al is de Latijnsche tekst (van het Credo
uit de mis) en ook de muziek hier en daar nog leesbaar.
Deze fragmenten vormen het droevig, maar kostbaar overschot van een
middeleeuwsch meerstemmig muziekboek, door een boekbinder, waarschijnlijk in
de

de 16 eeuw, meedoogenloos ‘met de schaar en den lijmpot’ mishandeld en
misbruikt om er de banden mede te bekleeden van een paar juridische en
1)
theologische repertoria , die wij thans van harte gaarne zouden ruilen tegen de zoo
de

de

smadelijk verminkte wereldlijke liedekens en wijzen uit de 15 of zelfs uit de 14
eeuw.
Zóó oud durf ik ze achten op grond van de volgende overwegingen. Vooreerst
werd mijne meening, dat het letterschrift eer uit de eerste dan uit de tweede helft
de

der 15 eeuw is, bevestigd door mijn vriend De Vreese, thans wellicht den meest
ervaren kenner van Nederlandsche handschriften. Hij wees mij op eene min of meer
op onze hedendaagsche v gelijkende soort van r, die hier herhaaldelijk voorkomt,
doch die volgens hem omstreeks 1480, ja omstreeks 1460 reeds buitengewoon
zeldzaam is; o.a. op grond hiervan acht hij het handschrift omstreeks 1440
geschreven.
Is het handschrift zóó oud, dan zijn tekst en muziek (der Dietsche stukken) allicht
de

een halve eeuw ouder. En met dien tijd, het einde der 14 eeuw derhalve, strookt
ook het algemeen karakter van inhoud en van taal, dat zeker 't meest doet denken
aan verschillende stukken uit den bundel ‘Oudvlaemsche Liederen en andere
e

e

Gedichten der XIV en XV eeuwen’, waarvan het handschrift (gedeeltelijk in strijd
de

met den titel) door den uitgever Carton nog tot het einde der 14
gebracht.

1)

eeuw wordt

Zie verder beneden, blz. 9.
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Inhoud en taal der Dietsche stukken, enkele plaatsnamen, alsmede de bijeenvoeging
van Fransche en Nederlandsche liederen, schijnen ook bepaaldelijk naar Vlaanderen,
als land van herkomst, te wijzen; zie verder beneden, de aanteekeningen bij I, II en
VI.
Die inhoud lijkt op 't eerste gezicht een zonderling mengelmoes van kerkelijke en
wereldlijke teksten en muziek, dat met onze hedendaagsche, vooral met de
Protestantsche denkwijze kwalijk in overeenstemming te brengen is, maar wel strookt
met die der Katholieke middeleeuwen, toen, ondanks de schijnbaar strenge scheiding
der geheele wereld in een geestelijk en een wereldlijk gebied, toch in kerk, literatuur
en kunst het dagelijksch leven telkens, en dat zonder aanstoot te geven, binnendrong
in het gewijde.
Hoe 't zij, onze bevreemding over deze vermenging behoort te wijken voor eene
poging tot begrijpen, wanneer men van een deskundige verneemt, dat zij in de
middeleeuwen in de muziek niets vreemds was. De heer Florimond van Duyse te
Gent, de beste kenner van ons middeleeuwsch lied, tot wien ik mij om voorlichting
gewend heb, - immers zonder althans eenig begrip van de muziek is een lied niet
wel te verstaan - was zoo vriendelijk mij, na onderzoek der fragmenten, daaromtrent,
het volgende te berichten, dat ik hier, op zijn gezag en grootendeels met zijne eigene
woorden, erkentelijk mededeel.
Deze fragmenten hebben kennelijk deel uitgemaakt van een meerstemmig
muziekboek, en wel, in weerwil van de wereldlijke Nederlandsche en Fransche
teksten, van een g e e s t e l i j k muziekboek. Zij behooren tot de contrapuntiek der
de

‘déchanteurs’ (discantores), welke kunst, in de 12

de

en 13

eeuw in Frankrijk
de

geboren, zich ook in de Nederlanden verspreidde en tot in de 15 eeuw standhield.
Dat meerstemmige compositiën, terzelfder tijd op wereldlijke en geestelijke gezangen
e

berustende, in de kerk gezongen werden, blijkt o.a. uit ‘La Messe du XIII siècle’
de

(wellicht eigenlijk van de 14 eeuw), in 1861 uitgegeven door E. de Coussemaker,
de zoogenaamde mis van Doornik. Terwijl
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daar de tenor (grondstem, eigenlijk de bassus): ‘Ite missa est’, en de motetus
(middelstem): ‘Cum venerint miseri degentes’ zingen, wordt door den triplum
(bovenstem) - hoe vreemd dit ons thans moge klinken - een minnelied: ‘Se grasse
1)
nest a mon maintien contraire’ gezongen .
In tweestemmige compositiën van dien aard werd de tenor (grondstem) gewoonlijk
aan den kerkelijken tekst, soms ook aan een wereldlijk lied ontleend. Zoo zal ‘Het
o

geroep der straten’ (beneden, n . VI) een kerkzang tot grondslag hebben, waarop
ditzelfde geroep (waarin ook fragmenten van liederen voorkomen) contrapuntisch
o

is aangebracht. In ‘Och lief ghesel’ (beneden, n . II) gaat de tenor gepaard met een
waarschijnlijk daarop gecontrapunteerden Latijnschen kerkelijken tekst.
de

De fragmenten behooren, wat de muziek betreft, tot de 14

eeuw en tot het genre

o

Motetus. Wat er over is van ‘Wouter enz.’ (beneden, n . I) wijst door de factuur en
de

het schema op die 14

eeuw, op een lied in den trant der reeds genoemde
de

Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten. Immers in het midden der 15 eeuw
was het contrapunt reeds tot een hoogen graad van volmaaktheid gestegen, zooals
b.v. blijkt uit de werken van Obrecht (geb. c. 1430) en uit het vierstemmig lied van
Pierre de la Rue: ‘Mijn herteken heeft altijt verlanghen’, voorkomende in de
liedeboeken van Margareta van Oostenrijk en ook te vinden in het in 1501-1503 te
Venetië bij Petrucci gedrukte ODhecaton. In dit hs. daarentegen schijnt het contrapunt
nog ruwer, primitiever te zijn dan zelfs in den

1)

Ook de meeste der motetten over Robin en Marion, door Monmerqué en Michel, Théatre
franç. au moyen âge, p. 32 vlgg. uitgegeven, schijnen in nauw verband te staan met de
(immers als laatste regel er onder staande) woorden van Latijnsche hymnen; zoo staat onder
een er van: ‘Stirps Jesse’ (verg. boven, blz. 3). Verg. verder hierover ook H. Lavoix in: Recueil
e

e

de motets français des XII et XIII siècles, publ. p. G. Raynaud et H. Lavoix II, 265; G.
Ehrismann in Zeitschr. f. deut. Philol. XXXVI, 401 vlg., en het daar aangehaalde; De
Coussemaker, Hist. de l'harmonie au moyen âge, pl. XXVI, no. 3; W. Meyer, Der Ursprung
des Motetts, in Göttinger Nachrichten. Phil.-hist. Klasse 1898, 113-145. Zie in 't algemeen
2

ook Paul's Grundr. III, 578 flgg.
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de

o

aanvang der 15 eeuw. ‘Het geroep der straten’ (beneden, n . VI) is wellicht een
der oudste bekende Nederlandsche voortbrengselen van het contrapunt. Op een
kerkzang, aan den tenor toevertrouwd (de naam ‘bassus’ werd eerst later aan de
grondstem gegeven) zingt de bovenstem: ‘Moy sijn si die daer gaen enz.’; maar die
noten vormen geene melodie, het zingt niet, 't is niets dan een ruwe contrapunt op
den kerkzang.
Uit deze mededeelingen van den heer Van Duyse blijkt genoegzaam van hoe
groot belang deze fragmenten zijn voor de geschiedenis der muziek in de Zuidelijke
Nederlanden. Immers mogen zij dus gerekend worden o n d e r d e o u d s t e
bekende meerstemmige liederen met Nederlandschen tekst:
vrij wat ouder, en dus belangrijker, dan de gedrukte (doch zeer zeldzame)
zestiendeëeuwsche liedeboeken of verzamelingen, door den heer Van Duyse
opgenoemd in de Inleiding tot zijn uitgave in partituur van ‘Een Duytsch Musyckboeck’
(zie beneden, blz. 45).
Doch ik moet - als simpel liefhebber, in den eigenlijken zin des woords - de muziek
hier verder laten rusten en de behandeling daarvan overlaten aan den heer Van
Duyse, die eerlang elders deze meerstemmige bewerkingen hoopt uit te geven.
Immers, hoezeer wij beiden overtuigd waren dat woord en wijs van een lied eigenlijk
niet gescheiden mogen worden, bleken toch, na rijp beraad, tegen eene gezamenlijke
uitgave, hetzij in dit tijdschrift of elders, verschillende bezwaren te bestaan. Om dus
het gevondene niet nog langer achter te houden en de lezers van dit tijdschrift niet
te bezwaren met lange, voor de meesten hunner, evenals voor mij, denkelijk
grootendeels onbegrijpelijke musicologische uiteenzettingen, geef ik hierachter
alleen hetgeen ons hier 't meeste belang inboezemt: den tekst der
Middelnederlandsche liederen, op blad 2 en 4 geheel of gedeeltelijk bewaard.
Eerst dient echter nog verslag gedaan van de boven voorloopig vermelde tweede
vondst. In een zwaren foliant (gemerkt:
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Jus posit. et interpr., fol. 412) zijn bijeengebonden de volgende werken: Guidonis
de

de Bayso archidiaconi lectura super sexto decre. (d.i. het 6 , supplementaire boek
der Decretalia, het beroemde verzamelwerk over het canonieke recht), Petrus de
Ancharano super Clementinis, en Joh. de Imola super Clementinis (de Constitutiones
Clementinae, eene jongere verzameling, eveneens van kerkelijk recht), alle drie te
Pavia bij de gebroeders Bern. en Ambr. de Rouellis, onderscheidenlijk in 1511, 1512
en 1509, gedrukt, en dus wellicht reeds in Italië in één band vereenigd. Tegen de
binnenzijden van dien band bevonden zich als schutbladen geplakt vier dubbele
o

blaadjes perkament, die blijkens het gelijke formaat (klein 4 , onafgesneden hoog
22, breed bijna 17 cm.) en noten- en letterschrift (op elke bladzijde 9 vijflijnige balken
met ruitvormige en vierkante zwarte, afgewisseld met roode noten, en gewone,
regelmatige Gothische letters daaronder) wederom deel hebben uitgemaakt van
één en hetzelfde muziekboek.
Dat dit echter een ander is geweest dan het boven, blz. 1 vlgg. besprokene blijkt
niet alleen uit het geheel verschillend formaat, maar ook uit den inhoud. Behalve
ro

één enkel Nederlandsch - op fol. 32 (zie beneden, V) - zijn dit louter Fransche
liederen; geen enkele Latijnsche tekst bevindt zich daaronder, alleen eenige
aanwijzingen voor de muziek in die taal.
Wel dragen echter letter- en notenschrift hetzelfde karakter als in de
eerstgenoemde fragmenten; zeker zijn zij dan ook wel uit denzelfden tijd en, naar
de vermenging van Fransche en Nederlandsche teksten te oordeelen, eveneens
uit (Zuid-?) Vlaanderen afkomstig, misschien wel van denzelfden eigenaar. Wat
dezen laatste betreft, wij weten niet waar en door wien deze muziekboeken verknipt
en verplakt zijn. De omstandigheid dat de vijf folianten, waarin de eerst- en de
de

laatstgenoemde fragmenten gevonden zijn, alle in de eerste jaren der 16 eeuw
te Venetië, Bazel en Pavia gedrukt zijn, zou kunnen doen gissen dat ze reeds in
het Zuiden (Italië) zoo gebonden en daar aanstonds bij 't binden van deze
schutbladen voorzien zijn, mits-
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dien de muziekboeken uit Vlaanderen naar Zuid-Europa verdwaald zijn; iets dat in
't algemeen, uit hoofde van de aanwezigheid in dien tijd van zoovele
Zuidnederlandsche toonkunstenaars in Italië, gansch niet ondenkbaar schijnt. Doch
de

natuurlijk is 't evenzeer mogelijk, dat de folianten uit Zuid-Europa in de 16 eeuw
door den toen reeds zeer levendigen boekhandel, of wel door den geleerden Van
de Poll zelf op reis gekocht, naar Utrecht gebracht, en eerst daar bij eene herstelling
van die schutbladen voorzien zijn door een boekbinder van of voor Van de Poll of
een vorigen eigenaar. Zijn de beide muziekboeken dan rechtstreeks uit Vlaanderen,
wellicht in handen van een kanunnik van een der Utrechtsche kapittelkerken,
1)
hierheen verhuisd , na de invoering van den Hervormden godsdienst in 1580 in 't
ongereede, en eindelijk in des boekbinders al te ongenadige handen geraakt?
Hoe 't zij, klagen baat niet: wij dienen er ons in te schikken dat wij hier het droevig
overschot voor ons hebben van twee muziekboeken, met welker uiteenrijting
waarschijnlijk een aantal onbekende wereldlijke liederen, woorden en wijzen,
voorgoed verloren gegaan zijn.
Om tot de laatstgenoemde fragmenten terug te keeren, hunne folieering (middenin
boven aan den bovenrand der bladzijden, met roode Arabische cijfers) is meestal
nog meer of minder duidelijk leesbaar. In verband ook met den inhoud blijken dan
bewaard: een dubbel blad, waarvan de voorste helft gemerkt 19, de achterste (op
zijde afgesneden) 2?; een dubbel blad, waarvan de voorste helft (op zijde
afgesneden) gemerkt 20, de achterste niet; een dubbel blad, waarvan de voorste
helft (op zijde afgesneden) gemerkt 29, de achterste 30; een dubbel

1)

Verg. b.v. de mededeelingen van Dr. De Vooys in dit Tijdschr. XXI, 67-68 over den
refereinbundel van een waarschijnlijk uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstigen vicaris bij
de Ste-Mariekerk te Utrecht. Zijn dergelijke betrekkingen tusschen Vlaanderen en Utrecht
mede hieruit te verklaren, dat een deel van Vlaanderen, nl. de Vier Ambachten (juist dat
gedeelte, waar althans het hierachter onder VI volgende stuk heenwijst) vanouds tot de
dioecese Utrecht behoorde?
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blad, waarvan de voorste helft niet, de achterste (op zijde afgesneden) gemerkt
(ditmaal zwart, en met ietwat andere cijfers) 32. Is dit alles juist gelezen, dan moet
het tweede dubbele blad binnen in het eerste gelegd worden, hetgeen ook strookt
vo

ro

met den inhoud van 19 en 20 (of er nog meer buitenom of binnenin heeft gezeten
blijkt niet), daarentegen de derde en vierde dubbele bladen achter elkaar volgen.
In het volgende laat ik dus de muziek, den tekst der Latijnsche kerkzangen uit het
eerste muziekboek en de Fransche liederen uit beide verzamelingen buiten
bespreking, en houd mij alleen bezig met de Middelnederlandsche liederen: I-IV,
1)
VI uit het eerste, V uit het tweede boek . Naar ik meen, zullen deze voor de
geschiedenis onzer letterkunde, bepaaldelijk onzer kunstlyriek en onzer
volksletterkunde, niet geheel onbelangrijk blijken. Den tekst der Fransche liederen
hoop ik later elders uit te geven.
Ik geef hier de woorden, die in het handschrift doorloopend onder, of soms achter
2)
de muziek geschreven staan, zoogoed mogelijk in versregels en strophen verdeeld ,
met oplossing der enkele afkortingen, van hoofdletters en leesteekens voorzien, en
hier en daar naar gissing tusschen [] aangevuld, met eenige critische en exegetische
aanteekeningen, en met eene toelichting van den inhoud.

1)

2)

Hierbij ben ik van de volgorde van 't eerste muziekboek afgeweken (zie boven, blz. 3, bij blad
2) en heb zelfs het lied uit het tweede boek (V) aan no. VI uit het eerste laten voorafgaan,
omdat I-V door aard en omvang min of meer bijeenbehooren, terwijl VI geheel alleen staat
en bovendien geleid heeft tot eene vrij lange uitweiding en tot aanlassching van een paar
soortgelijke liederen, die ons uit de middeleeuwen in nieuwere, in onze tijden verplaatsen.
Ik heb de ‘gloppen’, ontstaan door het afsnijden van het perkament en door enkele gaatjes
in bl. 2, zooveel mogelijk gemeten en met zooveel letters of punten aangevuld als gemiddeld
elders op dezelfde ruimte staan. Vanzelf komt men dan, in verband met de rijmwoorden, tot
eene verdeeling in strophen. Natuurlijk blijft dit alles echter zeer onzeker, vooral omdat
meermalen boven één lettergreep meer noten (zoogenaamde florituren) staan, hetgeen alle
berekening kan doen falen.
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I
Zaechdi Ma[riken niet]?

1
Wouter was een vule ... [druyt]
....... man ende bruyt,
Eer d ............ [iet]
Wie mocht brouwen ..... [uyt]
5 ....... dus ouerluyt:
Ziet g[hi Mariken niet]?

2
Merct dan wel wat hi dair hi liet.
Waen bedroech den edelen knuyt.
Ensy fait tout iours et nu[yt]
10 ............... aldair verstiet,
Doen hi van dane sciet.
Zaechdi Mariken niet? etc.

3
Vrient, di si geseint saluyt,
Als een deghen ongesnuyt.
15 Wairstu dus in d ...... [n]iet
Ghif ........... [uyt]
Danckelic ende blijf dair wt.
Mariken, geloues niet!

4
Dair men trou no[ch duech]t en ziet
20 Bloeme ........... [uyt]
Teruge frater hant que puyt.
Wouter haddes groot verdriet,
Doen gh[i van d]ane sciet.
1)
Zaec[hdi Mariken niet]?

4 Eerst giste ik dat er, als object van brouwen, in 't rijm cuyt had gestaan,
de bekende naam eener soort van meestal dun bier (zie Verdam III, 1680
op Coyte); dit zou hier dan wellicht gebezigd zijn in dergelijke figuurlijke
toepassing als in den Reinaert e.e. cloosterbier bruwen, mede blanden

1)

Kapitaal staan in 't hs. geschreven de aanvangsletters van: Wouter (1), Merct (7), En (9),
Vrient (13), Ghif (16), Mariken (18); behalve bij En zijn deze hoofdletters bovendien rood
doorstreept, evenals etc. (12).
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enz. (zie meer voorbeelden bij Verdam op Brouwen, 1). Doch in de
Vlaamsche aanhalingen bij Verdam wordt dit woord meestal keyte, soms
ook cuete, elders coyte, koeyt, keute, kueyt enz. geschreven: spellingen,
die alle kennelijk een (daar ongewonen) tweeklank trachten voor te stellen,
zweemende naar nnl. ui, en eveneens voorkomende in eene reeks van
andere woorden, welker Nnl. ui-klank (vaak afwisselende met ei) blijkbaar
als zoodanig ouder en van een andere herkomst is dan de ui uit ogerm.
û of iu of uit rom. û. Toen en waar deze laatste nog als ü klonken, werden
de eerstgenoemde woorden reeds met een tweeklank uitgesproken (zie
b.v. Verschuur, Klankl. v.h. Noordbevelandsch § 137). Het woord cuyt
zal dus toen en daar kwalijk zuiver gerijmd hebben op woorden als bruyt,
overluyt cnz., met mnl. -uut. Tenzij men een onzuiver rijm wil onderstellen,
zal men dus misschien veeleer een ander (Romaansch?) woord op -uut
moeten gissen (b.v. deduut, vermaak, genot? maar bij brouwen verwacht
men, indien er geen drank genoemd wordt, eer een abstract woord van
ongunstige beteekenis).
7 Het tweede hi past noch in den zin, noch in het rhythme en zal wel als
een dittographie beschouwd en geschrapt mogen worden.
8 knuyt (zóó schijnt er inderdaad gelezen te moeten worden, ofschoon
het eerste been van de n eigenlijk één is met de benedendwarsstreep
der k), naam van de kraai of van een anderen vogel; zie Verdam en, voor
lateren tijd, Zeeuwsche Nachtegael III, 58 (naast ‘de soete Nachtegael’,
‘het Conincxjen’ en ‘de Leeuwerck’ genoemd) en voorts den
geslachtsnaam van den bekenden Zeeuwschen staatsman, afgevaardigde
bij den vredehandel te Munster, De Knuyt; verg. ook de idiotica van
Cornelissen - Vervliet en Joos op Knuiter. Zie verder beneden, blz. 24.
Deze benaming schijnt wel naar Zeeuwsch-Vlaanderen te wijzen.
9 De aanvulling nuyt is door 't rijm en door 't voorafgaande iours zoogoed
als zeker; de geheele regel luidt dus in Nfr.: ainsi fait tous jours et nuits.
Zie verder beneden, blz. 21.
14 ongesnuyt kan toch kwalijk iets anders zijn dan het verl. deelw. van
nnl. snuiten, dat oudtijds zwak vervoegd werd (zie Franck, Etym. Wdb.)
en vanouds de bet. gehad heeft: afknijpen, afsnijden, korten, poetsen
(eene kaars snuiten, vlas, hennep snuiten: zie Van Dale, De Bo), ook:
van iets berooven of althans van iets uitsluiten (b.v. Everaert III, 97, 595),
eindelijk: beetnemen (zie b.v. 't gloss. op Van Vrouwen ende van Minne,
en Van Dale). Past eene dezer beteekenissen hier? Liefst zou ik gissen,
dat het woord in zijne eigenlijke en overdrachtelijke beteekenis te
vergelijken is met dat andere ἅπαξ εἰρημένον mnl. onbesnode =
onbesneden (zie Verdam) en met nnl. onbesnoeid (zie Ned. Wdb. i.v.,
2). (Ongesnuyt voor eene ongewone spelling of liever een gewestelijken
vorm van ongesnoeit te houden gaat, in dit Vlaamsche stukje, niet aan;
al zijn de bett. ook verwant, o.a. blijkens een plaats uit later tijd, De Brune,
Spreekw., Voorr. 4: ‘ghewas ... gesnoeyt en ... ghekandelaert’). Een
deghen ongesnuyt zou dan een spotnaam zijn, zooveel als:
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een ruwe, onbeschaafde (zoogenaamde, gewaande) ridder; deghen was
de

de

in de 14 en 15 eeuw zeker reeds een ouderwetsch woord, verflauwd
in beteekenis en geschikt voor een ironisch gebruik als hier bedoeld schijnt
(zie 't slot van Verdam's artikel, en straks, blz. 17 en 23). Zie nog blz. 60.
15 in: aldus schijnt er gelezen te moeten worden. Eerst las ik ni, om de
duidelijke stip boven het laatste der drie streepjes; maar de stip wordt in
dit hs. meestal niet geschreven, kan dus hier toevallig staan (men denke
aan het bekende verhaal dat o.a. op naam van Borger staat!). Ook staat
de d duidelijk gescheiden van in of ni. De n van niet is door mij bij gissing
aangevuld; ook de i is niet volkomen zeker, maar wordt hier door't (gegiste)
rijmschema waarschijnlijk gemaakt. Wellicht moet men dus lezen: in dole
(of: doghen?) niet, dat ik echter zelfs niet tusschen [ ] heb durven
aanvullen, ook omdat op de open ruimte, veroorzaakt door een gat in 't
perkament, meer dan vier letters zullen, althans kunnen hebben gestaan.
18 geloues, voor gelove es (imperatief) of voor gelovede es (praeteritum)?
19 De aanvulling steunt op de vóór en nog leesbare t.
21 Deze Oudfransche (of half Latijnsche??) regel is noch duidelijk
leesbaar, noch verstaanbaar. Er schijnt te staan: t'uge (of fuge?) frater
hant (of hanc of haut?, niet qant, noch tant, wat wellicht nog eer in den
zin zou passen) que puyt. Schuilt in teruge temet een Lat imperatief?
Wat den vorm betreft, schijnt dit een liedje van vier zesregelige strophen, met een
gevarieerd refrein: Zaechdi Mariken niet, dat buitendien (als opschrift of als
wijsaanduiding?) er boven opgegeven staat. Er zijn slechts twee rijmklanken: -uyt
(a) en -iet (b), die echter in de vier strophen niet op dezelfde wijze verdeeld zijn. Str.
1 heeft, naar de door mij gegiste aanvulling: a (?) ab (?) a (?) ab (?); 2: baa (?) bbb;
1)
3: aab a (?) ab; 4: ba (?) a bbb (?) . Mogen wij aannemen dat het schema is geweest,
voor str. 1 en 3: aab, aab, voor str. 2 en 4: baa bbb?
De slotregel van elke strophe is, hoezeer niet volkomen gelijkluidend, kennelijk
bedoeld als refrein; str. 2 en 4 hebben ook den voorlaatsten regel bijna gelijk.
Dergelijke liederen met gevarieerd refrein zijn ook in onze Mnl. letterkunde wel

1)

Ik heb hierbij de Oudfransche woorden nuyt (9) en puyt (19) beschouwd als niet alleen voor
't oog, maar ook voor 't oor rijmende op mnl. -uyt (-uut); verg. aan 't Ofr. ontleende Mnl.
woorden als deduut, conduut enz. en zie b.v. Hatzfeld - Darmesteter, Traité de la form. de la
lang. franç. § 329.
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bekend, b.v. in den meergemelden bundel Oudvl. Lied. en Ged., welks inhoud over
't algemeen met de hier besproken liederen telkens punten van overeenkomst
vertoont; zie ook Te Winkel, Gesch. d. Ned. letterk. I, 444. Vat men het geheel op
als bestaande uit twee twaalfregelige strophen, dan zijn rijmschema en refrein der
1)
beide strophen nagenoeg geheel gelijk. Dat er achter r. 12 ‘etc.’ staat, en alleen
bij r. 13 een nieuwe regel begint, bij r. 20 zelfs geen hoofdregel staat, pleit wellicht
ook voor deze opvatting.
Dit refrein doet voor 't overige denken aan zulke als dat van een
kinderreidansliedje, bij De Cock - Teirlinck, Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland
II, 263 vlgg.: ‘Jan van Leuven heeft geschreven, Hebde Coletteke (var.: Charlotteke)
nie gezien?’ Ook aan het vóór omstreeks 30 jaar te Gent ontstane: ‘Wie heet er van
die hieren hier Carlientze nie gezien?’ (en zelfs aan het allerjongste, uit Duitschland
herwaarts overgewaaide: ‘Heb-je de kleine Cohn niet gezien’!). Deze wending schijnt
vanouds geliefd; in 't liedje van ‘den vuylen kockijn’, in W.D. Hooft's Verloren Soon,
leest men eveneens: ‘Hebje de May, hebje de bloem, hebje de koele May niet
gezien?’ (zie Kalff, Lied in de ME. 517).
Maar ‘er is meer gelijk als eigen’: al heeft dit liedje een dergelijk refrein, het is
denkelijk niet, zooals de bovengenoemde, een dansliedje. Wat dan wel?
De inhoud is voor mij, en dat niet alleen ten gevolge van de gebrekkige
overlevering, lang duister gebleven: welke rol die Wouter en dat Mariken hier eigenlijk
spelen, welke regels als verhalend, welke als (door Wouter of door Mariken?)
gesproken opgevat moeten worden, wat de twee Fransche regels elk op zich zelf
beduiden en in welk verband zij met het geheel staan, het was voor mij alles een
raadsel. En ofschoon ik ook

1)

Dit ‘etc.’ aan 't slot van str. 2 moet betrekking hebben op de muziek. Het refrein werd natuurlijk
telkens op dezelfde wijs (door allen?) gezongen. Maar volgde er dan op dezen regel nog iets?
Of werd hij herhaald?
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nu niet op al deze vragen een bevredigend antwoord kan geven, meen ik toch een
paar gissingen te mogen mededeelen, die eenig - en een zeer eigenaardig - licht
werpen op deze armelijke overblijfselen.
In den bovengenoemden bundel Oudvl. Lied. en Ged. komt op blz. 137 een
personage Wouter voor, die Lijskin, ondanks haar al dan niet gemeenden tegenstand,
‘dat sotte dinc doen’ wil. En op blz. 434 van denzelfden bundel treedt in eene, zoover
ik weet, nog niet genoegzaam opgehelderde samenspraak tusschen verschillende
mannen en vrouwen, voornamelijk over de ‘minne’, eveneens een Wouter op, naar
't schijnt als type van een ruwen, onhebbelijken, brutaal bevelenden klant. Deze
twee Wouters staan in onze literatuur niet alleen.
Een wilde Wouter schijnt eeuwen lang de spreekwoordelijke benaming van zulk
een type geweest te zijn. Nog bij Tuinman, Spreekw. II, 201 vindt men deze
uitdrukking als benaming van een ongetemd, bandeloos mensch; en volgens
Schuermans 864 is wildewouter (in Zuid-Nederland) ‘algemeen bekend om eenen
1)
dwazerik, beroertemaker aan te duiden, een dwaas, een onbezonnen mensch’ .
Inderdaad komt de uitdrukking blijkbaar in dergelijken zin voor in de volgende plaats
uit het (helaas nog steeds onuitgegeven) Testament van Ed. de Dene, mij welwillend
verstrekt door Prof. Scharpé, voor wien de eigenaar van het handschrift, de heer
A. de Wolf, apotheker te Brugge, het heeft uitgeschreven. Er wordt daar, van fol.
ro

335 tot 375, gehandeld over de gulzigheid; op fol. 345 is er sprake van de

Maertsbierdrynckers.
Nu bem jck gheneghen hier naer ter stondt
van veel goe theerknechten (jck me vander bende),
de maertianisten drie buuckich rondt,
te discriberene huerlieder legende,
twelck jck refereyn wys an hemlieden zende.

1)

Verg. ook een rare hollewouter (t.w. kloen, klos) van een meid, in het Ned. Wdb. VI, 886 uit
de hedendaagsche Noordnederlandsche volkstaal opgeteekend.
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Refereyn.
Zom grootsche drooghe baldadighe snossen,
zom (enz.: vijf regels achtereen, beginnende met zom),
zom futselaers, dichters van anders cueren,
zom fletsers, pluumstryckers ende loftuters,
ende zom wilde wouters van aventhueren,
zom (weer drie regels, eene opsomming behelzende):
zulck zynse die daeghelicx maertsbier dryncken.

Dezelfde beteekenis zal wilde Wouter hebben in de plaats uit A. Bijns, Ref. 464,
aangehaald in dit Tijdschr. XIX, 192, alwaar de (al dan niet secundaire) opvatting
als benaming van een huis- of een boschgeest besproken is.
Een tegenhanger, of wel een naklank van dit wilde Wouter mag men zeker wel
zien in het (eveneens allitereerende) willewuiten, willewuiter, bij Cornelissen - Vervliet
vermeld als benaming van een wild, dwaas, ruw persoon; zie ook nog bij Van Dale
(uit Zeeuwsch-Vlaanderen?): wuiting, verwaande jongen. Voorts wijs ik nog op een
de

plaats uit een referein van de eerste helft der 16 eeuw, aangehaald in dit Tijdschr.
XXI, 110, waar van een ‘broer Woutere’ melding gemaakt wordt in eenig (schoon
niet volkomen duidelijk) verband met ‘amore’; wellicht is ook daar een dergelijk
1)
personage bedoeld als in ons liedje .
In verband met dit alles schijnt de gissing niet ongerijmd, dat de in ons liedje
genoemde Wouter een dergelijke typische figuur is, wellicht eenigszins te vergelijken
met den ‘cockijn’ in Winter ende Somer, of nog met iets van het karakter van den
tot ‘clown’ geworden bosch- of huisgeest, dat, hetzij al dan niet vanouds en
oorspronkelijk, aan dien naam Wouter

1)

Daarentegen zal de naam van Wouter, Jan's interlocutor in Boendale's Teesteye, wel in
geenerlei verband staan met het hier besprokene: immers deze ‘laudator temporis acti’ wordt
wel voortdurend door Jan onderricht, maar is noch boersch, noch onhebbelijk. - Nog minder
zeker heeft Blinde Wouter, de ‘Roeper en bode’ in Vondel's Leeuwendalers, al bevinden wij
ons daar, evenals hier, in een pastorale wereld, iets te maken met dit middeleeuwsche
personage.
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schijnt te hebben vastgezeten (zie Tijdschr. XIX, 193). Op zulk een boersch, plomp,
1)
ruw en ruig personage zouden de spottende epitheta vule druyt (r. 1), deghen
ongesnuyt (14) - en ook de ironische benaming edele knuyt (8), zie straks, blz. 24
- wel van toepassing zijn. Een oogenblik heb ik gemeend dat het liedje dan ook,
o

evenals het beneden, blz. 24 medegedeelde n . II, eigenlijk betrekking had op het
zinnebeeldig verjagen van den winter door den zomer, en de vuile druit, hier Wouter
geheeten, in dit lied dus een dergelijke rol zou spelen als in de vertooningen, door
2)
Kalff, Lied in de ME. 517 vlgg. besproken . Doch vooreerst vergete men niet dat
het woord druyt hier slechts bij gissing is ingevuld, eene gissing die weliswaar
wegens het rijm en het voorafgaande vule op zich zelf niet onwaarschijnlijk mag
heeten, maar die in verband met man ende bruyt in r. 2 toch eene nadere verklaring
vordert (immers een n a a s t elkander gebruiken van den ouderen en den jongeren
vorm, druyt en bruyt, schijnt vreemd). Maar bovendien kan er nog eene andere of
nadere verklaring gegeven worden.
In de Fransche literatuur der middeleeuwen vindt men eene geheele reeks van
korte, half lyrische, half epische liederen, motetten en vooral pastourelles, de laatste
veelal met refrein, waarin de ‘mingevallen’ bezongen worden van een herder en
eene herderin, meestal Robin en Marion genoemd, benevens de pogingen, door
een ridder of door andere meer boersche medeminnaars bij eene ontmoeting
3)
aangewend om haar met vleierij of met geweld aan hem te ontrooven enz. Deze

1)

2)
3)

Voor de beteekenis en de geschiedenis dezer benaming verwijs ik kortheidshalve naar Ned.
Wdb. III, 1622, 1630, 1634, benevens Volkskuude V, 174; Tijdschr. XXII, 232, 240. - Doch
zie ook beneden, blz. 23, noot 4.
Zie ook Gallée, Bijdr. t.d. gesch. d. dram. Vertoon. 37 vlgg., over de ‘Neithartspile’.
2

Zie G. Paris, La litt. franç. au moyen âge § 121, 122, 133; Théatre franç. au moyen âge, p.
Monmerqué et Michel, p. 26 ss., 31-48; Petit de Julleville, Hist. de la lang. et de la litt. franç.
I, 356; Recueil de motets franç. des XIIe et XIIIe siècles, publ. p. Raynaud et Lavoix I, 47, 48,
73, 86, 104, 142, 189 enz. Er is zoo al geen verband, toch eenige overeenkomst, tusschen
deze liederen en de bovengenoemde Mhd. van Neidhart.
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soort van poëzie, naar 't schijnt vooral in Picardië inheemsch, heeft zich ook in de
andere Noordfransche, Waalsche en Fransch-Vlaamsche gewesten verspreid en
is eeuwen lang bekend en geliefd gebleven, zooals blijkt uit toespelingen in de latere
letterkunde, uit het spreekwoordelijk gebruik der namen Robin en Marion als typen
van een herder en herderin (of later van een boersch minnend paar), en uit de
de

populariteit, nog in de 19 eeuw in Henegouwen, van een der bevalligste liedjes
uit den geheelen cyclus, met het refrein Robin m'aime, Robin m'a (met wijziging van
1)
Robin in Robert) .
Juist dit laatstgenoemde liedje staat in nauwe betrekking tot, of liever vormt den
aanhef en de kern van ‘Li gieus de Robin et Marion’, door den vermaarden Adam
de la Hale aan dien cyclus ontleend. Deze pastorale, of gedramatiseerde pastourelle,
niet zelden de eerste Fransche ‘opéra comique’ genoemd, is stellig niet het minst
bekoorlijke van de in hunne soort eenige, als autochthoon schijnende werken van
dezen buitengewoon begaafden dichter en componist, omstreeks 1235 geboren te
Atrecht in Artesië, waar toen ook onder de burgers groote belangstelling en liefde
2)
voor literatuur en tooneel bestaan moet hebben . En dit stuk is dan ook, evenals
de liederen waaraan de stof ontleend was, lang populair gebleven, of wel nagevolgd
in andere stukken met denzelfden titel, over dezelfde stof of althans uit denzelfden
de

3)

cyclus, zooals uit eene vermelding op 't eind der 14 eeuw uit Angers blijkt .
In dit stuk nu, welks dialoog telkens afgewisseld wordt door zang - kennelijk
ingelaschte brokjes van reeds bestaande en bekende liederen, die den personen
in den mond gelegd worden -, treedt behalve Robin en Marion zelf, den ridder die
Marion vergeefs tracht te verleiden en Robin afrost, de

1)
2)
3)

Monmerqué, p. 28-29; zie trouwens ook ald. p. 106, 129, 130 reeds Robert en andere
vleivormen: Robechon enz.
Zie Paris § 120, 127, 128, 132; Monmerqué, p. 22 ss.
Zie Monmerqué, p. 28a; Paris § 133.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

19
ouders en vrienden van het paar, met welks aanstaande bruiloft het stuk eindigt,
ook een personage op, Gautier geheeten, als type van den ruwen, boerschen vrijer.
In het na Adam de la Hale's dood vervaardigd voorstukje ‘Li Jus du Pelerin’ heet hij
eerst ‘li vilains’, ook Gautelos li Testus (d.i. Woutertje Dikkop), en is hij een dergenen
1)
die den vreedzamen pelgrim beschimpen en met slagen van het tooneel wegjagen .
In het stuk zelf komt hij met een groote vork aanloopen om den ‘chevalier’ te helpen
bevechten (Monmerqué, p. 112); later toont hij zijn aard door, wanneer het
gezelschap, beu van het ‘spel van Ste Coisne’, naar een ander omziet, uit te roepen:
‘Faisons .j. pet pour nous esbatre, Je n'i voi si bon’, welke onhebbelijkheid hem op
eene berisping en waarschuwing van Robin te staan komt (120); zie verder zijne
gezegden en handelingen op p. 121, 125 (waar Marion hem weer toevoegt: ‘Gautier,
que vous estes vilains!’), 131 (hij betast Marion, waarover Robin hem weer
onderhoudt), 133 (hij gaat eene passage opzingen uit de chanson d'Audigier, eene
2)
grove, onwelvoeglijke parodie der chansons de geste , die hij bovendien verdraait,
wat hem weer een verontwaardigden uitval van Robin op den hals haalt, waartegen
hij zich kwalijk verdedigt). Kortom, hij schijnt een dergelijk typisch personage als
Keye in de Arturromans, als later de clowns in het Engelsche drama, de boeren in
onze kluchten en comische tusschenspelen, en .... als de boven, blz. 15-17
3)
besproken Wouter: een lompe boerenkinkel. Min of meer te vergelijken is ook eene
latere vaste tooneelfiguur als Pierrot, in zijne mislukte vrijage met Colombine.
Dat zulk een typische figuur uit de zoo zeer en zoo lang populaire liederen en
spelen van Robin en Marion niet alleen in de Noordfransche gewesten Artesië en
het Fransch sprekend

1)
2)
3)

Zie Monmerqué et Michel, p. 98-99.
Zie Paris § 21, 31.
Waarom Monmerqué en Michel dezen Gautier ‘le ménétrier’ noemen (p. 50b) begrijp ik niet:
in 't stuk is m.i. niets dat daartoe aanleiding geeft. Tenzij bedoeld is de jongere bet. van dit
woord: ‘vaurien, mauvais sujet’ (waarover zie a.w., p. 111).
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deel van Vlaanderen bekend bleef, maar de taalgrens overschreed en ook in
Dietsch-Vlaanderen doordrong, m.a.w. dat deze en dergelijke liederen welhaast in
het Dietsch nagezongen werden (wellicht aanvankelijk dezelfde melodieën met
Dietschen in plaats van Waalschen tekst) zou in 't geheel niet verbazend zijn: uit
de

de

Frankrijk is waarlijk niet pas in de 19 , of zelfs in de 15 eeuw alle hoofsche, literaire
1)
beschaving in Vlaanderen gekomen . En men vergete niet dat het hier geen gewone
geschreven gedichten geldt, maar l i e d e r e n , met door geen taalgrens gebonden
de

muziek. In de muziek zijn Vlaanderen en Noord-Frankrijk in de 15 eeuw althans
nauw verbonden geweest.
Keeren wij dus thans tot ons liedje terug, dan mogen wij gissen, dat daarin, op
den trant en in navolging der liederen en spelen over Robin en Marion, de mislukte
vrijage bezongen of voorgesteld wordt van den boerenkinkel Wouter (= Gautier)
om Mariken, die niemand anders is dan de Fransche Marion (een der vele vleivormen
van Marie, waarnaast in de liederen en spelen ook Marot, Marote, Marotaine,
2)
Marotele, Marionete ,

1)

de

Nog in de 17 eeuw was het Fransche paar, althans in Zeeland, als typen van een herder
en herderin niet geheel en al verdrongen door de jongere, Arcadische personages; zie De
Brune, Banketw. II, 215: ‘Robin vindt ghemeenelick Marion; en zij accorderen fijntjes met haer
fleuyten’ (onder het hoofd: ‘Ghelijck vindt zijns ghelijck’).
In dit gewag komt eene andere vraag op de lippen? Is 't louter toeval, dat ook in de vermaarde
Engelsche balladen over Robin Hood sprake is van eene ‘maid Marion’, die hem naar 't woud
vergezelt? Of bestaat hier eenig verband tusschen den Franschen en den Engelschen cyclus?
Het ligt niet op mijn weg dit na te gaan. Alleen vermeld ik dat die ‘maid Mar i a n ’ (zooals zij
doorgaans schijnt te heeten) wel met de Meikoningin, Mei- en ‘morris’-dansen in eenig (jonger)
2

2)

verband staat (zie o.a. Shakespeare, Henry IV , III, 3), maar door sommigen inderdaad geacht
wordt uit de Fransche pastourelle overgenomen te zijn in de Engelsche balladen, waar zij
een genan van haar Franschen vrijer gereed vond, met wien zij toen ook in tooneelvertooningen
van verschillenden aard overging en gaandeweg van karakter veranderde (zie o.a. Brand-Ellis,
Popul. Antiq. of Great-Britain (1863) I, 253 sqq.). Zie ook Esopet XLVIII, 20-21.
Ook de latere ‘marionetten’ der poppenkast, eveneens vaste tooneelfiguren, zijn dus eigenlijk
‘Mariken's’. Maar hier schijnt aan eenig historisch verband met de middeleeuwsche Marion
toch nauwelijks te denken, of liever nog niet gedacht te zijn. Althans in het pas verschenen
boek van H.S. Rehm, Das Buch der Marionetten, s. 107, wordt als de eerste, die voor de
poppen den naam marionetten bezigde, ‘wobei er an gewisse zierliche Figürchen, “kleine
Mariechen” genannt, dachte’, alleen genoemd de anecdotenschrijver Guillaume Bouchet in
een in 1584 verschenen novellenboek. Hatzfeld - Darmesteter hebben trouwens eene
bewijsplaats voor marionette reeds van 1517; en de naam kan onder 't volk lang geleefd
hebben, eer hij ergens in een boek voorkomt. Ook dit mogen anderen onderzoeken. Natuurlijk
k a n de benaming evengoed, gelijk Pierrot, zonder bijzondere aanleiding uit den zeer
algemeenen vrouwennaam ontstaan zijn als uit het personage der middeleeuwsche pastourelle.
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Mariete enz. voorkomen). De inhoud wordt nu, zoover de fragmentarische toestand
toelaat, althans iets duidelijker. Wouter is de boersche minnaar, de ‘vule druyt’, die
zijne uitverkorene zoekende, overluid roept: ‘Ziet gij Mariken niet?’ Maar hij bedriegt
zich en vindt haar niet, en wordt daarom in str. 3 als ‘een deghen ongesnuyt’ door
den dichter bespot, die Mariken tevens vermaant geen geloof te slaan aan zijne
betuigingen, niet naar zijne aanzoeken te luisteren; Mariken laat hem dan ook, tot
zijn groot verdriet, alleen achter. Een kleine Nederlandsche pastourelle derhalve.
In een dergelijke navolging van een Fransch genre is ook de inlassching van
enkele regels Fransch wellicht eer verklaarbaar, al ben ik ook nu niet in staat de
juiste bedoeling daarvan hier aan te geven. In allen gevalle zal wel niemand
gelooven, dat het in dit lied, ook wanneer het als bovenstem bij een kerkgezang
gezongen is, slechts te doen is geweest om klanken zonder zin of samenhang, mits
geschikt om op die noten gezongen en door het rijm onthouden te worden.
Hoe deze opvatting van het liedje kan samengaan met de boven, blz. 15-17,
gegeven verklaring van den naam Wouter is nog niet stellig uit te maken.
Is in het bovenstaande uit enkele geringe gegevens een gebouwtje opgetrokken,
dat een luchtkasteel of een kaartenhuis zal blijken? Geheel onmogelijk is 't niet.
Doch ik wijs er reeds nu op, dat in de volgende liederen een en ander dezen zelfden
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kant uit wijst (zie beneden, blz. 34). Mochten mijne gissingen juist blijken, dan opent
dit perkamenten schutblad ons een kijkje op een soort van lyrische poëzie in het
aan Frankrijk grenzende Vlaanderen, waarvan wij tot dusverre nauwelijks eenig
vermoeden hebben gehad. Wellicht dat een grondig onderzoek van sommige der
in Carton's bundel e.e. uitgegeven liederen, vergeleken met dergelijke Oudfransche
liederen, tot zekerder en vollediger uitkomst zou leiden. Doch ik moet dit, bij gebrek
van tijd en gelegenheid, aan anderen overlaten, en volsta met de aandacht te
vestigen op het belang dezer naar de Fransche gevolgde kunstlyriek, welker
schaarsche overblijfselen bij ons nog te weinig bestudeerd zijn.
Ik kom nog even terug op de boven, blz. 15-16 vermelde benamingen wilde wouter
en willewuiten, willewuiter. Zoowel wouter als wuiten - of weit, weiten, weiting, weitink;
1)
wuit, hannewuit enz. - zijn niet alleen benamingen van personen, maar ook
Zuidnederlandsche namen voor den Vlaamschen gaai (of meerkol enz.). En aan
gene zijde der taalgrens, in Noord-Frankrijk, vindt men overeenkomstige, van Gautier
afgeleide namen; zie hieromtrent mijn opstel over Wouterloot in dit Tijdschr. XIX,
183-194. Bestaat er nu, zou ik willen vragen, niet eenig verband tusschen beide
toepassingen van den naam Wouter = Gautier: die op den Vlaamschen gaai (of ook
ekster) en de boven besprokene op een boersch personage, een clown, een
boerenkinkel? Welke van die twee de oudste is zal in dit en dergelijke gevallen niet
altijd gemakkelijk en stellig, en ook niet altijd in denzelfden zin te beslissen zijn. Is
de gewone mansnaam

1)

Zeker niet toevallig vinden wij deze beide namen naast elkaar terug in een nog onverklaarde
plaats uit Bredero's Spaanschen Brabander, vs. 265 (‘hanneken, wilken, wuytjen, da niet dan
fielen zijn’), waarvan de eerste en derde benaming stellig hierbij behooren, terwijl het geheel
een Brabantsche zegswijze schijnt (Jerolimo spreekt) als ons Jan, Piet en Klaas of Jan (en)
Alleman, schorrimorrie, grauw. - Voor de woordvormen zie Ned. Wdb. V, 2110 en het daar
2

aangehaalde, inzonderheid De Bo 426a, 1196b; Schuerm. 854, 874b; en verg., behalve de
boven, blz. 12, bedoelde woorden, met name wuiven < weiven.
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Wouter - Gautier in de Vlaamsch-Fransche grensgewesten eerst op den vogel
1)
toegepast, evenals Renard op den vos enz. , en is deze naam vervolgens, als
s o o r t naam opgevat (evenals b.v. eend, ekster, gans, kraai, uil(skuiken) en derg.),
als spotnaam overgedragen op een persoon, die om uiterlijke of innerlijke
eigenschappen iets van den vogel scheen te hebben? Of is, omgekeerd, de vogel
hier aldus genoemd naar dien boerschen klapper? Ik geloof, in dit geval, veeleer
het eerste. Maar niet alle gevallen zullen gelijkstaan. Soortgelijke overdrachten
2)
3)
4)
hebben stellig plaats gehad bij koekoek , schavuit , en vooral bij markolf , evenals
wouter de naam èn van den bontgekleurden, snapachtigen vogel èn van den
typischen boerschboertigen klapper die rouwe taal uitslaat.
Mocht deze gissing juist, en de boven bedoelde Wouter-Gautier aldus genoemd
zijn naar den gaai (of wel omgekeerd), dan is 't zeker niet onaardig dat de boven,
blz. 19, vermelde vleivorm van den naam Gautelos (li Testus) inderdaad nagenoeg
den door mij vroeger (Tijdschr. XIX, 187) gegisten (immers door mnl. wouterloot
onderstelden), doch niet gevonden vorm gaut(r)elot aan de hand doet (Gautelos,
nomin. van Gautelot, evenals Guios van Guiot enz.).

1)

2)
3)
4)

Zie Tijdschr. XIX, 188, 190; verg. voorts nog fr. pierrot, soortnaam voor eene musch, en
tevens, evenals Gautelot, voor een vast (tooneel)type of personage (nnl. pietje voor: kanarie
zal wel veeleer het piepend geluid nabootsen), alsmede fr. sansonnet, thans de algemeene
naam voor de spreeuw (Sturnus vulgaris L.).
Zie Taal en Lett. III, 50, 118, 157; IV, 177; V, 237; alsmede Verdam op Cockuut.
Zie Franck, Etym. Wdb. i.v.
Zie Tijdschr. XIX, 189; Taal en Lett. VI, 235; Niederd. Korrespondenzbl. XXV, 84; XXVI, 22;
alsmede De Vreese's aangekondigden herdruk van het volksboek van Salomon en Markolf.
- Thans, bij het nazien der drukproef, valt mijn oog op eene plaats in den Zeeuwschen
Nachtegael (III, 59: ‘Den kakelbonten Druyt in 't hipplen hem verfraeyde’), waar druit wel
dezen ook in zijn namen bonten vogel schijnt aan te duiden. Moet temet ook het (door mij bij
gissing herstelde) druyt in vs. 1 in dezen zin opgevat worden? Het (in het hs. staande) vule
past er kwalijk bij. En beide bett. hier te laten dooreenspelen is toch denkelijk ... inlegkunst.
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Uit het bovenstaande valt nu misschien ook nog een nieuw licht op de woorden den
edelen knuyt in vs. 8 van ons liedje. Immers deze benaming ‘kraai’ schijnt wel een
andere spotnaam, aan Wouter gegeven, en in beteekenis met dezen eigennaam
te vergelijken. Of zou men hier ook mogen denken aan eene toespeling op de toen
1)
en daar stellig bekende fabel van ‘den roec’ en ‘den case’ (zie b.v. Esopet, no. XV
en verder Rom. de Renart, II, 843 ss. enz.)?
Ik moet ten slotte nog gewag maken van eene andere mogelijkheid, t.w. dat knuyt
hier eene geheel andere beteekenis zou hebben, die van het in de
zeventiendeëeuwsche kluchten welbekende knoet, grove, lompe ylegel, pummel
(mof), tot welken vorm het dan in dergelijke betrekking zou staan als kluit: kloet,
knuist: knoest, snuit: snoet enz. Ook in deze beteekenis echter zou 't woord hier,
naast vule druyt en deghen ongesnuyt, als epitheton van Wouter voortreffelijk passen;
edele zou er dan ironisch voor gevoegd zijn. Dat het woord in dien zin elders nog
niet is gevonden, mag geen afdoend bezwaar heeten. Zie trouwens voor dergelijke
bett. van knuit nog Boekenoogen, Molema (knuut) en Loquela 9, 11.

II
Och lief gesel, ic heb vernomen,
Des ic van herten bin verblijt:
Die wijnter ende die zomer dromen,
Die wijnter tonder leit int strijt,
5 Geuangen als inder nette.
Hout an, wel lieue Lijsbette.
Bet wil dat ghi, zonder letten,
Stoelen, bancken wt die weghe gaet setten,
Pipen, tamburen mit trompetten.
10 Com dansen Iaioiette, Iannette, Iaquette,
Corijn, Iosijn, Iacomijn, Pirette.

1)

Voor dergelijke verwarringen of althans gelijkluidende benamingen van gaai, ekster, roek
enz. zie Tijdschr. XIX, 189, 191 enz.
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Bet wil dat ghi vrolic sijt.
1)
Nv hout an, Bet, ter goeder tijt.

3 dromen, dringen, op elkaar aandringen, en vandaar: worstelen vechten;
zie Verdam op Dromen (II) en De Bo op Dreumen en Drummen. Ook
blijkens de aanhalingen bij Verdam (o.a. verscheidene uit de Ovl. Lied.
en Ged.) een inzonderheid Westvlaamsch woord.
5 inder nette, vrouwelijk, als nog in 't Wvl. (zie De Bo); bij Verdam vind ik
hiervan nog geen Mnl. voorbeeld opgeteekend. Wel daarentegen
verscheidene van een figuurlijk gebruik van ghevanghen in 't net; is hier
dergelijk gebruik bedoeld? Of werd de Winter bij dit lentefeestspel soms
inderdaad onder of in een net gevangen? En zou dit dan soms in eenig
verband kunnen staan met het bij Verdam, sub 3 genoemde net,
armoedige plunje, en met het nog steeds niet volkomen opgehelderde
netteboeve (zie Verdam, en voorts Tijdschr. XVIII, 33, benevens de daar
aangehaalde Veelderh. Gen. Dicht. 72 vlgg.)? De bijvoeging van als pleit
meer voor de eerste, figuurlijke opvatting.
6 en 13 hout an, denkelijk in denzelfden zin als ‘houd al aen, wagen’ bij
o

Van Duyse, Het oude Nederl. Lied, n . 381, t.w.: ga voort, (met hetgeen
gij doet). Of juist omgekeerd: houd op (zie Ned. Wdb. I, 179-180)?
7, 12, 13 Bet kan toch kwalijk iets anders zijn dan de oorspronkelijke vorm
(uit Elisabeth) van den naam, die in vs. 6, naar analogie van de talrijke
vrouwennamen op -e (zie hier vs. 10, 11), Lijsbette luidt (verg. ook Bette
in de sotternie Drie daghe here). Doch indien Bet dezelfde persoon
aanwijst als Lijsbette (verg. vs. 6 en 13), is de zin en het onderling verband
van vs. 6 en 7, 12 en 13 niet zeer duidelijk.
8 wt die weghe setten, blijkbaar in beteekenis hetzelfde als nnl. uit den
weg zetten. Men kan dit verklaren als den vrouwelijken bijvorm (waarover
men zie Ned. Wdb. V, 1721 en het daar aangehaalde), of als een 3den
nv. ml. enk., met die voor dien (zie Franck, Mnl. Gramm. § 223), of wel
als een meervoudsvorm; immers aan weech, wand zal men wel niet
mogen denken.
9 pipen, rietpijp, schalmei, of ook een ander blaasinstrument (zie Verdam
i.v.). - tamburen, zekere soort van trommel, uit ofr. tabor, tambour,
tambuire enz. (de bet. van nnl. tamboer, als persoonsnaam, is in 't Nfr.
secundair). - trompette, dergelijk instrument als thans dien naam draagt.
Zie in 't algemeen over deze muziekinstrumenten Te Winkel, Gesch. d.
2

2

Ned. lett. I, 425-427; Paul, Grundr. III, 575; Schultz, Höf. Leben I,
551-563.
10 Iaioiette, een zonderlinge naamsvorm, herinnerende aan allitereerende
en

1)

De letters zijn hier en daar slechts half leesbaar en dus ten deele bij gissing aangevuld; zoo
dromen (3), Corijn (11; of: torijn?), Bet (12). Kapitaal geschreven (en rood doorstreept) zijn
alleen de aanvangsletters van: Och (1), Die (3), Bet (7), Com (10). Vs. 3 staat onder dezelfde
noten als 1, is dus eender gezongen.
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klankwisselende formaties en spelende naamsvervormingen, zooals elke
taal, met name het Fransch, er zoovele kent; zie De Jager, Versch. 127
vlgg., Lat. Versch. 447 vlgg. Aanvankelijk had ik Iaroiette gelezen (deze
r, bijna = i, komt hier meer voor); zou men dit dan als = nfr. Georgette
mogen opvatten? De volgende namen op -ette zijn meer regelmatig, en
uit het Fransch ook hier te lande nog wel bekend: Jeannette, Jacquette,
Pierrette.
11 Corijn, Iosijn, Iacomijn: Fransche vrouwennamen op -ine, waarvan het
alleen bevreemdt in 't Vlaamsch van dien tijd de -e reeds afgekapt te
vinden (verg. boven, bij 7). Voor Corijn verg. overigens eene ‘Legende
de

van Sente Corijn’, aangehaald bij Kalff, Lett. d. 16 eeuw I, 228, noot 3.
Voor Iosijn zie b.v. Van Beaumont 50, 80. De naam Iacomijn is in onze
de

kluchten der 18 eeuw niet zeldzaam als naam eener meid (b.v. Eerel.
Pluck-Voghel 220 b).
Het bovenstaande - helaas het eenige ongeschonden bewaarde - stukje is blijkbaar
een Meidanslied, waarin het aloude motief, de overwinning en verdrijving van den
winter door den zomer, bezongen en met een rondedans of rei gevierd wordt. Het
onderwerp is zoo bekend, dat ik hier kan volstaan met eene verwijzing naar Hoffmann
v. Fallersleben, Hor. Belg. VI, 233-240; Gallée, Bijdr. enz. 37 vlgg.; Moltzer, Mnl.
Dram. Poëzie LII-LIV; Kalff, Lied in de ME. 298 vlgg., 504, 512 vlgg., 518 vlgg.; De
Vooys in Tijdschr. XXII, 16; alsmede, ter vergelijking, naar het gedicht, door Mej.
Nijland uitgegeven in haar proefschrift: Gedichten uit het Haagsche Liederhandschrift,
1)
blz. 185 . Deze laatste vergelijking doet het verschil duidelijk uitkomen. Het hier
uitgegevene is een l i e d , dat bij vs. 6 plotseling uit den lyrischen toon overslaat in
een echt, uitgelaten, meesleepend danslied (hetgeen echter door de muziek niet
bevestigd schijnt te worden). In de rijmen (ab ab ccccccc bb) kan ik geen schema
ontdekken. Overigens herinnert dit lied in vele opzichten aan de Ovl. Lied. en Ged.;
zie ook boven, de aant. op dromen, vs. 3. Evenals dit dromen zullen ook de Fransche
namen op -ette en -ijn wel naar Vlaanderen wijzen; maken die namen ook een
Fransch origineel of althans voorbeeld waarschijnlijk? In 't algemeen is de

1)

Verg. ook over dergelijke Fransche liederen: Petit de Julleville I, 359 ss., 363 ss.
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inhoud ook der acht laatste regels duidelijk genoeg: eene aansporing tot verschillende
meisjes om ruim baan in de kamer te maken voor den dans. Alleen r. 6, 7, 12 en
13 zijn niet volkomen helder (zie boven, de aant.).

III
[Ic beghi]nne mijn liedekijn:
Wel op end laet ons vrolic sijn.
Ons nake[t die somer?] ........
.... [m]it loueren beuaen.
5 Twe lachende bruyn oghen
End ene kele ron[t]
........ ende in alre stont.
Een goet ambocht wil ic leren
Ende my tylec daer [toe keren?]
10

...... e liet ic mijn droncken
Ende mijn ronken
In den Mey.
1)
Slaet op, slaet op [den trommele?] ...

10 droncken, vreemde vorm: immers een infin. (in den trant van ronnen
enz.) kan dit niet zijn. Maar hoe past het gewone participiale adjectief hier
in den zin?
De breedte van dit brokje perkament bedraagt nagenoeg de helft van die der geheele
bladen (zie boven, blz. 3); het is geen hoekstuk, maar toch, indien mijne herstelling
van vs. 1 juist is en er dus vóór ... inne slechts een paar lettergrepen van den regel
(en van het lied) ontbreken, vrij dicht bij den voorkant van het blad uitgeknipt. Hetgeen
vóór en achter het bewaarde gedeelte gestaan heeft zal dus, ook wanneer men de
onbeschreven randen in aanmerking neemt, samen ongeveer evenveel ruimte
beslagen hebben als het gespaarde. Tusschen

1)

Kapitaal is alleen de aanvangsletter van Een (r. 8) geschreven.
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elken bewaarden ‘abschnitt’ (in den eigenlijksten zin) mag men dus ongeveer drie
regels onderstellen. Daar echter de regels, blijkens ‘In den Mey’, zeer ongelijk van
lengte zijn, en bovendien soms slechts één lettergreep onder vele noten staat (verg.
boven, blz. 10, noot 2), kan deze berekening, waarop mijne herstelling der regels
gegrond is, licht falen. Mijne aanvulling van enkele regels berust hier, nog meer dan
bij de voorgaande liederen, dus alleen op zeer onzekere gissing. Natuurlijk is er
omtrent rijmschema en strophenbouw uit dit kleine brokje niets met eenige zekerheid
af te leiden. Alleen aangaande den inhoud blijkt wel zooveel, dat ook dit waarschijnlijk
een vroolijk Meidanslied is geweest, waarin gezongen werd van den zomer of de
lente, van een meisje en van den wijn, besloten of gevolgd door eene opwekking
tot zang en dans. Wat r. 8 en 9 daartusschen doen is voor mij echter niet heel
duidelijk.

IV
...... [al]s ic di zach, mijn zuete liet,
Ic zanc, mar nv sijt ghi ...
............... ac
God weet diet al vermach
5 Of ics v spr[eken mach?]
.................. u(?)ue
Den minres die mens gan.
Adieu mijn boel ic scin[ke] .. uue
Mijn croes es euen wan.
10 Ende dair(?) (al?) als ic sau[onts?]

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

29
Ic houds mi an die d ........ ue
Die thoeft verbliden can.
1)
Dus bin ic worden recht ...

De berekening van het getal ontbrekende regels of letters en noten is hier nog
o

o

onzekerder dan bij het voorgaande lied, doordat ook hier, evenals in n . III, 1 . boven
enkele lettergrepen (aan 't slot van sommige regels?) muzikale ‘fiorituren’ staan,
o

waar dus aan het getal noten niet een gelijk getal lettergrepen beantwoordt; 2 .
onder den derden en den vierden balk dubbele regels tekst staan: r. 6 = 8 (u .. ue
= uue), 7 = 9, 8 = 10, 11 = 13 (die dus op dezelfde noten gezongen werden: eene
herhaling van den muzikalen regel), hetgeen zich wel waarschijnlijk, maar toch niet
zeker over het geheel dier balken uitgestrekt heeft. Hier en daar zijn de woorden
bovendien moeilijk te ontcijferen. Niettemin heb ik getracht door den druk eenigszins
aan te geven hoe ik mij den bouw van het liedje voorstel. Het schijnt, evenals 't
vorige, een minneliedje geweest te zijn, waarin van ‘wein und weib’ gezongen werd;
denkelijk een soort van ‘adieu’ (zie r. 1-2, 4-5, 8)? Kan het woord, dat het rijmwoord
van r. 6, 8, 11 schijnt gevormd te hebben, druve geweest zijn?

V
Ist mi bescheert, so moetic liden
Der minn[en ...... cracht?].
Wat helpt mi const, wil oft macht?
En can die const niet wederstriden,
5 Noc[h] .............. in gheenre side,
So gaet alleen aen willen oft cracht.
Mi(?) ............. dach vnde nacht.
Ic wil en wil en machs nyet laten,
2)
........... can ghenuecht in minnen zaten .

1)
2)

Kapitaal geschreven is alleen de aanvangsletter van lc (10).
Kapitaal zijn geschreven de aanvangsletters van: Ist (1), En (4), Mi (7), Ic (8); bovendien zijn
die van der (2), wat (3), En (4), Mi (7) rood doorstreept. - moetic (1): of mothic(?). - 6 oft met
... er onder, dus eigenlijk doorgehaald.
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Ook van dit liedje is de herstelling aan twijfel onderhevig. Wederom staan meermalen
vele noten boven één lettergreep: het is dus onzeker of er in r. 7 en 9 wel zóóveel
letters ontbreken (ten gevolge van het afsnijden van het perkament) als ik door
punten ongeveer aangeduid heb. Ten tweede is de rangschikking der regels niet
zeker, wegens de plaatsing van een dubbele rij tekst onder dezelfde noten. Beneden
den eersten notenbalk staan onder elkaar eerst vs. 1 en 4, vervolgens 2 (der minn
...) en 5 (noc ...). Beneden den tweeden staan onder elkaar vs. 3 en het slot van 5
(in gheenre side), benevens de aanvang van 6 (so gaet alleen aen willen); eindelijk
oft cracht (6) alleen, na een ruststreep, blijkbaar als slot, iets lager dan macht (3),
doch iets hooger dan willen (6), zoodat niet duidelijk blijkt waarachter het behoort
te staan. De door mij gevolgde wijze om den tekst over de regels te verdeelen en
deze op elkaar te laten volgen is dus niet de eenig mogelijke; zij is door mij gekozen,
omdat 't geheel aldus den besten zin, en tevens een behoorlijk rijmschema (abb
aabb cc) scheen op te leveren. De muziekkenners mogen uitmaken hoe dit gezongen
en derhalve gedrukt moet worden.
Over den inhoud valt weinig te zeggen. Al is niet alles even duidelijk, zooveel blijkt
wel dat het een minneliedje is, waarin een minnaar zucht over zijn onvermogen om
de ‘minne’ te weerstaan: indien zijne ‘const’ geen weerstand kan bieden, komt het
alleen aan(?) op wil en kracht, en die zijn onmachtig. Een stukje hoofsche
minnepoëzie, zooals wij er maar betrekkelijk weinig hebben.

VI
............... [goe]den kaecharinc, drughen harinc!
Breken nap, maken nap tebroken!
Suluerwit gaern!
Broet al heet, al [heet] .............. an dierelijn!
5
Moy sijn si die daer gaen!
Die wille drinken g[o]eden coelen w[ij]n, die gae inden Moerboem!
.................. groet Tornoyse!
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10

15

20

25

Loep, hale groet Sluse mosselen, hale, hale, hale ter zee!
Teemsen kan ic maken
Vele bet ..........
[Mochtic a]n mijn lief geraken,
Wy souden ons generen wel,
Ende driuen iolijt ende spel.
So wel kan ic an teemsen.
............... n geselke .. siin
Macht lijfcoep ende vordeel siin.
Had ic bonen, ic soud zaeyen
Recht hier in dit ......... [dalekii]n.
Robiin, Robrecht,
In dit dalekiin.
Ketelen boeten, pannen maken, ketelen boeten,
Ende my gheneren [wel] ............. wannen maken.
Ay my, ay my, ay my, ay my,
Lachen dat ic oyt wert beghine,
Ende zonder minnekijn!

Ghaet in, gaet, gaet in ghereet!
Die stoof is heet,
Die in die Diincstraet staet.
Ic hebbe Bieruliets ........
30
........ ende comijn!
Die wel doet, die baet es siin!
Keersen: verbernen moetse!
Coep oude cleder, cope!
........... [hout]ine boerde, boerde, goede boerde, die beste
35 boerde, die noyt man zach!
Ic hebbe sauce te mostarde .............. glasine n[appe
en]de vrinale!

40

45

1)

Kijnder, nv zijt alle vro!
Ende ic ne wil tiaermeer sorghen.
Ic hebbe ............ [in]der hant
Van tsauonts tot den morghen.
Lieue moeder, hoedet my:
Al bin ic ionc,
1)
Ic heb veel lieuer enen man
Dan dusent pont.
Lanternen maken, lanternen, lanternen; platelen cram ic!
Goede bonen metten zoep, al heet, al heet, al heet!

o

Hier begint f. 2b r
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Ic hebbe nywe rijchsnoer, nywe rijchsnoer, met eene(?) doer twee,
tel viue!
50
Ghif my drinken!
Zwijch, verscouen bollaert,
Ghef dijn ghelt om knollaert!
Versch harinc, versch, versch harinc!
Blas den riethoren, blas den duuel doot!
55
Krakelinghe, wit(?) ghezoden broot,
Al heet, krakelinghe!
Ic hebbe kersen, ripe kersen, al ripe kersen!
Wie sal dit ghelach betalen, kinderen?
Zitten wij hier yet lang, het sal ons hinderen
60
Al an ons goet.
Ic prijs die mosselen voer den zalm: daer es so goede cluuing an.
Neemt waer ten viere daer achter; want daer es te doene!
1)
Die men niet verbliden en mach, hi nes gheenre duecht gewone.

1 kaecharinc, gekaakte, d.i. gedeeltelijk (door eene insnijding onder de
linkerkaak) ontweide haring, in tegenstelling met den ook hier genoemden
drogen haring, d.i. (gerookte) bokking. Zie Verdam III, 1076; Ned. Wdb.
V, 2212, 2216 (aldaar gelijkgesteld met pekel- of buisharing), en thans
A. Beets in Taal en Lett. XV, 504-514, bepaaldelijk 508. Allicht is de
bovenstaande plaats het oudste gewag van het haringkaken (immers
ouder dan de t.l.a.p. gemelde getuigenissen). Verg. ook het Duinkerker
lied ‘van den drogen haring’, bij De Coussemaker, Chants popul. 333
(alsmede 270-274).
2 breken nap, maken nap tebroken. Bedoeld moet zijn de straatroep van
iemand die aanbiedt gebroken nappen (d.i. niet alleen drinkbekers, maar
ook (houten) schalen, schotels, kommen, bakken, in 't algemeen vaatwerk:

1)

Kapitaal geschreven zijn alleen de aanvangsletters van: Suluer (3), Ghaet (27), Ic (29), Coep
(33), Ic (36, 40), Lieue (42), Ic (44, 48), Neemt (62); behalve deze is ook de l van loep (8)
rood doorstreept. Overigens loopt de tekst steeds door, zonder eenige interpunctie, en ook
zonder fiorituren: boven elke lettergreep staat, bijna zonder uitzondering, slechts één noot.
De verdeeling in zinnen en regels is dus hier bijna geheel van mij, de berekening der ‘gloppen’
daarentegen nagenoeg zeker. De kleinere gloppen zijn 't gevolg van gaatjes in 't perkament;
de groote van 't afsnijden links (zie boven, blz. 3).
De meeste aanvullingen schijnen door den zin of door 't rijm vrij wel aangewezen; goeden
(1: past, als een aanprijzend epitheton, 't best in den zin; er staat eigenlijk vrij duidelijk de
laatste haal van een u of n, waarom ik eerst had aangevuld: ouden), houtine (34), nappe (36:
van één ep schijnt nog een klein stukje te zien, benevens de streep boven en) zijn echter
lang niet zeker.
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zie Verdam i.v.) te maken, d.i. evenals in onze hedendaagsche
gemeenzame omgangstaal: v e r maken, herstellen, lappen; zie Verdam
IV, 1045 en verg. de thans als zoodanig door Verdam (Album Kern, 189)
herkende outmakigghe uit den Reinaert. De verbinding van maken en
breken is vanouds alom bekend (zie Ned. Wdb. III, 1228; Verdam I, 1480;
IV, 1045); alleen de infin. breken en de achteraanplaatsing van tebroken
bevreemdt hier. Verg. overigens Duytsch Musyckb., no. 32 (blz. 119):
‘schotelen binden, blaesbalken lappen, lanteernen maeken’; De Roep
van de Strate, 150: ‘Keetlap! potlap! panlap!’; Van Breugel, Boert. Clucht.
II, 55: ‘Breeck wat, ick salt dicht maken’. Zie voor binden in dien zin
beneden, blz. 52; Busken bl. 24 (maar ook 33); Leuv. Bijdr. IV, 354; en
verg. nhd. rastelbinder, pottenkrammer. Ook naaien werd in dien zin
gebezigd, zeker voor het krammen met ijzer- en koperdraad. Verg.
eindelijk beneden, blz. 36, op r. 46.
4 ... an dierelijn: quid? Een verkleinwoord op -lijn is in Vlaanderen
nauwelijks te verwachten. Maar wat kan het anders wezen?
5 moy, fraai gekleed. Door een uit den hoop gezegd over voorbijgangers.
6 Moerboem, moerbezieboom: zie Verdam IV, 1802. Hier als de benaming
van de herberg, waar deze moerboom ‘uithing’; zie Van Lennep en Ter
Gouw, Uithangt. I, 38-39.
7 groet Tornoyse: zie Verdam II, 2187. De ‘grooten Tornoys(e)’, d.i.
oorspronkelijk: te Tours geslagen, waren nagenoeg gelijk aan de ‘grooten
Vlaemsch’, doch van geringere waarde dan de ‘grooten Parisis’; zie o.a.
Littré op Tournois. Voorafgegaan is denkelijk eene mededeeling dat de
wijn daar, in die herberg, zooveel (groot Torn.) kostte.
de

8 hale, vanouds en nog lang, hier en daar tot in de 19 eeuw, de gewone
venterskreet = nnl. koop! (verg. fr. demandez); zie Verdam III, 36, 37 (sub
3 en 7); Ned. Wdb. V, 1579, alsmede Huygens I, 611; Duytsch Musyckb.
t.a.p. enz. - De kreet hale ter zee herinnert aan den, althans indertijd, te
Zandvoort gebruikelijken roep: Allen die schol, schar of bot wil(len) koopen,
kome(n) op zee (d.i. aan 't strand)! (Onze Volkstaal I, 240).
Sluse: kan dit - wat men eigenlijk verwacht - een bnw. zijn = Sluische, uit
Sluis afkomstig? Zoo niet, dan moet 't wel het eerste lid zijn eener
koppeling: Sluis-mosselen; doch vgl. beneden ook Biervliets, zonder c(h).
Verg. overigens, behalve Duytsch Musyckb. en Roep v.d. Strate (die ik,
als doorloopend te vergelijken, niet telkens meer aanhaal), Bredero,
Moortje, 710.
9 teemsen, zeven; zie Kil. en Oudem. VII, 28, 39; Schuerm. 718b, De Bo
enz.: nog heden in Zuid-Nederland het gewone woord.
10 vele bet; er volgde zeker iets als: dan nieman.
11-13: drie regels van een lied, tusschen de straatroepen door een jongen
of meisje uit het volk gezongen. Behooren ook 9-10 en 14 hier nog bij?
Of worden die straatroep en dat liedje te gelijk, a.h.w. om beurten,
gehoord, en is het rijm (maken: geraken) dus toeval?
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14 kan - an, heb verstand, kennis van: zie Verdam III, 1800, alsmede
Rein. I (ed. Zwolsche Herdr.) 3366.
16 lijfcoep, handgeld, drinkgeld, godspenning enz.: zie Verdam IV, 609.

vordeel, eig.: hetgeen iemand boven anderen vóór heeft, bijzonder
vóórrecht; hier, in verbinding met lijfcoep, zooveel als: bijzonder
voordeeltje, buitenkansje? Het voorafgaande weet ik met juist aan te
vullen. Maar in in 't algemeen zal de inhoud van den geheelen zin geweest
zijn: ‘mijne zeven zijn zóó goed: wie van mij zeven koopt koopt voordeelig,
heeft een buitenkansje’; verg. beneden, op 31 en 63.
17 bonen - zaeyen: heeft ook deze uitdrukking (alsmede de geslachtsnaam
Boonzajer?) iets uitstaande met het bekende volksgeloof aan den
verdwazenden invloed der boonenbloesems (waarover zie Ned. Wdb. III,
444 en het daar aangehaalde)? Wat kan de uitdrukking hier anders
beteekenen? - Ook 17-20 schijnen weer een brokje van een lied, op straat
gehoord, met een soort van refrein (indien mijne op deze gissing gegronde
aanvulling juist is): Robijn, Robrecht, In dit dalekijn.
19 Robijn, de in 't Fransch (en Engelsch) voorheen gewone mansnaam
Robin, welbekend uit de boven, blz. 17 vlgg. besproken Oudfransche
liederen en Adam de la Hale's tooneelstuk: ‘Li gieus de Robin et Marion’;
ook later hier te lande wel voorkomende (zie b.v. Van Beaumont 69, 85).
Zou het liedje, waarvan ons hier een paar regels bewaard zijn, ook niet
tot dezen cyclus kunnen behooren, dus eene vertaling of navolging van
een Oudfransch liedje zijn? En daar deze liedjes tot het genre der
pastourelles behooren, zou men willen vragen of in dat geval het bonen
zaeyen misschien in de eigenlijke beteekenis (en dalekijn dan als: kuiltje
in den grond?) bedoeld zou kunnen zijn.
Robrecht, in de Fr. pastourelle en in Li gieus de Robin et Marion komt
Robert ook als variatie van Robin, dus als naam van denzelfden persoon,
voor: zie boven, blz. 18, noot 1.
22 ende my gheneren: wordt dit door den ketelboeter geroepen; of is 't
soms eene herhaling, als uit de verte nog even gehoorde naklank, van
het bovenbedoelde lied (zie r. 12)? Is de wannenmaker uit dezen regel
dan dezelfde als de zevenmaker uit r. 9 en 14?
23-25: weder de aanvang of het refrein van een lied. Spotliedjes en
spotdichten over begijnen- en nonnenklachten zijn er in onze letterkunde
meer; zie b.v. Het oude Nederl. Lied, no. 253 (verg. blz. 1682).
27 stoof, zeker wel de bekende badstoof. In de middeleeuwen werd in
sommige steden op zekere dagen der week 's ochtends of op bepaalde
tijden omgeroepen of op de trompet geblazen, dat de badstove open was
(zie Heyne, Deutsche Hausaltertümer III, 52); is dit hier het geval? Zie
overigens Oudem. VI, 616-618; Het oude Nederl. Lied, blz. 835, 1030;
Everaert XVII, 91, 197. - Over eene andere soort van ‘stove’, een soort
van verwarmd ‘tehuis’, logement of ‘gasthuis’ zie b.v.S. Muller Fz. in De
Gids
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1901, IV, 427 vlgg., en Arch. v.h. aartsbisd. Utr. XXX, 56 vlgg. In het
Heilige-Geest-Weeshuis te Leiden heeten de woon- of zitvertrekken der
groote en der kleine jongens nog steeds ‘de groote’ en ‘de kleine stoof.’
28 Diincstraet (en niet Dunestraet, zooals ik eerst wilde, en meende te
kunnen lezen). Prof. Scharpé, geboren Bruggeling, meldt mij noch Diinc-,
noch Dunestraet te kennen. Of staat er Diiricstraet? Er staan 4 noten
boven 't woord, en in dit lied is 't aantal lettergrepen en noten doorgaans
gelijk.
29 Biervliets: hierachter heeft zeker de naam eener koopwaar gestaan,
waarom B. beroemd was; wellicht zout, dat (luidens mededeeling van
Prof. Scharpé) in De Dene's ‘Refereyn op Verzenderkensdach’ (1 April)
als product van B. genoemd wordt. Men zou geneigd zijn aan de uitvinding
van den Biervlietenaar Willem Beukelsz († 1397) te denken, ware 't niet
dat kaecharinc reeds in r. 1 vermeld is.
31 die wel doet die baet es siin, denkelijk zooveel als: wie goed, verstandig
handelt (t.w. van mij koopt) zal er winst van hebben; vgl. mnl. wel doen
ende ... en bate copen aen eere dinc, aan iets een voordeeligen koop
doen, er geld mede winnen (Verdam II, 248; I, 597). Verg. de aant., boven,
op 16 en beneden, op 63, alsmede dergelijke vernuftige aanprijzingen,
b.v. bij Bredero, Moortje 645 enz., en ook het spreekw.: Er is maar één
bate, elk zoekt de zijne.
32 keersen: verbernen moetse, denkelijk voor: moeten (mogen) si.
33 boerde, zeker de bijvorm met gerekte o (nnl. boord) van bord; het mv.
borde komt, naast of in plaats van het oudere border, in het jongere Mnl.
wel voor. Bedoeld zullen dan wellicht zijn de ronde borden, d.i. plankjes,
om van te eten (vandaar mijne aanvulling: houtine). Zie Verdam I, 1387;
Ned. Wdb. III, 524 en 472; S. Muller Fz. in Versl. en Meded. d. Vereen.
t. uitg. v. rechtsbr. IV, 516; Baudet, De Maaltijd en de Keuken in de ME.
23. Ook op afbeeldingen van de maaltijden der weezen in de ‘kaartboeken’
der landerijen van het Weeshuis te Leiden ziet men duidelijk de ronde,
vingerdikke, roodgeverfde eetplankjes voor ieder der aanzittenden op de
tafels liggen. - Immers aan geschilderde ‘borden’, d.i. paneelen (verg.
beneden, blz. 51) kan men in dit verband toch wel niet denken.
36 sauce te mostarde, saus, d.i. oorspronkelijk (en nog in 't Mnl.?):
gezouten vleeschnat, met mostaard, dus: mosterdsaus?
nappe. De Vreese las (de letters zijn door een wormgaatje bijna geheel
weggevreten): nape; maar die vorm is nog nergens gevonden en is ook
onaannemelijk. Ook vind ik bij Verdam, Stallaert e.a. wel houten en ook
zilveren, maar geen glazen nappen vermeld (verg. boven, op r. 2). De
bijeenvoeging van mosterdsaus, nappen en urinalen is wel wonderlijk,
doch kan opzettelijk zijn. Welk ander woord, met nap ... beginnende,
bedoeld zou kunnen zijn weet ik niet.
38 kijnder, zooveel als: vrienden (zie Verdam III, 1440, en verg. hier r.
58), gelijk nog heden in dergelijke toespraak tot een gezelschap: ‘komaan,
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kindertjes!’. Immers ook 38-41 zullen weer een viertal regels uit een
drinklied zijn, door een ‘gildeken’ gezongen; de derde regel wellicht
ongeveer aldus aan te vullen: ‘Ic hebbe (so gaerne) den nap in der hant?
39 tiaermeer, van nu af, voortaan; zie laatstelijk Franck in Tijdschr. XV,
59. - sorghen, bekommerd zijn.
42-45: weer een brok van een liedje (met een klinkerrijm ionc: pont). Verg.
in Souterliedekens, Ps. 60, de stemme: Moeder, lieve moeder mijn, mocht
ic ter linden gaen; Böhme, Altd. Liederb., no. 292, s. 375; en verder Het
oude Nederl. Lied, blz. 932: Moeder ic wil hebben een man; a.w. blz. 934:
Moeder, is 't nog niet gedaen? en eindelijk Kalff, Lied in de ME. 430.
46 lanternen, verg. Duytsch Musyckb., no. 32 (boven, op r. 2 aangehaald),
en zie Verdam IV, 123 en in Album Kern 189-192. Vrouwe Ogherne uit
den Reinaert, die nu eindelijk eene lantaren l a p s t e r gebleken is, krijgt
hier een paar gezellinnen.
cram, naar 't schijnt reeds in de nog hedendaagsche, doch bij Verdam
nog niet in 't Mnl. aangewezen opvatting: (gebroken plateelen, aarden
schotels) met krammen herstellen, hetzelfde wat elders schotelen binden
heet (zie boven, op r. 2).
47 zoep, etymologisch niet = nnl. soep (dat het overgenomen fr. soupe
is), maar mnl. sope, nnl. *zoop, wvl. zeup, het grondwoord van nnl. zoopje,
voorheen ook: aftreksel (zie Oudem. VI, 447?). Wat de zaak betreft, wordt
hier dus wel iets als onze boonensoep bedoeld, maar met de boonen er
nog in: een slobberkost of ‘zuipen’.
48 rijchsnoer, in Zuid-Nederland thans rijkoord (en ook nog rijsnoer), in
Noord-Nederland veelal nestel (aldus in Duytsch Musyckb., no. 32) of
veter geheeten. Zie dit woord ook Tijdschr. XXIV, 261.
met ene doer (De Vreese leest: voer) twe, tel viue: met één rijgsnoer die
door twee gaatjes moet? Of zou hiermede wellicht iets dergelijks bedoeld
kunnen zijn als de (althans vóór een vijf en twintig jaar) te Amsterdam
gewone straatventerskreet der appeljoden: twee om een cent, neem maar
weg drie (verg. het omgekeerde beneden, blz. 57, coupl. 15, r. 6)?
50-52: weer drie regels uit een lied, waarvan de eerste regel door een
‘gildeken’, de tweede en derde ten antwoord daarop door den waard
gezongen heet.
51 bollaert, klapper, zwetser, praatjesmaker. Zie Verdam I, 1355; Ned.
Wdb. III, 304; en verg. het personage van dien naam in: Van Winter ende
van Somer.
52 knollaert, zekere soort van ‘dun, klein’ bier, in Vlaanderen aldus
genoemd; zie Verdam III, 1638. - om, voor.
54 blas, imperatief: zie Van Helten, Mnl. Spraakk., blz. 257; Hor. Belg.
IX, 92.
riethoren: zie Te Winkel, Gesch. I, 426. Hier kan immers niet een dergelijke
hoorn bedoeld zijn, als waarop de (bollen)bakker b.v. op de bekende
schilderij van Ostade (en in het niet minder bekende kinderliedje) blaast?
De volgende zin doet aan iets dergelijks denken.
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blas den duuel doot, zeker een soort van vloek of ‘krachtige uitdrukking’,
in beteekenis zoo iets als ‘blaas je longen uit je lijf!’; zie een paar
voorbeelden van een dergelijk vrijer gebruik van duvel bij Verdam II, 482,
en verg. overigens het gebruik van woorden als bliksems-, gods- enz. in
zulke gevallen (zie Ned. Wdb. I, 951; V, 231 vlgg.).
55 krakelinghe, zeker niet hetzelfde als het thans in Noord-Nederland
aldus geheeten gebak; zie Verdam i.v. Volgens eene mededeeling van
den heer Van Duyse zijn krakelingen te Veurne de overblijfselen van het
gesmolten varkensvet (dus wat hier te lande thans kanen of kaaien heet),
elders de koeken, zonder boter of vet gebakken, die op Aschwoensdag
gegeten worden.
wit (onzeker; wellicht: mit?) ghezoden broot, misschien te vergelijken met
gewend of gewonden (gewonnen) brood (zie Ned. Wdb. III, 1537)?
58-60: weer drie regels van een lied, gezongen door een uit de menigte.
61 prijs - voer, acht, stel - boven, d.i. ik vind mosselen lekkerder (niet:
duurder) dan zalm. Verg. overigens weer Duytsch Musyckb., no. 32.
cluuing, naar de ruimere beteekenis van kluiven: eten (hier: slobberen)?
Verg. nnl. dat is een heele kluif en Bredero, Moortje 711, waar ook kluyvers
in verband met mosselen gebruikt wordt. Immers aan kluyvinghe, ‘Fland.
j. af-val. Acrocolia, exteriora mactati porci. Et Intestina’ (Kil.) valt hier in 't
geheel niet te denken.
62 neemt waer ten viere, blijkbaar hetzelfde als wacht u vier in het Duytsch
Musyckb., no. 32 en het latere Noordnederl. bewaar je vuur en kaarsje
wel enz.: de roep der nachtwachts; zie Tijdschr. v. Muziekgesch. III, 145.
Bedoeld schijnt: pas op je vuur daar achter (in huis?), want daar is 't
noodig (daar is brandgevaar).
63 duecht gewone, anders meestal: deugdzaam, edel (Verdam II, 1926).
Is hier echter duecht misschien: weldaad, gunstbewijs, en dan met den
geheelen zin bedoeld een ventersuitroep ter aanprijzing zijner goedkoope
waar, zooveel als: wie nu dit (hem door mij gegunde) buitenkansje
versmaadt, kent zijn voordeel niet? Verg. boven, op r. 16 en 31. Of behoort
deze regel tot het voorgaande, en vormen r. 62-63 samen weer een brokje
(vier regels) van een lied (waarin dan doene en gewone op elkaar rijmen
zouden: zie Franck, Inl. op Alex. LXX)? Maar welke zin zou er dan in te
vinden zijn?
Wat den tijd en de plaats of streek van herkomst van dit merkwaardige en
vermakelijke, maar op 't eerst ietwat verbijsterende stuk betreft, de zuivere, over 't
de

geheel oude taalvormen schijnen nog eer naar de 14
de

de

dan naar de 15

(zeker niet

1)

naar de 16 ) eeuw te wijzen ; ook wellicht naar het conser-

1)

Verg. boven, blz. 4, over den ouderdom van 't handschrift.
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vatieve West-Vlaanderen. In ditzelfde gewest brengt ons ook het gewag der
plaatsnamen Sluis en Biervliet. En de vermelding van verschillende soorten van
haring en mosselen doet bepaaldelijk aan de kuststrook denken, in de eerste plaats
natuurlijk aan Brugge, in welke stad ook het belangrijke, door Michelant uitgegeven
Livre des Mestiers thuishoort, dat ons zulk een alleraardigsten blik in het leven dier
de

groote koopstad in de 14 eeuw geeft, en waaraan dit lied in inhoud en vorm zoo
vaak herinnert. Woorden en vormen als Moerboom, teemse, tiaermeer, knollaert,
blas schijnen met deze plaatsbepaling althans niet in strijd. Wel schijnt dit het geval
met drughen (voor droghen), van welken vorm ik bij Verdam (Mnl. Wdb. i.v. en
Tijdschr. IV, 207) alleen aanhalingen uit Der Minnen Loop, de (te Haarlem gedrukte)
vertaling van Bartholomaeus den Engelschman en Hooft's Warenar, dus uit
Hollandsche, en verder uit Utrechtsche, Overijselsche en Nederrijnsche, geene uit
Westvlaamsche stukken vind, terwijl ook bij De Bo van druug (druig) geen gewag
is (wel van droog, met scherpheldere oo). Het gaat natuurlijk niet aan, het stuk alleen
daarom naar 't Noorden te verwijzen; daartegen spreken te duidelijk de beide
plaatsnamen en ook de blijkbaar Vlaamsche herkomst der andere liederen. Veeleer
1)
geloof ik dat druug ook in een toenmalig Westvlaamsch dialect , waarvan bij De Bo
althans geen heugenis bewaard is, heeft thuisgehoord.
En nu de inhoud! Zoo als het bovenstaande in het handschrift, alles achter elkaar
doorloopend, nagenoeg zonder hoofdletters of interpunctie, onder de muziek
geschreven staat, lijkt het eerst niet veel meer dan eene rhapsodie van klanken
zonder slot of zin. Bij nader toezien echter blijkt deze rhapsodie te bestaan uit allerlei
kreten en roepen van kooplui, venters, mars-

1)

In de Kempen en het Hageland komt zulk een vorm (drüeg) wel voor (zie Cornelissen - Vervliet
en Tuerlinckx); maar deze streken komen hier nauwelijks in aanmerking.
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kramers, die hunne waar te koop bieden en aanprijzen, die hunne klanten op alle
wijzen trachten te lokken; en daartusschen door brokstukken van gesprekken,
uitroepen, liedjes van dooreen woelende en joelende voorbijgangers, mannen en
vrouwen, oud en jong: alles opgevangen als in een phonograaf, te zamen een bont
tafereel van hetgeen er in een drukke straat, ‘een wereld in 't klein’, te hooren en te
zien is - of althans was.
de

Te hooren en te zien w a s , niet alleen in de 14 , maar ook nog in het derde
de

kwartaal der 19 eeuw, toen er nog niets vernomen werd van het getink en getoet
van fietsbellen en -hoorns, het gegons van electrische of het gebel van paardentrams,
maar toen de straten toch stellig een vooral niet minder levendig tooneel aanboden
dan thans. Hoe zeer het beeld eener groote stadsstraat in de laatste dertig, veertig
jaren veranderd is, misschien meer dan in de daaraan voorafgaande twee, ja drie
eeuwen, daarvan kan ieder Amsterdammer boven de veertig zich rekenschap geven,
die zich uit zijne jeugd nog herinnert hoe daar toen nog, zeker veel meer dan thans,
verschillende waren niet alleen in de achterbuurten, maar ook langs de deftige
grachten op allerlei wijs, deun of toon, met velerlei aanprijzenden galm uitgevent
werden. Wie het eens gehoord heeft hoort nog den zwaren, sonoren klank van den
vischboer, die zijn ‘bot! botbot!’ op één diepen toon langs de gracht deed
voortdreunen; of het laag beginnende, en dan met een geweldigen interval in een
gillenden hoogen toon overslaande ‘mui-ló-oe!’ der zeker Brabantsche koopvrouw,
1)
met haar ‘botte’ vol muilen op den rug ; of het somber dreigende, op lagen,
brommenden toon uitgestooten ‘rammenas, rammenas!’, dat 's wintersavonds menig
kind deed huiveren; of wel het gekrijsch der appeljoden in de buurt van de Appelmarkt
op 't Singel; of eindelijk het

1)

2

Zie ook Van Maurik, Toen ik nog jong was (een boek, voor oudere Amsterdammers zoo vol
herinneringen) 48 e.e. Fijner, geestiger is ‘De physionomie van Amsterdam omstreeks het
de

o

midden van de 19 eeuw’ door Jer de Vries, in zijne ‘Pelgrimages naar oude plekjes en
oude tijden’ (zie voor 't hier besprokene b.v. blz. 33.
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helsch spektakel van den met allerlei speeltuig wonderlijk toegetakelden, en
daarmede op de kinderen aanstuivenden en hen verschrikkenden ‘tamboerijnman’,
en nog zoovele andere bekende straattypen uit dien tijd. Dat alles is weg, of althans
nog slechts af en toe hier en daar, in de volksbuurten en op marktdagen, te vinden.
Op de Nieuwmarkt te Amsterdam of op het Vreeburg te Utrecht b.v. kan men
Zaterdagsavonds nog zulk een stukje van het oude volksstraatleven waarnemen:
tal van kraampjes en stalletjes met walmende lichten en met veelsoortig geschreeuw.
Elders is ‘het moderne verkeer’ er voor in de plaats gekomen, nog drukker, vooral
haastiger, niet met minder, maar met ander straatgeluid. Wanneer Potgieter zijn
‘Blaauw Bes’ begint met Bilderdijk's verzuchting over de Haagsche straatkreten, als
aanloop tot eene inleiding over de Amsterdamsche, zooals ‘beerzen binnen de
garneelen!’, ‘elft as zalm!’ ‘rapen as kinderhoofies!’, ‘rammenas!’, dan is hij voor het
jongere geslacht uit de groote steden allicht minder begrijpelijk en aanschouwelijk
dan voor wie bij 't lezen althans nog enkele dier straatkreten inderdaad opnieuw
de

hoort uitgalmen. Maar in vroeger tijd - van de middeleeuwen tot in de 19 eeuw -,
toen er nog zooveel meer werd ‘omgeroepen’, ook door of vanwege gezeten
1)
winkeliers , toen bovendien een grooter deel der bevolking ook in de steden nog
veel meer dan thans op straat, onder luifels en op stoepen, leefde en verkeerde,
zal dit tafereel van wat er op straat alzoo te zien en te hooren was zeker niet minder
caleidoscopisch geweest zijn, en ook door meer personen, met de gave der
opmerking bedeeld, met oog en oor waargenomen zijn. Geen wonder dat deze
straatbeelden en straatfiguren vanouds de kunstenaars in beeld en woord getroffen
hebben, dat zij telkens en telkens niet alleen door onze alom verstane en bewonderde
schilders voor het nageslacht bewaard zijn, maar ook in de letterkunde

1)

Zie b.v., behalve het hierboven afgedrukte stuk, ook bij Verdam de aanhalingen van craeyeren
en craeyeerre.
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(in den ruimeren zin van dit woord) als in een ‘kiekje’ vastgelegd zijn. Zulke uitvoerige
schetsen van het volksleven op markt en straat hebben voor ons dezelfde waarde
als zoo menige schilderij uit denzelfden tijd, die er als 't ware de illustratie van vormt.
Bij nader onderzoek blijkt zelfs dat dergelijke stukken, evenals in de schilderkunst,
ook in de volksletterkunde eenigszins een afzonderlijk genre gevormd hebben,
welker populariteit in den loop der eeuwen blijkt uit eene geheele reeks
vertegenwoordigers. Mede door vriendelijke mededeeling daartoe in staat gesteld,
ga ik hier - wat ‘breeder weidend’ - aan den afdruk van het bovenstaande oudste
stuk een (stellig onvolledig) overzicht vastknoopen van hetgeen er van dien aard
uit later tijd door mij gevonden is.
Om te beginnen met dergelijke schilderingen van kooplui, marskramers, venters
enz. op markten, kermissen enz. in 't algemeen, reeds in onze oude liederen en
vooral in de kluchten is het optreden van een man of vrouw die allerlei te koop biedt
en uitvent zeer gewoon. Ik bepaal mij kortheidshalve tot de volgende opsomming:
Oudvl. Lied. en Ged. 84; De Coussemaker, Chants pop. des Flam. 270-274 (ook
hier, evenals boven, naast de straatkreten de uitroep van een meisje die een man
wenscht); Buskenblaser 1 vlgg. (de opsomming van hetgeen hij alzoo ‘can’, in den
trant van het ‘Ich kann nähen, ich kann stricken’ uit de opera ‘Martha’); Everaert's
Esbatement van den Driakelprouver (XII), Spel van Tilleghem (XXIX) en Spel vanden
Pays (XXXV); Vande bonte kapkens, in: Veelderh. geneuch. Dichten 15 vlgg. (waar
een ‘meersman’ schijnt op te treden); de kluchten of fragmenten daarvan, vermeld
de

of ten deele uitgegeven door Kalff in zijne Gesch. d. Ned. Lett. in de 16 eeuw II,
1)
71-74 en Tijdschr. IX, 187; G.H. van Breugel's Boertige Cluchten II, 53 ; Biest-

1)

Eigenlijk - zooals mij thans, bij herinzage van het alleen te Leiden aanwezige boekje, blijkt behoorende tot de straks te noemen soort der afzonderlijke stukken. De titel luidt: ‘Ballade
van allen tgheene datmen tot Amstelredam langs der straten roept, ende te coopen is’. En
de aanhef is nagenoeg dezelfde als die der beneden herdrukte stukjes.
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kens, Claas Kloet I, 5; II, 1; Bredero I, 146 (Bouwen Langh-lijf met zijn melk) en II,
38 (Kackerlack's wandeling over Amsterdams hallen en markten, een meesterstukje
waartoe wel eigen aanschouwing en waarneming stellig de meeste stof, eigen
schilderstalent lijnen en kleuren, maar toch stukken als de voorgaande voorbeeld,
de

aanleiding en inkleeding geleverd hebben); Isaac Vos' Iemant en Niemant, 15
de

de

tooneel; Sulleman's Soete Vryagie, 5 tot 7 ‘uitkomst’ (herdrukt door Bolte in zijne:
Singspiele etc. 94 flgg.).
Maar naast deze kluchten en liederen, waarin venters en kramers met hunne
straatroepen slechts eene episode vormen, staat ook eene geheele reeks van
kleinere stukjes, die alleen ten doel hebben deze straatkreten, veelal met de muziek
er bij, als phonographisch weer te geven, zonder ander doel of pretensie dan te
vermaken, maar daarom niet minder getrouw realistisch.
Het oudste tot dusver gevondene, en ook daarom niet het minst merkwaardige,
is hetgeen hierboven is uitgegeven, waarover na al het bovenstaande niet veel meer
te zeggen valt, dan dat het een alleraardigst stukje is, levendig en vol afwisseling,
en dat het, ware het volledig bewaard, zeker nog veel in beteekenis zou winnen.
De aanschouwelijkheid wordt zeer verhoogd door de inlassching der brokjes van
liedjes, onder de menigte gezongen: hier hoort men een meisje dat naar haar vrijer,
of een trouwlustige deerne of een begijntije die naar een man verlangen, daar een
brokje van een drinklied, ginds het refrein van een liedje in den trant der pastourelles
1)
over Robin en Marion ; dat alles joelt en juicht door elkaar.

1)

Die berijmde brokjes tusschen het proza zijn hier dus anders op te vatten, niet te vergelijken
met het inmengen (af en toe, zonder regel en ook zonder maat) van rijm in proza, gelijk men
dat niet alleen, zooals bekend is, vanouds vindt in de middeleeuwsche preeken (zie o.a.
Ruusbroec passim; Limb. Serm. 221, 581; De Vooys in De XXste Eeuw 1903, I, 168, 176),
maar ook b.v. in het zooeven genoemde fragment eener klucht, door Kalff uitgegeven in
Tijdschr. IX, 187.
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Hierna dient in tijdsorde zeker in de eerste plaats genoemd het refrein (van Anna
Bijns?), voor 't eerst naar 't hs. uitgegeven door den heer E. Soens in de Leuvensche
Bijdragen op het gebied v.d. Germ. philol. IV, 353-355: een eveneens zeer
verdienstelijk stukje, dat ik echter, nu 't pas uitgegeven is, hier alleen vermeld.
Uit het hierop volgende stuk blijkt (wat trouwens eigenlijk vanzelf spreekt) dat
dergelijke stukjes niet alleen in onze literatuur, maar ook daar buiten, met name in
Frankrijk bestaan. Inderdaad, in de Fransche en Duitsche tooneelstukken (sotties,
farces, Fastnachtspiele enz.) is de figuur van den kwakzalver b.v. niet onbekend.
En evenmin ontbreken daar waarschijnlijk zulke kleinere stukjes, waarin alleen
straatroepen in woord en ook in wijs vastgelegd, bijeengebracht en tot een soort
van potpourri dooreengehutseld zijn. Althans voor Frankrijk blijkt dit laatste stellig
uit een stuk van dergelijken inhoud als het bovenstaande, getiteld: ‘Les critz de
Paris’ (waarvan ik de eerste aanwijzing verschuldigd ben aan den heer Joh.
1)
Wagenaar alhier) door Clément Jannequin, een componist uit den tijd van Frans I ,
die meer dergelijke ‘chansons’ gecomponeerd heeft, zooals ‘Le caquet des femmes’,
2)
‘Le chant des oyseaux’, ‘La guerre’, ‘La chasse’, ‘L'alouette’ . De hier bedoelde
Parijsche straatkreten zijn o.a. uitgegeven in ‘Bassus Clement Iannequin ... Libro
primo’ (Venet. 1545), dat ik uit de rijke boekerij van den heer D.F. Scheurleer ter
3)
4)
inzage mocht ontvangen , en dat volgens den heer Van Duyse herdrukt is door F.
o

Commer in: Collectio operum musicorum Batav. saec. XVI, Tom. XII, n . 1. Ter
vergelijking laat ik hier den tekst

1)
2)

Zie Viotta, Lex. d. Toonk. II, 205-206.
De vier laatstgenoemde naar de uitgave bij Attaignant (Paris 1529) herdrukt in: Les Maîtres
e

3)
4)

Musiciens de la Renaiss. franç. p.H. Expert. 7 livr. Paris 1898.
Zie Cat. d. Muziekbibl. v.D.F.S. Vervolg, blz. 225 en 267. Het bevat: ‘La bataglie, La lovette
(d.i.: l'alouette), Le critz de Paris, Le chant des oyseaux, Le rossignol’.
Tijdschr. d. Vereen. v.N.-N. Muziekgesch. III, 144.
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(met weglating van alle herhalingen, en met invoeging van hoofdletters en
leesteekens) volgen. Zooals men ziet, ontbreken ook hier tusschen de venterskreten
enkele losse ontboezemingen van mannen en vrouwen uit het volk niet.
Rechtstreeksch verband behoeft er natuurlijk tusschen dit Fransche en het
de

Nederlandsche stuk niet te bestaan. Alleen blijkt er uit dat het genre in de 15

en

de

16 eeuw in Frankrijk en in Vlaanderen geliefd is geweest. En al is in dit geval het
Vlaamsche stuk ouder, bij onze algemeene afhankelijkheid, op de meeste gebieden
der literatuur, van Frankrijk mag men zeker althans de mogelijkheid niet voorbijzien
dat ook dit uit het Zuiden tot ons gekomen is. Trouwens, er kunnen natuurlijk veel
oudere Fransche stukken van dezen aard bestaan hebben.
Voules ouyr ... les critz de Paris ... Beaux cachemuseaux tous chaulx,
bien rissoles! Je les vends ... je les donne pour l'argent. Costrets seichs
...! Moustarde hault et bas! Romenant la caminande! Choulx gelles! C'est
1)
moy ij ! Je meur de soif. Mes belles lestuees, mes beaux cibots ..., mes
beaux espinards, mon beau persil, ma belle poirée ...! Guynes doulces...!
Verres iollys...! Houseaulx uieulx, febues de maretz! Je fais le coqu moy
... Peiches de corbeil ij ...! Paignes uides ij ...! Challotte, ma mye, appetis
nouueaulx ij ...! Amendes uous dames ... Allemandes, madame,
allemandes nouelles! Nauets ...! Mes beaulx balays ij ...! Feurre ...!
Marrons de Lyon ij ...! Allumect, allumectes, seiches allumect! Fault il
point dagretz ij? Chatagnes arrostis! Petit choulx tous chaultz ...! Et qui
laura, mon mont de gros boys ...? Beaux eschaudez ...! Seiches bourrees
... certeau beaux ... Arde chandell' ... Falourde ... a Paris sus petit pont ij
2)
Gehire de feurre ... Si uous en uoulez plus ouyr, allez ... doncquez querir!
Een dergelijk Fransch stuk, aanvangende: ‘Voulez vous ouyr chansonnette de tous
les cris de Paris’, overgenomen uit een Fransch liedeboek van 1579, is volgens Van
Duyse t.a.p. te vinden bij Weckerlin, L'ancienne chanson populaire (Paris 1887), p.
3)
487 .

1)
2)
3)

Moet dit herhaaldelijk terugkeerende ij soms den langgerekten, hooggillenden uithaal
aan 't eind van den roep van zoovele venters en koopvrouwen voorstellen?
De tekst in de uitg. bij Pierre Attaignant 1529 wijkt eenigszins af; maar dit doet hier niet
ter zake.
Verg. ook een jonger Fransch lied: Marchand de Paris, door Gezelle als wijs en grondslag
gebruikt voor een spotliedje op Napoleon III (zie Scharpé, Gezelle als Spoker, in Dietsche
War. en Belf. 1904, blz. 11 van den overdruk). - Van de ‘Cris de Paris’ is ook nog onlangs
gebruik gemaakt door den Franschen componist Charpentier in het tweede bedrijf zijner opera
Louise, waar verschillende koopvrouwen en kooplieden hunne waren venten en aanprijzen.
Zie ook Kastner, Les Voix de Paris. Par. 1857.
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Ongeveer uit denzelfden tijd als het laatstgenoemde zal zijn - en hiermede keeren
o

wij op Nederlandschen bodem terug - n . 32 uit ‘Een Duytsch Musyckboeck’ (Leuven
1572), waarvan de heer Van Duyse eerst in het Tijdschr. v. Noord-Ned. Muziekgesch.
III, 125 vlgg. de woorden en enkele wijzen (het hier bedoelde lied op blz. 144), en
onlangs tekst en muziek, in partituur gebracht, als uitgave XXVI derzelfde Vereeniging
(het hier bedoelde lied op blz. 116-127) in zijn geheel heeft uitgegeven. Veel korter
dan het hierboven medegedeelde, komt het er echter in menig opzicht mede overeen;
daar het nu echter reeds op twee plaatsen herdrukt is, volsta ik hier weder met
daarnaar te verwijzen. Alleen vermeld ik dat dit lied ook reeds gevonden wordt in
1)
‘Dat ierste boeck van Niewe Duytsche Liedekens enz. Maestricht 1554 .
2)

Bijna eene eeuw jonger is een uitvoerig lied, gedrukt in ‘De Nieuwe Haagsche
3)
Nachtegaal.... t' Amsterdam, Gedruckt by Broer Iansz Bouman ... 1661’ (blz.
72a-76a), waarvan Prof. Kalff zoo vriendelijk was mij aanwijzing en afschrift te geven,
en dat ik hier, letterlijk naar 't origineel, met eenige tot recht verstand noodige of
nuttige aanteekeningen en verwijzingen, afdruk. Wij zijn hier, als zoo vaak in onze
de

letterkunde, uit het Vlaanderen der middeleeuwen naar het Holland der 17
verplaatst.

1)
2)
3)

eeuw

Zie Van Duyse's Inleiding op de partituur-uitgave, blz. 7, en Bibliotheca Belgica, L 669.
Hier had eigenlijk eerst Van Breugel's ‘Ballade’ genoemd moeten zijn: zie boven, blz. 41,
noot.
Snellaert noemt, O. en N. Liedjes XXI, een ouderen druk van dit liedeboekje, met muziek en
platen, te Amsterdam bij J. Van Duisberg, 1659.
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Rommelzoo
van de
Amsterdamze Razebols.
Toon: A Paris la grand ville.
t' Amsterdam langs de straaten,
Hoort men vroeg ende spa,
Razebols schreeuwend' blaaten,
Die wy dus baauwen na,
Wie wil daar Rottevall',
Of Muize-vall',
Rott'-valle koopen?
Dan komt'er weer
Een, om vuil Smeer,
Al schreeuwend' loopen:
Kamer-mat, Bank-mat,
Betielle rein en glat,
Annijs, Brande-wijn,
Fijne Brill', kristalijn.
2. Koop nieuwe Almenakken,
Konings-brieven, en Kroon;
Pot-dekzels, Houte-bakken;
Karstengen, Turkze-boon':
Liens koopte nu geen Glas,
Of Krane-wasz',
Of Swavel-stokken?
Haal Drooge Schol,
Garen, of Wol,
Varsz' Articyokken:
Krabb' en Garnaet hiet,
Asperjes, Leidze-biet',
Haal Moszele vars,
Koop bruine Kriek', en Karsz.
3. Hebje geen ouwe Schoenen,
Out Yzer, Tin, of Loot?
Komkommers, en Lamoenen,
d'Elle Kant om drie Groot,
Haal Uyen aan de ris,
Koop Zoute-vis,
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En Peesjes-heering:
Lief-hebbers loop,
Ik geef goe koop,
De Nieuwe Neering:
Kamme, Mes en Schee,
Veel nieuwe Liedjes mee.
Pan en Ketel lap,
Ruil Kraan' of houte Tap'.
4. Haal groote Neut', Zink-nooten,
Kanne-kruik dicht te maak,
Beuzemen, Klik en Klooten,
Wortelen, Pingsternaak;
Wie heeft'er Rat of Muis
Nu in zijn huys,
Die koop mijn Kruyen.
Dan roept men, Hoort,
Mijn Heeren hoort,
Wie kan beduyen
Een verlooren Kind?
[Of Goet] die zulliks vind,
En weer t'huis besteldt,
Die krijgt gewis drink-geldt.
5. Waarzeggers, nieuw' Kourante,
Haal groene Lepel-blaan,
Koop Kousze, Mutze, Wante,
Kat-Aal, of Labberdaan,
Met Wagens en met Schuit
Men alle Fruit
Gestaag loopt venten:
Pruymen, Razijn,
Mispels, Azijn,
En nieuwe Krenten:
Bakke-vis, en Sprot,
Lepelle, Kann' en Pot,
Ouwe Stoell' te mat,
Koopje geen Hond', of Kat?
6. Heet Alikruik' en Waaffels,
Moy drooge Turf, Tal-hout,
Stoele, Banken en Taaffels,
Hebj' out Zulver, of Gout?
Slijp Schaaren, ende Mes,
Koop Blaauwe-besz',
Of Graasde Booter:
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Een nieuwe Dweil,
Of Henn 'ppe Feil,
Roept m'om een Stooter.
Quee-peeren, en Kool,
Knijnen, of haire Zool',
Aard-akers, Oubli!
Oubli! é ou & il?
7. Engelz' Oesters, en Vijgen,
Aakkertjes, Koorde-band',
Lint, en Veeters om rijgen,
Zwartzel, en Schullip-zant;
Heel hiete Oly-koek,
Laaken, en Doek,
Kappers, Olijven;
Koop Snipp', en Vink,
Of Pen, en Ink
Om mee te schrijven:
Beulingen of Spek,
Haal Stroo, en Hoede-vlek;
Wilje gien Bik-stien,
Of Spinnasje, goe lien?
8. Oranj'-appels, Aarthaaye,
Doel-druive, Zeeve Zeef,
Boom-peule, Zuikeraaye,
Schilderd' Borde te geef;
Koop Wilde-Boere-Zalf,
Voor snee en kalf
In hand of voeten.
Dan komt een aar,
Met groot misbaar,
Weer Bollen toeten:
Groene Saaly fijn;
Koop de Servet va (sic) mijn.
Engelsche Podding!
Mostaart en Eibokking.
9. Kaars-houtjes, Kouze-bande,
Zallem, Pan-Aal, en Rijs,
Lampen, Lam-pit om brande,
Agurrikjes, Radijs;
Haal Room, zuur ofte zoet,
Sinter Klaas goet,
Of varsche Eyren;
De Vuilis-beer
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Schreeuwt, Hebje weer
Geen Vuilis keyren?
Kaas, Deventer-koek
Schou! gild' Spek in de Broek;
Hebje hout te kloov'?
Errette, Test' en Stoov.
10. Tobbens, Tonne verbinde,
Luy-wagens, Slabbetj'-zoet,
Koop Spelde, Naalden en Linde,
Of Kinder Poppe-goet.
Dan roept men Yzer-werk,
Heel hecht en sterk;
Of, wilke Veug'len?
Haal Matze-beusz,
Haal Aske-beusz',
Stoffers, en Vleug'len;
Warmoes, Krop-sla,
Haal hiete Bond-Aal, dra,
Vars Vecht-water zoet;
Hebje ouwe Kleer' of Hoed'?
11. Honig, Zant, Binne-werrik,
Kruid-koekjes vars, nieuw-bakk',
Dekene fijn en sterrik,
Stremmeles, Mellik, Lak.
Den Dam en beschuit-mart
Van vollik zwart
Zijn op Mart-dagen,
Die met geloop,
Geschreeuw, gekoop.
Torszen en dragen;
Maar noch wint het vart
De Noord' en Nieuwe-mart,
Daar vent alleman
Wat dat men denken kan.
12. Vis-Wijven hoort men roepen,
Emmerlok! emmerlok!
Op den Dam ziet men snoepen;
Achter de Hal is't drok,
Daar komt de Wals Monsieur
De Lap de Leur,
De Koe de Pensze,
De Ham, de Vleis,
De bon Sauzijs,
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De Koek, de Flensze:
Men maakt ons 't hooft zeer
Met duizend dingen meer.
Ik zeg, tot besluyt,
Dit duurt Jaar in Jaar-uyt,

Coupl. 1. razebols, hier kennelijk: levenmakers, schreeuwers (Van Dale);
verg. den ‘tierenden en raazenden’ Dr. Raasbollius in Langendijk's
Wiskunstenaars, en verder nnl. raasbollen en raaskop (Van Dale). Beide
znw. oudtijds, naar 't schijnt, ook in andere opvatting (zie Kil. en Vondel
I, 567).
kamermat, dienende als tapijt, vloermat (in ruimer zin dan thans
gewoonlijk). - bankmat, om achter de banken langs den wand te hangen
(verg. stoelenmat)?
betielle, Noordhollandsche vorm van plateel, platte (aarden) schotel; zie
Ned. Wdb. II, 2226.
kristalijn, eigenlijk, en ook hier nog, een bnw.: van bergkristal (zie b.v.
Ned. Wdb. III, 1373, 1376, 1378), mnl. cristallijn, -en, mhd. kristallîn, fr.
cristallin. Kil. geeft dit alleen op als znw. = kristael, en daarnaast een bnw.
kristaelijnen, dat nu (met -all-) ook door sommige geleerden gebruikt
wordt, terwijl andere als bnw. kristallijn(e) bezigen.
2 koningsbrieven en -kroon, loterijbrief (of trekbrief) en (papieren) kroon
bij het koningsspel op Driekoningenavond; zie Ned. Wdb. III, 447 en 1334
en het daar aangehaalde, benevens Venus Minnegijfjens 7a. Blijkens de
prentverzameling van Dr. Boekenoogen werden de papieren, waaruit
beide brief en kroon uitgeknipt werden, uitgevent.
karstengen, kastanjes; zie dergelijke vormen reeds bij Verdam III, 1219.

Turkze boonen, waarschijnlijk eene soort van slaboonen; zie Ned. Wdb.
III, 438-439.
koopte (uit mnl. coopdi, koopt-ge, van een Brabander; verg. koop de in
c. 8?) geen glas, hier schijnbaar in eigenlijken zin, maar toch zeker wel
de
met toespeling op het in de 17 eeuw zoo vaak voorkomende
spreekwoordelijk gebruik dezer uitdrukking (waarover zie Ned. Wdb. V,
40; III, 1378).
krane-wasz: quid? Verdam III, 2045 vermeldt als beteekenis van mnl.
crane ook: tootlamp, of ook kaars van bepaalden vorm, dienende om
andere kaarsen mede aan te steken; ook zekere ‘liquor’ schijnt crane te
hebben geheeten. Maar dat is alles middeleeuwsch-Utrechtsch.
haal, zie boven, blz. 33, op r. 8.
hiet, Noordhollandsch-Amsterdamsch voor heet, evenals biet voor beet
(zie Ned. Wdb. ald.).
garnaet garnaal; zie Ned. Wdb. i.v.
3 lamoenen, voor de a zie Tijdschr. XVIII, 222 en verg. razijn in 5.
ellekant, kant (tusschenzetsel, fr. entre-deux), bij de el verkocht.
peesjesheering, nog niet voldoende verklaard: zie Ned. Wdb. V, 2217.
Kan
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't in verband staan met peesjes, den naam van zekere appelgebakjes
(Van Mildert, Sr. Groengeel 3)? De vorm met e wijst zeker wel òf naar
Friesland òf naar het Oosten (de Zuiderzeehavens?).
pan- en ketellap, verg. boven blz. 33, op r. 2: een soort van afgeknotten
infinitief, evenals te maak (4), te mat (5), te kloov' (9). Denkelijk zijn dit,
en eveneens de vele meervouden zonder -e(n) van voorwerpsnamen als
rottevall' (rott' valle), mat, brill' (l) enz., afbeeldingen van die woorden,
uitgegalmd met hoogen en zwaren ‘sleeptoon’ op de eerste lettergreep,
tengevolge waarvan de toonlooze -e der volgende lettergreep geheel
verdween.
4 zinknooten, volle, goede, en dus in 't water zinkende (niet drijvende)
noten; zie Van Dale en Boekenoogen.
klik, (onderste deel van een) kolf (zie Kil. en Bredero, Moortje 2223); deze
beteekenis zal hier wel bedoeld zijn, in verband met het volgende.
klooten, ballen (om mee te kolven).
pingsternaak, witte peen, ook bij Bredero, Moortje 676 e.e. (uit pastinak).

beduiden, hier: aanwijzen, aanduiden; verg. een paar plaatsen uit Huygens
en Hondius (Ned. Wdb. II, 1251), waar kruiden beduiden eer deze bet.
schijnt te hebben, dan die van: uitleggen; verg. ook: ‘beduid hem het huis
wel’ (Halma).
o
een verloren kind, verg. nog Jer . de Vries, Pelgrimages 33; blijkbaar
vanouds de gemakkelijkste, doeltreffendste en goedkoopste wijze van
omroepen.
5 lepelblaan, gebruikt als geneesmiddel tegen scheurbuik enz.
kataal, de kleinste soort van aal, ook bij Bredero, Moortje 733; verg.
katvisch.
labberdaan, gezouten kabeljauw, zoutevisch; zie Taal- en Letterb. I,
274-280; Tijdschr. XIII, 16 en Verdam i.v.
6 graasde boter, grasboter; zie Ned. Wdb. V, 524.
haire Zool', iets als onze vilten zooltjes in de schoenen?
oubli! é ou & il (d.i.: et ou est-il?), zeker eene toen bekende aardigheid
(in woordspeling met fr. oublier, vergeten); evenzoo bij Weckerlin, L'anc.
chans. pop. 488: ‘oublie, oublie, ou est-il?’ De ‘obliemannen’ waren veelal
Franschen; zie Ned. Wdb. X, 20.
aakkertjes koordeband, koordeband met eikelvormige, bij wijze van
kwastje afhangende versierselen, aan kragen en andere kleedingstukken;
zie Ned. Wdb. II, 13 en Schotel, O.-Holl. Huisg. 156 vlg.
7 hoede-vlek, waarschijnlijk: goed om vlekken uit hoeden te maken; verg.
reeds bij Van Breugel, Boert. Clucht. II, 56: ‘Vlecken wt by den hals enz.’
8 aartbaaye, deze nog (in den vorm arebaie!) gehoorde kreet, met zijn
aai voor ei (verg. straks zuikeraaye voor suikerei, cichorei (kan
Noordhollandsch zijn; zie Boekenoogen XIV.
doel-druive: quid?
boom-peule, l.: boon-peule(n)?
schilderd' borde, d.i. beschilderde houten borden, t.w. schilderijen op
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paneelen; zie Ned. Wdb. III, 521 en voorts Huygens I, 378, 565; Van de
Venne, Taf. v.d.B.W. 231. Of: tafelborden met afbeeldingen?
wilde-boere-zalf, een of ander huismiddel voor sneden en kalven, d.i.
‘kale of bloote plekken’ aan winterhanden of -voeten (zie Ned. Wdb. I,
1039).
bollen toeten, hier toch zeker wel, evenals elders en gewoonlijk, van den
(bollen)bakker (verg. boven, blz. 36, op r. 54 en zie Ned. Wdb. III, 285,
291). De dubbele punt staat dan gelijk met een kommapunt.
de

Eibokking, de spelling Ei voor ('t) Y te Amsterdam is in de 17 eeuw niet
ongewoon (ook Ye en Tye: zie b.v. Ned. Wdb. III, 273).
9 kaarshoutjes, houtjes om de kaarsen in of op te zetten?
vuilisbeer, blijkens 't rijm geen drukfout voor -boer, maar toch kennelijk
een naam voor den ‘aschboer’.
schou en Spek in de broek: quid?
10 verbinde, verkrammen; verg. boven, blz. 33, op r. 2.
slabbetj' zoet, ‘soort of slag van haring, die in de Zuiderzee gevangen
word’ (Halma) met slabschepen, later slabberds (zie Oudem.en
Winschooten, Seeman 77); reeds bij Van Breugel, Boert. Clucht. II, 53.
linde, linnen; zie Verdam IV, 634.
wilke veug'len, zeker dezelfde vogels als de boven, blz. 22, noot 1 uit
Bredero's Sp. Brab. aangehaalde; maar welke?
matze-beusz en aske-beusz' maken den indruk van Bargoensche woorden
(verg. Ned. Wdb., IX, 320-321?); maar de rechte verklaring heb ik niet
gevonden.
bondaal, ‘small bundles of eel, boil'd with herbs’ (Sewel).
Vechtwater, dat toen zeker nog uitgevent werd (zie Van Breugel, Boert.
Clucht. II, 57: ‘Hael water, vors water’), later in de groote ‘waterschuiten’
o
werd aangevoerd (zie Wagenaar, Amst. 1, 596b en Jer . de Vries,
Pelgrimages 4 vlgg.).
11 binne-werrik, ‘zeker speldenwerk’ (Halma), d.i.: kantwerk; dat het hier
tusschen heel andere koopwaren genoemd wordt pleit nog niet tegen
deze verklaring: ook elders in deze ‘olipodrigo’ worden, hetzij rijmshalve,
hetzij als getrouw beeld van 't bont dooreenwoelen, de meest verschillende
waren na en naast elkaar genoemd en geroemd.
stremmeles, leb, kaasstremsel.
de
beschuit-mart, zooals er tot in de 18 eeuw te Amsterdam twee waren:
zie Wagenaar, Amst. II, 431a.
vart, een oude (Hollandsche?) vorm voor ver, zie b.v. Oudem.
12 emmerlok, ‘de zich in emmer of tobbe naar boven werkende aal, de
mooiste alen uit het zoodje’ (Boekenoogen; zie verder ald.).
de lap de leur enz., zeker kromhollandsch van den Waalschen koopman,
die lapt en leurt (rondvent).
Weer eene eeuw jonger is een lied, door Snellaert als laatste
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o

de

n . (125) zijner ‘Oude en Nieuwe Liedjes’ (2 vermeerd. uitg., Gent-'s-Gravenh.
1864) op blz. 132-154 voor drie stemmen met pianobegeleiding, onder den (ouden?)
titel ‘De Roep van de Strate’, uitgegeven naar een ouden (gedrukten?) tekst, door
hem gedagteekend ‘Gent. 1752’, en toen, bij de uitgave, ‘in 't bezit eener aanzienlijke
gentsche familie, thans te Brussel gevestigd’ (Voorber. III). Tekst en muziek van dit
uitvoerige lied zijn alleraardigst. Zoowel in de te koop gebodene waren als in de
wijze van aanprijzing vertoont het weder allerlei punten van overeenkomst met het
hierboven medegedeelde: wel een bewijs hoe weinig in die drie of meer eeuwen
deze straatroepen en het volksstraatleven veranderd zijn; of zou ook hier
conventioneele navolging en traditie in 't spel zijn? Ik volsta met de verwijzing naar
dezen nog vrij bekenden bundel.
Hetzelfde doe ik ten aanzien van een iets jonger, en thans nog aan velen bekend
Amsterdamsch stukje, beginnende: ‘De wereld is in rep en roer’, door Le Jeune ‘uit
een blaauwboekje’ medegedeeld in zijn ‘Letterk. Overzicht en proeven van de Nederl.
de

volkszangen sedert de 15 eeuw’ ('s-Grav. 1828), blz. 275-278. Naar taal en toon
te oordeelen, kan het toen, bij de uitgave, niet heel oud geweest zijn; denkelijk is
het eer afkomstig van een ‘luimig poëet’ dier dagen (omstreeks 1800), in den trant
van Fokke Simons of van Wolff en Deken's Economische Liedjes dan van een
eigenlijken liedjeszanger. Toch geeft het een aardig beeld van ‘Het gewoel van
Amsterdam’ (zooals de titel luidt). Het is echter meer een schildering van wie er al
zoo aan de deur van een Amsterdamsch huis aanschellen, het ‘geloop en gerit’, het
gebel en geklop, door Rijckert zoo geestig naverteld in Hooft's Warenar (II, 5), dan
wel een eigenlijke potpourri der straatroepen; het hoort dus slechts zijdelings tot het
hier behandelde onderwerp. Bovendien is ook dit vrij bekend en gemakkelijk te
vinden.
Ten slotte het volgende lied, mij welwillend medegedeeld door Dr. Boekenoogen,
die er drie verschillende drukken van
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bezit. De oudste en beste, hier herdrukt, is oorspronkelijk, te zamen met een paar
andere, op een vliegend blaadje, denkelijk tusschen 1820 en 1830, verschenen te
Amsterdam, bij J. Wendel en Zoon, van welken volksdrukker uitgaven bekend zijn
tusschen 1809 en 1836 (zie ook Ledeboer, Boekdrukkers enz. 101 a). Een andere
druk, woordelijk met den eerstgemelden overeenkomende, alleen vol drukfouten,
wordt gevonden in een fragment van een liedeboekje, dat blijkens een lied op den
held van Quatre-Bras en Waterloo omstreeks denzelfden tijd, of wel na den
Belgischen opstand, gedrukt moet zijn. In een derden druk, bij F.W. Vislaake te
de

Amsterdam, denkelijk uit de tweede helft der 19
gewijzigd, hetgeen ik hier nu verder laat rusten.

eeuw, is de tekst verkort en

Een nieuw lied
of de Amsterdamsche negotianten
Toen ik laatst in Amsterdam ging uit wandelen,
Wat zag ik daar raare Kooplieden handelen,
Met allerlei waar, gebakken en gaar;
Men riep varse Radys, in de vroege morgen,
De Bakker ging warme bollen bezorgen,
Men liep met de Krant,
Vol met goed nieuws voor Nederland.
2. Knapkoek om een oortje was me't eerst dat ik hoorde
De meid schreeuwde dat het myn hersen doorboorden
Koop Muilen koop, 'k heb myn mand opgehoopt;
Wie koopt er een zooi levendige Spiering,
Men kan ze wel ruiken al zat men op een vliering,
Eet nieuwe Rammenas,
Die komt by een borreltje goed te pas.
3. Mietje moet je melk, deed een dikke boer roepen
Een Jood met een bak vol koekjes om te snoepen,
Voor de lekkere bek, maar niet uit gebrek,
Met allerlei waren zoo liepen de Joden,
De een slecht gekleed; den andere na de moden,
Zy schreeuwden in het rond,
Bruine Karsen tien centen het pond.
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4. 'K heb Suikermispelen een half kop om een stuiver
Myn Lampe-glazen zyn helder en zuiver,
Wer kaaft een wolle Vyl, myn hoofd wierd myn eyl
'K heb Zeldrie hoofden dat zynen bommen,
Mooije Tafel-borden en Koffy-kommen,
Wie koopt er een bosje sprot,
Hy schreeuwde byna zyn keel kapot.
5. 'K heb vier om een dubbeltje Nootemuskaten,
Foely en Pypkaneel boven maten,
'K maak laarsen schoon voor een klein loon,
Ook roode en zwarte hillegommer bessen.
Eijeren en Augurkjes by volle vlesschen,
Wie ook Matten van doen,
Sinaas Appelen en Mooije Lamoen.
6. Op Marken zag ik lekkere koekjes bakken,
Daar de Jonge hongerleiders graag na snakken,
Ja een gezonde maag, die lust alles graag,
Gebakken Brazems, Bokking en ook Voorn.
De vrouw had een stapel, zoo hoog als een Toorn,
En een meid als een mop,
Riep haase boontjes een cent het kop.
7. Haase Eerdippeltjes riep er een uit een kelder,
Ze zagen zoo smaaklyk en waren zoo helder;
Doch myn apeteit; heeft dankje gezeid,
Van Marken kwam ik op Vlooijenburg loopen,
Daar kon men ook alles in menigte koopen,
't Was alles daar klaar,
Heete Aardakers proef ze maar.
8. Het is niet alleen in de buurt van de Joden,
Daar u alles zoo goed koop, werd aangebooden,
Neen ook door de Stad, die loopen ze plat;
Met alle negotie van kanten en doeken,
Of wat men begeert men hoeft niet te zoeken,
Men vindt het terstond,
Hier is smaak voor een elk zyn mond.
9. Jonge Seldrie Savooije kool en Sala met Bieten,
Wie laat er ook Tinne Lepels vergieten,
Een stooter het pond Kaas, roept mottige Klaas;
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'K heb Boenders en Vuilnis-blikken voor zes en een halve
Daar dreef er een, brommende nugteren Kalven,
Vier en een half een pond Worst,
Proef ze maar er is niet mee gemorst.
10. Ook riep een vent wie heeft wat te kuipen,
De Jongens die riepen gy moet zo niet zuipen,
Zeeuwse Mosselen vars, maar wat keek die vrouw bars
Als armen lang Ses Komkommers om een stuiver,
Kammen en Brillen de glazen zyn zuiver;
Maar dat vond ik raar,
Een vrouw krooi dat stonk, en riep varse waar.
11. Vier centen de vyf kop Zeeuwsche uijen,
De Jood die bezweek haast onder het kruijen,
Vier stuivers een pond Spek maar 't smaakt zomtyds gek
Ook jonge Doppers en wyker Peulen,
Een cent een Molen daar de kinderen mee speulen,
'K heb Texelsche Kaas,
'T houd nimmer op met dat geraas.
12. Daar roept weer een vrouwtje Garneelen als beerse
Maar wee die zoo'n vrouw heeft zy wil altoos heerschen
Ook Paneel en Breed eel, Met een forse keel,
En Schol en Schelvisch en varse wyker tongen,
Messen en Scharen slypen, schreeuwde een jongen,
Daar riep een vrouw,
Drie centen een Boender koop jufvrouw.
13. Koop koop Paraplu, riep een man na de mode,
Wie het er ook Seemleeren lappen van nooden,
Nieuwe Zoutevisch die lekker is;
Drie centen een el alderbeste Nysen.
Nieuwe Mirik waarvan men geen kragt hoeft te pryzen
Nieuwe Almanak,
Balynen voor Pypen tot elks gemak.
14. Ook hoorde ik een Rymer met Zwavelstokken,
Bot, Bot, Bot, Bot, en de honden die trokken,
De wagen vast voort, die de Koopman hoort,
Koop tien om een dubbeltje vyne kastranden,
Poeijers voor zinkens voor hoofdpyn en voor tanden,
Oliekoeken hiet, met warme melk zoo als gy ziet.
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15. Ook Pypendoppen voor heeren en boeren,
Hals kettingen voor Horlogies en Kralen Snoeren,
Scharren dik en vet, riep een meisje zeer net,
Korsette veters en Engelsche spelden,
Hoornse Wortelen die 't Joodje slegt telde,
Want drie ging voor vyf.
Elk is een dief in zyn bedryf.
16. Persieken, Abrikosen en haagsche Kanteloepen,
Dat is een kostje die de ryke lui snoepen,
Best blinkende smeer, en wat wil je meer,
Daar kwam een wagen met schoone Bellefleuren,
De Jood schreeuwde dat zyn broek begon te scheure,
Vier groote om een cent,
Borstklontjes en sterke Peperement.
17. 'K heb Engelsche Bokkings zy zyn vet en lekker
Daar liep een mof met Koekkoek en wekker,
'K heb reepe als hoofden ze zyn goed gestoofd,
Ook nieuwe Neuten gy kunt ze vry kraken,
Ingeleegen Zuurkool die lekker moet smaaken,
Wie ook Bloemkool,
'K vind overal kooplui waar ik ook dool.
18. Wie koopt nog een Tiende maandag zal hy trekken
De Lotery die is voor wyzen en voor gekken.
Hiete peeren hiet, roept scheele Angeniet,
Vier stuivers een pond Aarbeijen of Bramboozen,
Mooije Tulpen, Nageltakken of Maandroosen,
Oude kleeren koop, leeft op een goede hoop.
19. 'K heb Maagies daar kan je de wyn uit drinken,
Ook balletjes om Koper en Tin te doen blinken,
Koop Mandtjes koop ik heb er zoo'n hoop;
Jufvrouw moet je ook Potten of Pannen,
Koop Strooije Hoeden voor vrouwen of mannen,
Vyf centen een Schaar,
Laat ze niet vallen ze breeken maar.
20. Wie wil er Zaandammer mostert koopen,
Een dubbeltje een boek by heele hoopen,
Een cent een maatje Ryp, by oude Lyp;
Koop Beeldtjes koop, ik zal ze u toonen,
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Een stuiver een hondert brieje boonen,
Een dubbeltje een Spons,
Wie die niet gebruikt dat noem ik een slons.
21. Ze leven nog tien Panheeringen om een stuiver
De lydsche Kroppen zynen helder en zuiver,
Wie draait oblie, roept oude mie;
Myn dunkt ik heb al veel hooren roepen,
Men zou wel belust raken om te snoepen,,
Maar koopt eerst van myn,
Dan hebt gy de Kooplui groot en klein.

2 knapkoek, zeker Amsterdamsch gebak, nagenoeg hetzelfde als Leidsche
bul.
4 eyl aldus naar den lateren druk (in den ouderen alleen e), waarnaar
ook een paar andere kleinigheden verbeterd zijn, d.i. ijl, nl. van 't
geschreeuw van den Duitsch-Joodschen koopman, die wolle Vyl vent
(d.i. hd. wohlfeil? verg. wer kaaft, d.i. wer kauft; of is bedoeld: wollen
feilen, dweilen?)
6 Marken, de aldus geheeten buurt te Amsterdam, vanouds een eiland,
nabij Vlooienburg.
als een mop, d.i. flink, stevig; verg. als een paard enz. en Stoett, Spreekw.
o

n . 1224.
haase(boontjes; en 7 - eerdippeltjes), denkelijk Joodsche uitspraak (toch
niet voor Haagsche?).
10 varse waar, versche waar, d.i. afval van vleesch: pens, lever, long
enz., als hondenvoer gebruikt; onder dezen naam althans vroeger te
Amsterdam bekend en uitgevent (eng. cat's meat).
12 garneelen, beerse, paneel, breedeel en reepe (17), heering (21): al
deze ee's zijn Noordhollandsch (Waterlandsch) voor nnl. a; zie
Boekenoogen op die woorden en blz. XIX, en verg. Potgieter, boven, blz.
40, aangehaald. Die kooplui kwamen dus vanouds van over 't IJ.
Amsterdamsch schijnen varse (1, 10), karsen (3), zijnen (4). Over
bramboozen (18) zie Ned. Wdb. i.v.
13 nysen: quid? Toch niet: (iets van) anijs (gemaakt), verg. juin, muts,
pul? zinkens, zinkings, de oude volksbenaming voor allerlei catarrhen,
verkoudheden enz.; zie b.v. Huygens I, 262; Wolff en Deken, Burg. 308,
en De Bibliotheek, Bijbl. v. Noord en Zuid XI, 78.
17 koekkoek en wekker, de nog welbekende (Schwarzwalder)
koekoeksklokken.
19 maagjes, maagdenperen: zie Ned. Wdb. IX, 13 en 62, en verder Van
Breugel, Boert. Clucht. II, 54 (‘soppighe groentgens en maechdeperen’).
20 boek, iets anders dan de gewone bet., b.v. eene maat?
rijp: quid?
brieje boonen, breede (d.i. groote?) boonen.
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Het onderwerp is hiermede geenszins uitgeput. De straatkreten zijn, evenals b.v.
de kinderspelen, lang een geliefd onderwerp geweest voor kinderprenten; na de
woord- en de toonkunst zou hier dus nog de prentkunst moeten volgen. Dr.
Boekenoogen deelde mij uit zijne verzameling allerlei merkwaardigs mede omtrent
de

zulke prenten: vele met onderschriften (al dan niet op rijm en maat), van de 18
de

en

de

19 eeuw, uit Amsterdam, uit Kortrijk e.e.; zelfs schijnt er eene prent uit de 17
eeuw met 36 afbeeldingen (houtsneeblokjes) en straatroepen te bestaan. Alles
natuurlijk niet alleen curieus, maar ook belangrijk, mede wegens de vele punten
van overeenkomst met bovengenoemde liederen. Evenzoo bestaan er dergelijke
Fransche prenten over ‘Les cris de Paris’ en Engelsche over ‘The cries of London’
(de laatste tegenwoordig weder zeer gezocht en in de mode); en over deze prenten
is weer een kleine litteratuur ontstaan!
Maar dit alles laat ik rusten. Want - ik zie plotseling de dreigende schim voor mij
oprijzen van rector Schonck, den geestigen, maar onbefaamden auteur der befaamde
‘Vermakelyke Slaa-tuintjes’! Men kent deze inderdaad hoogstvermakelijke parodie
der classieke ‘editiones cum notis variorum’: een negental prullige straatliedjes van
dien tijd (1775), grootendeels - dit is allicht niet algemeen bekend - werkelijk ontleend
aan een toen bij de bekende volksboekdrukkers S. en W. Koene te Amsterdam
1)
onder dien titel uitgegeven bundel , en voorzien van, neen begraven onder een
berg van geleerde Latijnsche aanteekeningen, behelzende varianten, verklaringen,
Latijnsche, Grieksche, Fransche, Nederlandsche parallelplaatsen, grammatische
en taalhistorische opmerkingen, emendaties, conjecturen enz. enz. Welnu, hier
schijnt wat Schonck onmogelijk achtte in allen ernst geschied; de parodie ingehaald,
overtroffen door de werkelijkheid! Ziehier een straatliedje uit onze eeuw - als ik de
de

19

nog eens zoo mag noemen -, met alle zorg

1)

Zie Cat. Bibl. Mij. Ned. Lett. I, 289.
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diplomatisch herdrukt, deftiglijk met min of meer gewichtige aanteekeningen
toegerust; tot zelfs de beruchte conjecturen ontbreken niet! De Nederlandsche
philologie is haar oudere zuster, de classieke, waardiglijk gevolgd op den weg naar
de onsterfelijke belachelijkheid!
Het grappige van het geval, de ‘ironie der geschichte’ ontgaat mij niet. Toch durf
ik de dreigende schim tarten en gelooven dat zulke bijdragen tot de geschiedenis
van het volksleven op straat recht van bestaan hebben, en zelfs aanspraak op
zoovele bladzijden als er hier aan gewijd zijn. Maar hiermede dan nu ook basta.
U t r e c h t , Juli 1905.
J.W. MULLER.

Ongesnuit.
De volgende plaats uit de Brune, Emblemata, blz. 308, tijdens de correctie toevallig
gevonden, verspreidt over het hierboven op blz. 12-13 behandelde ongesnuit het
nog gewenschte licht.
't Is zeker, datter onder ons zijn zoo wel gesnuytte en gesnoeyde
verstanden, die veel beeter enz.
J.W.M.
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Bertouden.
Dit zonderlinge werkwoord komt voor in een Brugse ‘kuere van den vulres’ van
1282, art. 119 en 120, alsook in een andere Brugse kuere van 1382, art. 75, beide
reeds uitgegeven door Gilliots-Van Severen, Inventaire des archives de l'ancienne
école Bogaerde à Bruges, t. I, p. 177, 178 en 184.
Tans worden ze herdrukt door mijn kollega H. Pirenne in zijn Collection de
documents pour servir à l'histoire de la draperie flamande, waar bedoeld woord
voorkomt
blz. 385, art. 119. Ende die dese vors. lakene, pijfelars ende faudeide qualike
bertoudde, hi verburde 6 d.;
ibid. art. 120. Ende so wie die se niet ne bertoudde, hi verburde 3 s.;
en blz. 397, art. 75. Ende die dese lakene ....., qualike bertoudde, enz.
Het woord werd door Prof. H. Pirenne, met verzoek om uitlegging, aan mijn
aandacht onderworpen.
In geen een Nederlands woordenboek was er iets op te vinden, ook niet in het
Middelnederduitse. Doch een aandachtige beschouwing van klemtoon, vorm en
betekenis verwees weldra naar het Frans: de beginsilbe ber herinnerde aan het
Rom. voorvoegsel ber-, bar-, bes, en de betekenis scheren deed bij -touden denken
aan tondre. En dat was niet heel ver van de werkelikheid.
Immers het Lexique de l'ancien français van Bonnard & Salmon geeft bestondre
en zijn synoniem bertouser = tondre mal, en het Glossaire françois van L. Favre
geeft bertauder en bertoder = couper inégalement les cheveux. Daar herinnerde ik
mij het modern Frans bertauder = lubben, van bertaud = gelubd dier, en de uitlegging
was gevonden. Bertaud is Ofra. bertous, verleden deelwoord van bertondre (=
bis-tondere).
Dus van het verleden deelw. van bertondre heeft men afgeleid bertouder, dat o.a.
= het haar snijden, met welke betekenis het in de lakennijverheid overging.
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Merkwaardig is het, dat het woord dan in 't Nederlands niet bertoudéren maar
bertouden luidt. Doch dit verschijnsel is hetzelfde als hetgeen zich bij nog andere,
vroeg aan 't Frans ontleende werkw. heeft voorgedaan als persen, plooien, pluizen,
torsen; paaien, tasten, toetsen; brassen, schouden, muiten.
Gent.
J. VERCOULLIE.

Over het verband tusschen 't NL. kutte cunnus (kil.) en 't Got. qiþus
uterus en over tusschen, zuster.
Omtrent de mogelijkheid van een etymologischen samenhang tusschen
bovengenoemd kutte en 't got. qiþus (vgl. ook de hieraan beantwoordende vormen
on. kviđr, onderlijf, buik, ags. cwiđ, buik, en 't ohd. quiti vulva, dat met zijn uit d
voortgekomen t in zoogenaamden ‘grammatischen wechsel’ staat tot qiþus enz.)
zou uit een s e m a n t i s c h oogpunt kwalijk eenige twijfel kunnen geopperd worden:
beide nomina dienen als benaming van een deel van 't vrouwelijk teelorganisme,
het eerste noemt een uiterlijk zichtbaar, het andere een inwendig liggend bestanddeel
daarvan. Doch hoe staat het hier met den f o r m e e l e n kant der etymologie? Is de
ö

nl. u (d.i. een uit ü ontwikkelde ü ) met de wi der oudgerm. vormen, de tt van kutte
met de þ, đ van qiþus enz. in overeenstemming te brengen?
Op de laatste vraag zou een groote twintig jaar geleden door den beoefenaar der
germaansche grammatica een beslist ontkennend antwoord zijn gegeven. Sedert
echter Kluge zijn doorwrocht opstel ‘Die germanische consonantendehnung’ (in
Paul und Braune, Beiträge 9, 149 vlgg.) heeft in 't licht gezonden, weten we beter.
In aanknooping toch aan een opmerking van Osthoff (in P.u. Br. Beitr. 8, 300) is
door eerstgenoemden
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1)

geleerde voor het Oorgermaansch de werking der volgende klankprocessen
aangetoond:
in de oorgerm. periode, waarin nog de oude indogerm. verscheidenheid van
accentuatie heerschte (d.i. waarin men een aantal woorden of vormkategorieën met
den hoofdklemtoon op de laatste syllabe, andere met den hoofdklemtoon op de
voorlaatste, vóórvoorlaatste of eenige andere lettergreep uitsprak), werd de n, die
in den ‘anlaut’ (aanvang) der sterk beklemtoonde syllabe stond, geassimileerd 1.
met een daarvóór staande nog niet tot p, t, k verschoven b, d, g (explosief), 2. met
een daarvóór staande uit een indogerm. bh, dh, gh voortgekomen ƀ, đ, g (spirans),
3. met een daarvóór staande ƀ, đ, g (spir.), die door verzachting (door werking der
wet van Verner) was ontstaan uit de door verschuiving voor een indogerm. p, t, k
in de plaats getreden scherpe spirans f, þ, h (d.i. ch);
door een jonger proces (vóór of na de vervanging van 't oude accentuatie-systeem
door het eigenlijk germaansche stelsel van uniformiteit, d.i. van den vasten
hoofdklemtoon op de aanvangssyllabe van ieder woord) gingen de uit ƀn, đn, gn
(met spir. g) ontwikkelde ƀƀ, đđ, gg (spirans) over in bb, dd, gg (explos.) en vielen
dus samen met de uit bn, dn, gn (met explos. g) voortgekomen bb, dd, gg (explos.);
nog later traden ten tijde der verschuiving van de indogerm. b, d, g (explos.) tot
p, t, k voor bb, dd, gg (explos.) de dubbele (d.i. lange) pp, tt, kk in de plaats.
Diensvolgens kan het o.a. voorkomen, dat onder de germ. leden eener
woordfamilie het eene een uit de indogerm. t verschoven þ of de door een tweede,
speciaal westgerm. (niet met de werking van Verners wet te verwarren) verzachting
uit þ

1)

‘O o r germaansch’, niet, zooals men vaak hoort of leest, ‘O e r germaansch’, dat een monster
is met een hd. voor- en een nl. achterstuk. Wil men den hoogduitschen term bezigen, dan
neme men dien onveranderd als ‘Urgermanisch’ over; wanneer men echter aan het ndl.
-germaansch de voorkeur geeft, dan behoort daarvóór ook het echt nl. oor- te staan, dat in
de beteekenis, ‘oorspronkelijk’ reeds in het mnl. oersake als dietsch praefix dienst deed.
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voortgekomen đ vertoont, het andere daartegen een tt heeft (uit dd voor đđ uit đn
voor þn uittn); vgl. b.v. mnl. clitte, clette (nnl. klit, klet) naast ags. cliđe met gelijke
beteekenis, ags. cnotta, knoop, naast ohd. chnodo, knoop (met een ohd. d in plaats
van de in andere westgerm. dialekten als verzachting van þ voorkomende đ), mnl.
pitte, merg, kern, naast ags. piđa, merg. En houdt men nu in 't oog, 1. dat de door
assimileering der n ontwikkelde geminatie vooral is aan te treffen bij z w a k verbogen
nomina, die oorspronkelijk met de s t e r k g e ä c c e n t u e e r d e buigingsuitgangen
-nes (gen. sing.), -ni (dat. sing.), -nōm (gen. pl.) en (?) -númmiz (dat. pl.) werden
gebezigd (vgl. Paul und Braune, Beitr. 30, 224 vlgg.), 2. dat kutte (welks genus uit
Kil. niet blijkt en evenmin natuurlijk uit de tegenwoordige taal is op te maken) een
mann. vrouw. of onz. z w a k verbogen nomen kan zijn geweest, dan kan er zeker
ö

geen bezwaar bestaan om, voorzoover ook een ndl. ü = een ouder wi geen
moeilijkheid mocht opleveren, in dit kutte een verwante van qiþus te zien en het
laatste woord als derivatum met suffix -u- (vgl. voor zulk een afleidingsuitgang ter
vorming van namen van lichaamsdeelen oudind. hanush, gr. γένυς, got. kinnus,
kinnebak, oudind. bāhush, arm, gr. πῆχυς, benedenarm, got.handus) tot een
u

onverschoven *g itu- of *gvitu-, het andere als derivatum met suffix -ō(n) respectief
v

v

-n- tot een onverschoven *g itō(n) (*g itn̥, wanneer we met een onzijdig nomen te
v

doen mochten hebben), *g itn- of *gvitō(n) (*gvitn̥), -gvitn- terug te brengen (voor
zwakke substantiva, als benamingen van lichaamsdeelen gebezigd, vgl. de in Kluges
Nominale stammbildung § 78 en in Brugmanns Grundriss 2, 327 vlgg. vermelde
oudind. neutra çīrshan, hoofd, ūdhan, uier, yakan, lever, äsan, mond, etc., masc.
plīhan-, milt, mūrdhan-, hoofd, got. hairtō, augō, ausō, ohd. herza, ouga, ōra, on.
lunga, long, ny̅ra, nier, ags. wanga, wang, enz.; voor de mogelijkheid van 't verloop
2

van zulk een masc. of neutr. naar het femin. vgl. Kluge in Pauls Grundr. 1 , 459
vlg.).
ö

Wat voorts de ü = wi betreft het volgende. Aan de achter een consonant staande
klankverbinding wi (semivocaal + i) be-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

65
e

antwoordt in het Ndl. in den regel wi (geschreven wi) in een gesloten syllabe, we
in de open lettergreep: verkwisten, twist, kwik, dwingen, zwichten, zwegen, gezwegen
e

ö

(uit *swigun, *geswigan). In tusschen evenwel ontmoeten we i. pl. v. wi een ü
(deze klank uit ü, gelijk in de vormen met een door ‘umlaut’ uit ü voortgekomen
vocaal, als put, mnl. put en putte, hulde, genuchte, vullen enz. = ohd. pfuzza, os.
huldi, oonfrk. genuhti, os. fullian, enz.); vgl. ohd. in zwischēn mīnēn brusten, binnen
(in 't midden van) naar beide zijden liggende borsten, under zwiskēn puohstaben,
onder (tusschen) aan beide zijden staande letters, in zwiskēn (zonder begeleidend
substantief), in 't midden van zich aan beide kanten bevindende personen of
voorwerpen (men lette op 't ohd. zwiski, tweevoudig, en houde ter verklaring van
het ndl. tusschen rekening met het feit, dat het mhd. aan 't ohd. zwischēn
beantwoordend in- respectief enzwischen een zonder in-, en- gebezigd zwischen
naast zich heeft). Waaraan die eigenaardige behandeling van wi is toe te schrijven,
zien we bij vergelijking van den naar in zwischēn voor het Oudwestnederfrankisch
te reconstrueeren grondvorm *in twiskun (ndfrk. -un als suffix voor den dat. pl. van
't sterke adjectief tegenover het ohd. -ēn of -ēm van dienzelfden casus): de
vereenigde invloed van de voorafgaande labiale semivocaal en de u der volgende
syllabe verleende aan i een labiaal getinte qualiteit, d.i. deed de i overgaan in ü; de
daarvóór staande w werd later door de labiale vocaal geabsorbeerd (evenals in 't
oudere en jongere Germaansch de vóór een u staande halfklinker).
Naar hetgeen omtrent tusschen is opgemerkt moet een zelfde ontwikkelingsgang
ö

worden aangenomen voor zuster; alzoo zü st- of *züst- voor *süst- uit *swüst-, dat
onder invloed van een u des uitgangs was ontstaan uit *swist-, 'twelk zelve blijkens
het ohd. swester, os. swestar berust op een ouder *swest-. Hoe evenwel deze i voor
e te verklaren en het bestaan van suffixen met u als factoren voor de wording van
*swüst- aannemelijk te maken? Het Ohd. bezigde swester in alle casus des singularis
en in den nom. acc. plur.; de niet in onze bronnen voorkomende
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gen. en dat. pl. zijn naar pruadro en pruadrun te reconstrueeren als *swestro, -un.
Uit de os. bronnen kennen we slechts de vormen swestar nom. sing. en swestron
dat. pl.; naar bruother, brōdar als gen. dat. acc. sing. en nom. (acc.) pl., dohter dat.
sing. en acc. pl. mogen als in die casus gebezigd *swester, -ar ondersteld worden.
In verschillende oudengelsche dialekten ontmoeten we vormen met -er (swester,
suoester, swuster nom. acc. gen. dat. sing., nom. acc. pl. in mercische en
noordhumbr. teksten, z. Sievers' Ags. gr. § 285); in andere (westsaksische en
kentische) vertoont zich een uitgang -or naast -er (sweostor, minder vaak -er voor
den geheelen sing. en als nom. acc. pl., sweostrum als dat. pl.); voor het taaleigen
van 't mercische Psalterium, waarin onze persoonsnaam niet wordt aangetroffen,
is een flexie van dit subst. aan te nemen, die overeenkomt met in genoemde bron
te vinden vormen brōđur, mōdur, dohtur nom. acc. sing. en pl., mōdur gen. sg.,
brōđrum dat. pl. Een poging ter verklaring dezer verscheidenheid ligt thans buiten
mijn bestek; op een andere plaats hoop ik mij weldra van die taak te kwijten. Voor
het tegenwoordig doel moge 't voldoende zijn op het volgende de aandacht te
ö

vestigen: primo de ü van zuster wijst uitdrukkelijk op het bestaan van
oudwestnederfrankische casus met u in 't suffix en wel op een bestaan in zulken
getale, dat het hier ontwikkelde wü door zijn overwegend gebruik in staat was de
klankverbinding te verdringen, die in casus zonder een suffixale u niet tot wü
gewijzigd was; secundo met het oog op de oudengelsche flexievormen, wier suffixale
u, respectief daaruit voortgekomen o niet met eigenaardigheden van 't oudengelsche
vocaalsysteem samenhangt, is ook voor andere westgerm. dialekten, c.q. voor het
Oudwestnederfrankisch het bestaan van zoodanige casus te vermoeden; tertio
dezelfde u, die in een jongere taalperiode de ontwikkeling van wü te voorschijn riep,
ware verantwoordelijk te stellen voor den in een ouder tijdperk vallenden overgang
van we tot wi (men denke aan den westgerm. onder invloed van een volgende zwak
beklemtoonde u uit e ontwikkelde i, waarover gehandeld is in Braunes Ahd. gr. §
30 c,
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Indogerm. Forsch. 5, 184 vlg. en 18, 99 vgl., Altostniederfränk. gr. § 5).

Over het oudoostfriesche hokka en 't grondwoord van Ndl. blindhokken.
In 18, 145 van dit Tijdschr. is een oudoostfri. hokka, kap, ter sprake gebracht,
waarmee het grondwoord identisch moet zijn van 't bij Kil. en bij
zeventiendeëeuwsche schrijvers voorkomende blindhokken = ‘door 't opzetten van
een kap tijdelijk blind maken’ (gebezigd van af te richten jachtvogels) en (overdracht.)
‘foppen, bedriegen’. Thans een opmerking over de etymologie des nomens. In
verband met de boven naar aanleiding van kutte in herinnering gebrachte oorgerm.
klankprocessen is voor de kk van 't zwakke masculinum de mogelijkheid te stellen
eener ontwikkeling uit gg (explos.) voor gg (spir.) uit gn (met spirant. gutturaal) voor
hn uit kn. In dat geval hadden de onverschoven vormen des woords moeten luiden
*kukö́(n), *kuknés, -ní enz. Hiernaast plaatse men het lat. met een diminutiefsuffix
gevormd cucullus, hoofddeksel.

Mnl. smale.
Deze bekende mnl. benaming voor ‘meisje’, ‘jonge vrouw of dame’ wordt, zooveel
ik weet, vrij algemeen in verband gebracht met het adjectief smal, klein: smale zou
moeten gelden voor een gesubstantiveerd adjectief, dat eig. ‘bevallige persoon’
uitdrukte. En wanneer ons van het nomen geen andere vorm ware bewaard gebleven,
dan zou men met een zoodanige opvatting vollen vrede kunnen hebben. Uit het
begrip ‘klein’ toch zien we b.v. in ma petite als liefkoozingswoord en in mignon eig.
= ‘klein’ zich een beteekenis ‘bevallig’, ‘lief’ ontwikkelen (vgl. omgekeerd ‘klein’ uit
‘sierlijk’ in mnl. mhd. cleine = ‘sierlijk’ en ‘van geringen omvang’, nhd. fein = 'sierlijk'
en ‘dun’, ‘klein gemalen of gestooten’, mnl. fijn = ‘sierlijk’ en ‘klein’, mnl. ook ‘dun’
en ‘klein gemalen of gestooten’, nhd. klar = ‘schoon’
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en ‘fijn’, ‘dun’, ‘klein’ enz., z. Mnl. Wb. op kleine en fijn, D. Wb. 3, 1354; 5, 989 en
1088). Dat een reflex van smale alreede in de Malbergsche glossen der Salische
Wet, d.i. in de bron voor onze kennis van het zeer oude, met het Nederfrankisch
zeer nauw verwante Saalfrankisch, is aan te treffen, werd al vóór jaren opgemerkt
door Kern (in diens Glossen zur Lex Salica, bl. 41 en in § 72 der Notes in Hessels'
uitgaaf der Lex Salica). Doch juist de saalfrank. vorm van ons woord verbiedt ten
stelligste de zooeven vermelde etymologie: het adject. smal beantwoordt aan een
got. smals, ohd. os. smal enz., voor 't subst. smale is daarentegen op grond van
het saalfrk. smalha, meisje (z. Paul und Braune, Beiträge 25, 386), een prototype
met lh aan te nemen, die in geen geval in direct verband kan staan met een adject.
smal.
Het opsporen van een bevredigende etymologie van dit smalha wensch ik aan
anderen over te laten; mij is ze even duister als het probleem van den oorsprong
der taal of de (gestadig wisselende) ‘Urheimat’ der Indogermanen.

Over het Mnl. relatieve die in den dat. sing. masc. ntr. en den acc. sing.
masc.
In de mnl. teksten wordt, gelijk bekend is, meer of minder vaak voor den dat. en
acc. sing. masc. en dat. sing. neutr. een relatief of demonstratief die gebezigd in pl.
van dien. De verdienste het eerst op dezen vorm de aandacht te hebben gevestigd
komt toe aan Cosijn, die ter verklaring de onderstelling waagde (in Taal- en
Letterbode 6, 288) van een instrumentalis die (uit *thio voor *thiu), welke, bij 't
demonstratieve en 't relatieve pronomen ook als datief sing. masc. en ntr. in gebruik
gekomen, naast den oorspronkelijken datief dien stond; naar 't voorbeeld van dezen
dubbelen datiefvorm zou dan in den accus. masc. eveneens die naast dien zijn in
zwang gekomen. Deze stelling is in strijd met de feiten. Ware ze juist, dan moesten
we die (voor dien) even vaak bij het demonstratief als bij 't relatief ontmoeten. En
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dit is juist niet het geval: een r e l a t i e f die is in het geheele Mnl. als dat. en acc.
sing. masc. schering en inslag, als dat. sing. neutr. niet ongewoon (hiernaast echter
ook wel een aan den acc. ontleend dat, vgl. Mnl. Sprkk. § 364 ƒ); een
d e m o n s t r a t i e f die daarentegen wordt als dat. en acc. sing. masc. alleen in
de

de

teksten uit de 2 helft der 15 eeuw vaak aangetroffen (als dat. sing. ntr. bezigt
men hier meestal dat), in oudere bronnen komt het slechts tamelijk sporadisch voor
(z. Mnl. Sprkk. § 352). Vandaar de noodzakelijke gevolgtrekking, dat de vorm zonder
n oorspronkelijk alleen thuis hoorde bij het relatief en bij 't demonstratief eerst door
navolging heeft postgevat (vgl. ook bij 't interrogatief een dat. acc. sing. wie, die
blijkens § 361 der Mnl. Sprkk. eerst in de jongere taal gebruikelijk is geworden).
De oorsprong van ons die moet dus onvoorwaardelijk bij het relatief worden
gezocht. En tot het opsporen daarvan wordt ons de weg gewezen door een
eigenaardigheid, die zoowel bij 't oudsaks. als bij 't oudoostnederfrank. relatief is
waar te nemen. In 't Oudsaks. werd relatieve functie vervuld door de aan 't
demonstratief ontleende vormen, doch tevens ook door een onverbuigbaar woordje,
een partikel the, die voor alle casus, genera en numeri, behalve den genitief, is aan
te treffen; zulk een the viel in den nom. en acc. pl. masc. formeel samen met het
pronominale the; en doordien nu naast dit pronominale the ook een (uit het femin.
ontleend) thea respectief thia in gebruik was, kon eventueele gelijkstelling der
gelijkluidende vormen den sprekende onwillekeurig tot de meening verleiden, dat
men in thea of thia met een wisselvorm der partikel the te doen had. Dat zulk een
opvatting nu inderdaad bestaan heeft, blijkt uit het feit, dat in den nom. sing. masc.,
waar ook het pronominale relatief en de relatieve partikel als the gelijk luidden, een
paar maal thea respectief thia voor dezen casus voorkomt, een eigenaardigheid,
die alleen op navolging kan berusten van een, naar men meende, in den nom. acc.
pl. naast the staanden partikelvorm (vgl. hierover Altostniederfränk. gr. aanm. 2 op
§ 88).
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Een op gelijke wijze ontwikkelde, voor den nom. sing. masc. gebezigde partikel thia
vinden we voorts in 't Oudoostnederfrankisch (z. Aonfrk. gr. t.a. pl.), en hier niet,
gelijk in 't Oudsaksisch, als een zelden, maar als een herhaaldelijk te noteeren
verschijnsel.
Mogen we nu (wat natuurlijk geoorloofd is) op grond van dit os. en oonfrk. thia
een bestaan van dienzelfden partikelvorm in het nauw met gemelde dialekten
verwante Oudwestnederfrankisch onderstellen, dan verkrijgen we een basis, die de
ontwikkeling van een hier in den acc. sing. masc. gebezigd relatief die alleszins
begrijpelijk doet worden:
naast het pronominale relatief *the en zijn wisselvorm *thia (= oonfrk. thia) stonden
in den nom. acc. pl. masc., naast *the en zijn wisselvorm *thie (= oonfrk. thie) in den
nom. sing. masc. de partikelvormen *the (misschien ook *thie, vgl. Aonfrk. gr. § 88)
en *thia;
naar 't voorbeeld hiervan kwam in den acc. sing. masc. als partikelvorm nevens
*the ook *thia in zwang;
vandaar in 't Mnl. in laatstgenoemden casus naast dien (uit *thiena = os. thiena)
ook die, respectief naast den (uit *then = os. then) of deen (uit *thena = os. thena)
ook de (voor sporen der vormen met een korte resp. ‘tonlange’ e z. Taal- en
Letterbode 6, 277 en 283, Mnl. Sprkk. § 363 c);
en, bij voortgezette werking der analogie, een naar die en dien van den acc. sing.
masc. in den dat. sing. masc. nevens dien in gebruik gekomen die, dat ook in
dienzelfden casus des neutrums ingang vond.
Over de zeldzame relatiefvormen die in den dat. sing. fem en den dat. pl. z. Mnl.
Sprkk. § 364 ƒ.
Groningen.
W.L. VAN HELTEN.
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Nederlandsche vertalingen van Cervantes' Novellen.
In zijn opstel over Cervantes in De Gids van Mei 1905 zegt de heer F. de Haan (p.
270), naar aanleiding van de Novelas Exemplares: ‘Een van de allerbeste is, tegelijk
e

e

met ettelijke meer, als De doorlugtige dienstmaagd, in de 17 en 18 eeuw eenige
malen in het Nederlandsch verschenen, maar aan Rinconete y Cortadillo heeft geen
vaderlandsche hand zich tot dusver gewaagd’. - Dat is niet juist; op zijn minst twee
Nederlandsche vertalingen bestaan er van, zooals aanstonds zal blijken.
Prof. Te Winkel in zijn artikel ‘De invloed der Spaansche letterkunde op de
Nederlandsche in de zeventiende eeuw’ in het eerste deel van dit tijdschrift, en in
navolging van hem ook Dr. A.S. Kok in De Nederlandsche Spectator van 29 April
1905, spreken alleen van een in 1645 te Delft verschenen vertaling onder den titel
van Jaloerschen Carizale ende doorluchtighe dienstmaagd, ‘waaruit J. van Meekeren
de stof voor zijn, in 1714 te Amsterdam verschenen, blijspel De doorluchtige
dienstboden putte’. Dat wordt ook aangegeven in het door Te Winkel geciteerde
gedeelte uit Van Meekeren's voorrede, die daarin spreekt van ‘een boekje in
Duodecimo, draagende op het voorhoofd de naam van Jaloerssen Carrisale, de
Doorluchtige Dienstmaagd en andere Geschiedenisjes meer, welke vertaald waaren
door F.V.S. (moogelyk Felix van Sambix, die den Drukker is geweest) der Vertalinge
uit de schriften van Miguel of Michel de Cervantes Saavedra’. Het jaartal 1645 zal
daar wel een drukfout zijn voor 1643; immers in dat jaar verscheen te Delft bij Felix
van Sambix het door Van Meekeren bedoelde boekje. Het bevat vier verhalen, ieder
met een afzonderlijk titelblad, maar met doorloopende pagineering. Alle zijn vertaald
door F.V.S. Het eerste, het tweede en het vierde zijn van Cervantes, nl. Den
ialoerssen Carrizale, De doorluchtige Dienstmaegt en Het
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schoone Heydinnetje; het derde verhaal is: De Gedenckweerdige gheschiedenisse
van Ruis Dias Spagniaert, ende Quixaire Princesse van de Molucques, Vertaelt uyt
de Schriften van De Heer van Bellan.
Door Dr. J.A. Worp is reeds opgemerkt (z. Noord en Zuid 20, 1897, p. 57), dat
een paar verhalen naar Cervantes vertaald, voorkomen in de Nederlandsche
bewerking van Bandello. In de Tragedische ofte klaechlijcke Historien nl. en wel in
het achtste deel, dat ook door F.V.S. is vertaald, zijn de volgende vijf geschiedenissen
1)
o
te vinden, die alle aan Cervantes zijn ontleend : Alphonsus verlieft op Cornelia (n .
o
o
1), Isabella tot een roof wech gevoert (n . 2), Een jonge Dochter wordt onteert (n .
o
o
4), Twee Ghelieven ghenomen (n . 6), De liefde van twee Jonckvrouwen (n . 8). Zij
beantwoorden aan de Spaansche novellen: La Señora Cornelia, La Española inglesa,
La Fuerza de la sangre, El Amante liberal en Las dos Doncellas.
In geen der genoemde vertalingen komt dus Rinconete y Cortadillo voor. In het
jaar 1653 echter werd uitgegeven te Amsterdam ‘bij Gerrit van Goedesberg,
Boekverkooper op 't Water, aan de Nieuwebrug, in de Delfse Bybel’ een werkje,
getiteld: Vyf Nieuwicheen, uyt die van d'Heer Michiel Servantes van Saveedra. Uyt
het Frans verduytst door H.J.T. Zooals blijkt uit de onderteekening van de ‘Opdragt
aan d'Heer Adolf de Jaager, zeer ervaaren Arts binnen Enkhuyzen’, is de vertaler
Henryk Takama. Zelf deelt hij mee, dat hij de Fransche vertaling gevolgd heeft van
‘dees twee wondere gaauwe verstanden, M. Audiguier en F. de Rosset’. De vijf
hierin voorkomende novellen zijn: D'onfatsoenelijkke Nieusgierigaart, Rinkonet en
Kortadielje, Het loon der Stantvastige Liefde, De Verkragting des Bloedts, Korneelia
2)
van Bentivooglies Heyl haars Vals . Twee daarvan, de eerste en de derde, zijn uit
Don

1)

Ik noem hier alleen de korte titels, zooals zij aan het hoofd der bladzijden staan. Vóór ieder
stuk vindt men een titel, die tevens een korte inhoudsopgave is.

2)

Dr. Buitenrust Hettema vergist zich dus, als hij (Zwolsche Herdr. n . l. Inl. p. XXII) zegt, dat
't Spaens Heidinnetje hierin voorkomt.

o
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Quixote. In de voorrede zegt de vertaler hieromtrent: ‘Nu het verwijt dat ik zou
moogen hooren, dat al dit werk in de Nieuwicheen van Servantes niet en staat, maar
dat ikker twee genoomen heb uyt zijn zoo drollige Histoory van Don Quixot van
Mansche, hoop ik te dempen, eerst met beloftenis, van met den eersten alle
knorrepotten aan het lachchen te zullen helpen, door dat werkje, dat tot onzent
schier al gereedt leydt: ten tweeden, om dat ik zulkx gedaan heb om dees reeden,
dat ik al de twaalf Nieuwicheen van Servantes, in twee zulke boekjes als dit, meende
te verduytsen: maar ziende daar dry af van een ander oovergezet, te weeten, het
Spaans Heydinnetje, de Jaloerse Karizaale, en Doorlugtige Dienstmaagdt, kost ik
niet gevoechelijkker, mijns oordeels, doen, als die plaats met de eerste, en derde
Histoory van dit werk te vullen, om de seeven andere t' sijner tijdt eens in gelijk een
boekxken te vervoegen’. Takama heeft dus blijkbaar wel met het bundeltje van 1643,
maar niet met de in de Trag. Hist. opgenomen vertalingen kennis gemaakt. Of het
beloofde vervolg van zijn arbeid ooit is verschenen, is mij niet bekend.
Eenige jaren later verscheen: Monipodios Hol of 't Leven, Bedrijf, en oefening der
Gaudieven, haer onrust en schelmerijen. Als mede 't Bedrieghlick Houwelick; en
1)
philosophische t' Samenspraeck, van twee Gasthuys-houders . Waer in van
verscheyden Ampten en Staten seer kluchtig ghehandelt werdt. In 't Spaens
beschreven door Michiel de Servantes Savedra. Vertaelt door G. de Bay. Den
Eersten Druck. t' Amsterdam. by Evert Nieuwenhof, Boeckverkooper, op 't Ruslandt.
o
1658. 12 . Dit boekje zelf heb ik niet ingezien. De titel is mij alleen bekend uit den
ie
door Fred. Muller en C in 1893 uitgegeven catalogus, Populaire prozaschrijvers
e
e
o
der XVII en XVIII eeuw, n . 76, maar het bevat blijkbaar de vertaling van Rinconete
y Cortadillo, El Casamiento engañoso en Coloquio de los Perros.
Een latere vertaling is uitgekomen te Amsterdam in 1731 en

1)

Wel een drukfout voor honden.
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is getiteld: Vermaakelyke Minneryen, Bestaande in Ongehoorde ontmoetingen,
wonderlyke omzwervingen en zeltzaame uitkoomsten. In 't Spaansch beschreeven
door Michiel de Cervantes, Schryver der Historie van Don Quichot de la Mancha.
En nu in zuivere Nederduitsche Taale vertaalt, en met verscheide vaerzen verrykt
door B.V.D.M. Het werk bestaat uit twee deelen en bevat alle Novelas exemplares
1)
(La Tia fingida natuurlijk niet meegerekend behalve Rinconete y Cortadillo en El
Licenciado Vidriera. In plaats daarvan staat in het eerste deel de reeds boven
genoemde Geschiedenis van Ruis Dias en Quixaire. De vertaling is uit het Fransch,
zooals op den titel van het tweede deel is aangegeven. Volgens den zooeven
vermelden catalogus is van het boek de derde druk verschenen in 1764, nu met
den naam van den vertaler, Benjamin van der Meer, voluit op den titel.
Van de laatst genoemde novelle van Cervantes is mij geen Nederlandsche
vertaling bekend.
A. BORGELD.

1)

Deze novelle, ‘De gewaande tante’, werd pas in 1814 ontdekt en het wordt betwijfeld, of zij
van Cervantes is.
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Jan van Hout.
De heer J. Prinsen J.Lz. stuitte bij zijne opsporingen naar de werken van Jan van
Hout (bl. 200 van dl. 23 van dit tijdschrift) op een vers van Janus Douza den zoon,
een Ode ad Ianum Hautenum, te vinden in de uitgave van 1607 (Iani Dousae filii
Poemata, Lugd. Bat.) op pagina 130, in de uitgave van 1704 te Rotterdam op blz.
122. Douza wekt in deze ode Van Hout op om weder de poëzie te gaan beoefenen,
waardoor hij zijn land beroemd zal maken, evenals Pindarus het Boeotië deed, en
bevrijden van den smaad als zouden zijne lándgenooten voor de poëzie geen ooren
hebben:
Nam seu potenti concitus alite
Iessei epos coeleste nostros
Induis in numeros poëtae,
Sive Appulam fert impetus ad lyram,
Seu picta Tuscis Belgica temperas
Emblematis magni Petrarchae,
Aut Latiis teneri Secundi
Gallisve Porti, sic canit ut tua
Possint videri.

Eerst dient een der drukfouten verbeterd te worden, waarvan de uitgave van Douza's
gedichten krioelen, en voor canit leze men canis. Douza's lof is, dat de vertalingen
van Jan van Hout in het Nederlandsch zoo goed zijn, dat men ze voor oorspronkelijke
gedichten zou houden.
Wanneer we nu de door Douza opgesomde vertalingen van Jan van Hout nagaan,
dan vinden we hier genoemd:
o
1 . Emblemata van den Italiaan Petrarca, van Secundus uit het Latijn, en van den
Franschman Portus (Philippe Desportes).
1)
o
2 . Lierdichten van den Apulischen dichter Horatius .

1)

Douza in van Houts Album: ‘O, die d'Ausoonsche luyt in 't Duyts eerst hebt doen klinken’.
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o
3 . Een caeleste epos Iessei poëtae.

De heer Prinsen maakt (bl. 201) uit het laatstgenoemde op, dat van Hout ‘een epos
gemaakt heeft of de epische stof van Isaï in Nederlandsche verzen bewerkt.’ Maar
dat kunnen de woorden van Douza niet beteekenen; er wordt van een Isaïschen
dichter gesproken; en het werk wordt een epos caeleste genoemd.
Ik meen dat hier bedoeld wordt De Sfaera van Buchanan, wiens satire
‘Franciscanus’ ook door van Hout is vertaald. De Sfaera is een leerdicht over
astronomie in hexameters en kan dus door Douza genoemd worden een ‘gedicht
in epische dichtmaat over de hemelverschijnselen, epos caeleste’.
Maar hoe kon Buchanan genoemd worden de ‘Isaïsche dichter’? In den regel
wordt daarmede de psalmdichter David aangeduid. Nu had de naast Erasmus meest
geroemde Buchanan zijn roem vóór alles te danken aan zijn Latijnsche
Psalmvertaling.
Zoo zegt Robertus Fribarnius in zijne praefatio van de Opera omnia Buchanani
(Lugd. Bat. 1725): ‘Inter Buchanani autem poemata principem facile locum sibi
vindicat Divina pene dixerim atque omni laude maior Psalmorum Paraphrasis’.
Lucas Fruterius (in Reliquiis Fruterii p. 140) roemt Buchanan's carmina, omdat
ze zijn
Vatis Iessaei sacras referentia curas.

Christoph. Manlius (ad Joan. Langium in Delic. Poët. German. IV, p. 253) prijst
Buchanan, omdat hij
Latia Isiaden tangere plectra docet.

Johannes Lundorpius noemt Buchanan in zijn lofdicht den voortreffelijksten van alle
vertolkers van de psalmen μάντιος ᾽Ισαΐδου, en Franciscus Portus verzoekt stilte
onder de volkeren om te hooren naar de psalmen van ‘den tweeden David’: Σιγὴ
νῦν λαοῦς˙ Δαβὶδ ἄλλος ϑέσπιν ἀοιδὴν (Θαῦμα μέγ᾽) ἐντὸνει πᾶσιν ᾽επικϑονίοις,
waarna hij een vergelijking trekt tusschen den eersten en den tweeden David.
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1)

Deze ‘andere David’ is Buchanan , en m.i. de Iesseus poëta door Douza bedoeld.
Dit vermoeden wordt nog bevestigd door een Epigram van Douza den vader ad
Ioannem Houtenum, te vinden in Iani Douzae Nordovicis Novorum Poematum
secunda Lugd. editio van 1576 (zonder pagineering) in liber I Epigr.
Nadat Douza eerst een toespeling gemaakt heeft op den Franciscanus van
Buchanan, door van Hout vertaald, zegt hij dat zijne Muze Jan van Hout wil navolgen:
Et modo quae obstipo figebat vertice terram,
Ausaque vix oculos tollere humo fuerat,
Iam nunc praepetibus contendens ardua cygnis
Ire Menippeum te duce gestit iter,
Ulteriusque globum Lunae, Titaniaque astra
Alarum audaci tendere remigio.

Douza wil dus evenals Van Hout een Menippisch, satirisch gedicht schrijven, z.a.
de Franciscanus, èn evenals van Hout een leerdicht over maan en sterren.
Het staat dus vast dat van Hout een leerdicht over de astronomie (epos caeleste)
vertaald heeft; en dat hij het vertaalde uit het Latijn van Buchanan, is op te maken
uit diens eeretitel Jessaeus poeta, zoodat Douza in het laatstaangehaalde gedicht
twee werken van Buchanan bespreekt, door van Hout navolgd, de satire
Franciscanus en het leerdicht De Sfaera.
Rotterdam.
J. VAN DER VALK.

1)

Omgekeerd noemt Vondel (in De koninklijke harp, aan Cornelis van Kampen) David: ‘grijze
Amphion, eer van Bethlehem’.
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Hellu.
In Deel XXI 151 en 152 van dit Tijdschrift publiceerde ik ‘Een klein
Middelnederlandsch Gedicht’, in het handschrift zelve onderteekend door Hellu.
Wie deze Hellu was, maakte ik op uit de herkomst van het hs, uit den ganschen
inhoud en vooral uit een aanteekening, voorkomend in het kalendarium. Mijn
bevinding luidde: Hellu was priester en behoorde tot de orde der ‘Sepulchrini’ of
‘Broeders van het Graf des Heeren’.
Een bevestiging van dat alles wil ik hier in 't kort ten beste geven.
Voet van Oudheusden, Historische Beschrijvinge van Culemborg verhaalt bl. 239:
‘De Monniken van de Abdye van Marienweerd waren benevens den Abt in het
Klooster niet zeker (na de inneming van Den Briel 1 April 1572), daarom maekten
zy in den Jaere 1574 een verdrag met de kruisbroeders van het Jerusalems Klooster
in de Nieuwstadt, om eenige Jaeren by hen te blyven en in te woonen. Dit verdrag
is opgericht tusschen Johan van Hove Abt van Marienweerde, en Gerrit van Telligt,
Prior, W i l l e m v a n H e l l u , Willem van Vianen, en Anthonis van Velthoven
Conventuaelen van Jerusalem ....’
Wijl nu conventuael niets anders kan beteekenen dan inwoner of lid van genoemd
convent, blijkt, dat Willem Hellu Kruisbroeder was van het klooster Jerusalem of het
H. Graf.
Intusschen werd mijn aandacht gevestigd op een artikel over Jacobus Lacops,
de

een der XIX martelaars van Gorcum (Studiën 4 Jg. 1871) en las ik een noot (bl.
22): ‘Het toeval wil dat een voor mij liggend exemplaar der Legenda aurea ...
toebehoord heeft aan een dier kanunniken, aan broeder Willem van Hellu. Op het
titelblad heeft deze ... geschreven: Dominus Gulielmus Hellu me possidet, qui suum
fecit jubilaeum, Deo favente, anno Christi 1568, cum ipse esset annorum 74.’
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De schrijver van dit opstel, de welbekende H. Allard beschouwde dezen Hellu als
een ordebroeder van Jacobus Lacops en lid der abdij van Marienweerd, welke door
Norbertijnen of Premonstratensers werd bewoond. Ik waagde het, den
zeereerwaarden schrijver mijn bezwaren mede te deelen. Weldra ontving ik het
volgende ridderlijke antwoord: ‘Mijn Hellu uit J. Lacops is ongetwijfeld dezelfde als
o

uw dichterlijke G.H., die zijne primitias celebravit A . 1518 en zich jubilaris noemde
o
A . 1568. Ik geloof dus, dat U gelijk heeft en dat de dichter, tevens bezitter der
Legenda aurea, werkelijk behoorde tot het convent der Kuilenburgsche broeders
van het Heilig Graf.’
Amsterdam.
R.P.J.M. BOUMAN S.J.

Een Hollandsch woord in het Tamil en het Kanareesch.
In den tijd dat de Oostindische Companie nog kantoren bezat in Zuidindië heeft een
Hollandsch woord zijn weg gevonden in het Tamil en het Kanareesch. Het bedoelde
woord is kakhuis, dat in het Tamil den vorm heeft aangenomen van kakkuśu, in het
Kanareesch van kakkasu of kakkōsu. De u heeft den klank van de korte u van 't
Hoogduitsch en Italiaansch; in de eindlettergreep wordt ze zelfs zóó kort
uitgesproken, dat ze nagenoeg zoo klinkt als onze doffe e.
In den ‘Tamil and English Dictionary’ van Rev. Miron Winslow, (p. 971) leest men
achter kakkuśu: ‘(Port.) A privy’, waaruit blijkt dat de man noch Portugeesch, noch
Hollandsch kende. In de ‘Kannaḍa-English School-Dictionary’ door J. Bucher, wordt
het woord vertaald met: ‘A cac-hus: a privy.’ Men ziet hieruit dat het woord ook bij
de Engelschen, ten minste in Indië, niet ongebruikelijk is.
In 't Javaansch is het opgenomen onder den vorm van kakkus; ook in 't
plat-Maleisch is het algemeen in gebruik.
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de

Voor de juiste uitspraak van de ui in de 17 eeuw is uit de aangehaalde vormen
niets met zekerheid af te leiden. Wel kan men zeggen dat de ui in huis anders klonk
dan in duit, gelijk trouwens nu nog het geval is. Terwijl namelijk de ui in huis in 't
Javaansch en Maleisch, alsook in bovengenoemde Drawiḍische talen door u (spr.
oe) wordt weergegeven, en in schuitje door o: Jav. en Mal. sĕkotji, is uit duit in 't
Mal. geworden duwit, Jav. ḍuwit (spr. doewit), Toumbulusch roit, enz. De inlanders
hebben dus duidelijk een i gehoord als bestanddeel van den ui-klank in duit, in
tegenstelling tot de uitspraak van ui in huis. Evenzoo de Engelschen die aan onze
taal hun woord doit ontleend hebben, terwijl zij huis weergeven met hus. In Dutch
vertegenwoordigt de u niet onze ui, maar de oudere uu, want het woord moet reeds
in zwang gekomen zijn in een tijd toen men duutsc, duutsch zeide. Buitendien is
het mogelijk, schoon niet waarschijnlijk, dat het uit het Nederduitsch van
Noord-Duitschland in 't Engelsch is gekomen.
Utrecht.
H. KERN.
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Middeleeuwse schilderingen van het Aardse Paradijs.
De overleveringen en voorstellingen omtrent de toestand van hemelse gelukzaligheid,
die in het gedachten-leven van de Middeleeuwse vrome zulk een aanzienlike plaats
innamen, vertonen een bonte verscheidenheid. Alle eeuwen door heeft men daarover
gedroomd en gefantaseerd, waarbij meestal het paradijsverhaal in Genesis of het
‘Hemelse Jerusalem’ van de Apocalipsis het uitgangspunt was.
In mijn Middelnederlandse legenden en exempelen (blz. 301-304) heb ik deze
voorstellingen slechts in het kort gekarakteriseerd, omdat daar de toelichting uit de
exempelen hoofddoel was. Toen ik die bladzijden bewerkte, was ik nog onbekend
met de belangrijkste studie, die reeds in 1892 over dit onderwerp geschreven is, nl.
1)
Il mito del paradiso terrestre van Arturo Graf . Nu ik enige Mnl. teksten met
beschrijvingen van het Aardse Paradijs bekend wilde maken, scheen het mij wenselik
toe, als inleiding een korte samenvatting te geven van deze degelike en doorwerkte
studie, die ten onzent nog weinig bekend is.
De Introduzione geeft blijk dat de schrijver zijn onderwerp breed opgevat heeft;
de christelike mythen en legenden worden doorlopend met die van andere volken
vergeleken. Over de gehele aarde vindt men paradijs-voorstellingen, fantasieën
omtrent een toestand van geluk en onschuld aan het begin der tijden; bij Indiërs,
Egyptenaren, Perzen, Chinezen; bij Semieten, Grieken, Romeinen, Kelten en
Germanen. Zelfs in Amerika en Oceanië. Naarmate deze voorstellingen een tijdelike
of een plaatselike vorm aannemen, ontstaat de mythe van een gouden eeuw of van
een geheimzinnig paradijs. In de Indiese Mahâbhârata wordt

1)

Miti, Leggende e Superstizioni del Medio Evo (Torino 1892), Volume I, 1-238.
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gesproken van de gouden berg Meru, die vier rivieren naar verschillende
hemelstreken uitzendt; op de top ligt het paradijs. Bij de Egyptenaren vindt men
wellicht de oorsprong van de ‘tuin der Hesperiden’, maar tevens de voorstelling van
een gouden tijdperk onder de zonnegod Râ. De Perzen kenden een aards paradijs,
later in een woestenij veranderd. De Chinezen zochten het op de Kwen-lun. Bij de
Assyriërs treft ons de grote overeenkomst met de bijbelse mythe. Bekend is dat de
Grieken en Romeinen hun gouden eeuw in de tijd van Kronos en Saturnus stelden.
Bij vergelijking van al deze overleveringen komen allerlei gemeenschappelike
elementen voor den dag: de levens- en kennisboom, de onsterfelikheids- en
jeugd-bron, rivieren die de aarde vruchtbaar maken, de zachte lucht in de lachende
natuur. Daarnaast de mythe van gebodsovertreding en zondeval, van lange ellende
na kort geluk. De bijbelse mythe moet dus berusten op overoude traditie. Vroeger
nam men gaarne aan dat de heidense overleveringen een flauwe weerschijn bevatten
van de bijbelse waarheden. Graf sluit zich aan bij hen die de Indo-Germaanse
afkomst van deze mythe waarschijnlik achten, al trachtte Delitsch een omgekeerde
verhouding aan te tonen. Over de oorsprong lopen de meningen uiteen. Sommigen
zien er een fantasties opgesierde herinnering in aan een gemeenschappelik
stamland. Anderen een herinnering aan de tijd vóór het privaat-grondbezit, ‘een
smartkreet van het proletariaat’, een legende van het socialisme (Laveleye). Dit acht
Graf niet waarschijnlik, want de mythe is juist door aristokratie en geestelikheid
bewaard en overgeleverd. Veeleer is het een gedroomd ideaal, overgebracht in de
tijd of de ruimte. Als we een scheiding maken tussen de voorstellingen van een
gouden eeuw en een aards paradijs, dan is in de eerste het sociale, in de tweede
het mythies ethiese element overwegend.
In de paradijs-mythe schuilt ongetwijfeld oude natuurdienst: de levensboom is de
voedende boom; de kennisboom geeft orakels. Beide vindt men in verschillende
mythologieën genoemd naast de boom die mensen voortbrengt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

83
De mythe is psychologies verklaarbaar: de mens heeft een natuurlike neiging om
het geluk in het verleden of in de toekomst te zoeken. Volgens Schopenhauer lijkt
ons het heden een donkere wolk, langs een heldere hemel voortgejaagd. Voor het
naieve gevoel is de dood iets onnatuurliks; hij moest dus een straf zijn. Daardoor
werd het gedroomde oorspronkelike geluk tevens tot een toestand van oorspronkelike
onschuld. Nieuwe betekenis kreeg de mythe door de verbreiding van het
Christendom, dat zondeval en verlossing juist als grondslagen van zijn leer predikte.
Terwijl de profeten het oord van zaligheid nauweliks noemden, vloeien de Kerkvaders
over van lof: voor hun beschrijvingen van de paradijs-heerlikheid lenen zij zelfs de
sieraden van heidense dichters. Om de paradijs-schuld zwaarder te maken, moest
als tegenstelling de oorspronkelike weldaad van God aan de mensheid zo groot
mogelik voorgesteld worden. Daarenboven, hoe scherper het kontrast van de
hemelse zaligheid met de aardse ellende, des te groter het verlangen naar de
verlossing, die dat geluk kon hergeven.
Hoewel enkelen aan het paradijs-verhaal een allegoriese uitleg zochten te geven,
was het voor de meesten volle werkelikheid. Hierdoor ontstond het geloof, dat het
paradijs de tijdelike verblijfplaats was voor de uitverkorenen, die er de Oordeelsdag
de

verbeidden. Daarentegen droomden de Chiliasten, nog in de 9 eeuw, van een
nieuw Eden onder het duizend-jarig rijk van Christus. En geen wonder, want in de
ruwheid van die tijden scheen een nieuwe ijzeren eeuw aan te breken, die dichters
en dromers een afkeer inboezemde van deze aarde, en smachtend deed uitzien
naar de heerlikheden van het paradijs. Uit dit verlangen sproten de talloze legenden
en fantasieën, waarin op verwonderlike wijze allerlei elementen van de oorspronkelike
mythe weer opduiken.
Na deze inleiding gaat de schrijver, met uitsluiting van de eigenlike theologiese
geschilpunten over deze kwestie, de veelheid van overleveringen omtrent het paradijs
systematies rangschikken in een viertal hoofdstukken.
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I. De ligging van het Paradijs.
Genesis zocht het Paradijs in het verre Oosten, de plaats van de opkomende zon;
volgens Basilius de Grote baden de Christenen zelfs naar het Oosten gewend.
Steeds verder werd het naar het Oosten verlegd: van Mesopotamië naar Indië, of
volgens 15de-eeuwse kaarten nog voorbij Indië, waar het water begint dat aan de
hemel reikt. De bekende reiziger Mandeville vond het niet in Indië, en kwam dus tot
de ontdekking dat het verder moest liggen. Velen plaatsten het in of bij het
legendariese rijk van de priester Johannes. Anderen op een eiland, òf ver weg op
ons halfrond, òf zelfs op het andere halfrond; weer anderen aan de overzijde van
de oceaan, in overeenstemming met Indiaanse en Arabiese overlevering.
Een geheel andere voorstelling vinden we bij Dante: het aardse paradijs ligt boven
op de Louteringsberg, op het andere halfrond, juist tegenover Jeruzalem. Hij meent
nl., overeenkomstig de opvattingen van zijn tijd, dat het kontinent bijna geheel op
het Noordelik halfrond ligt, terwijl het Zuidelik één oceaan is, waaruit zich het
Purgatorio verheft.
Veel vager is de voorstelling dat het paradijs ergens op een eiland van het
Noordelik halfrond ligt: soms in het Oosten, soms in het Westen: men denke aan
de Elysese velden, de ‘insulae fortunatae’, het eiland der Phaeaken bij Homerus,
enz.; de oude kaarten, een interessante bron, geven niet altijd dezelfde plaats aan.
Ook de hete luchtstreek werd soms aangewezen, of men beschouwde het paradijs
als een land dat de gehele aarde omgaf.
Maar sedert de eerste eeuwen waren er mensen, die twijfelden of het paradijs
wel ooit op aarde gelegen had. Volgens een Hebreeuwse overlevering was het vóór
en buiten de wereld geschapen; volgens anderen lag het boven de derde hemel.
Dat was ook de opvatting van de Muselmannen: Adam zou dan uit de hemel gevallen
zijn op het eiland Ceylon. Een handschrift in het British Museum neemt aan dat het
paradijs zweefde tussen hemel en aarde, juist zo hoog dat de zondvloed het niet
bereiken kon. De oorsprong van deze opvatting is duidelik: de
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schrijver wilde de bestaande mening bestrijden, dat het paradijs na de zondeval of
door de zondvloed vernietigd zou zijn. Ook de overlevering dat het paradijs bij
Jeruzalem gelegen zou hebben is begrijpelik: evenals een zinrijke legende wilde
dat het kruishout uit de paradijsboom gesproten was, plaatste men het graf van
Adam onder de Calvariënberg: zo besproeide het bloed van de Verlosser het
gebeente van de eerste Zondaar.
Toch waren er steeds gelovigen die aannamen dat het paradijs zich nog geheel
ongeschonden ergens op aarde bevond.
Om deze veelheid van de meest verscheiden overleveringen te verklaren, moet
men in het oog houden dat de bestaande mythen van andere volken er op inwerkten:
de heidense voorstellingen werden verchristelikt, of hadden ten minste invloed op
het Christendom. De Kelten b.v. geloofden dat de god des doods ver aan de overzijde
van de oceaan woonde, en dat de doden daarheen trokken. Of zij vertelden van
een heerlik eiland in het midden van de zee, waar de jeugdbron ouderdom en ziekte
verdreef. Natuurlik werd dit later met het christelike paradijs vereenzelvigd. Brandaan
zocht er dus naar op zijn tochten door de westelike oceaan.
Nog steeds zijn de overleveringen niet uitgeput: men bracht het paradijs zelfs
naar het hoge Noorden, in de poolsirkel. Na vereenzelviging van de ‘Insulae
fortunatae’ met de Kanariese eilanden kwam men er toe, het paradijs over te laten
springen naar Afrika, zodat de Nijl een van de paradijs-stromen werd. Ariosto plaatst
het op de berg waar de Nijl ontspringt (Orlando Furioso XXXIII, 109-110), en Milton
volgt zijn voorbeeld, als hij het paradijs zoekt ‘under the Aethiop line’, en bij ‘Nilus'
head’ (Paradise Lost I, 4, 281-283). Columbus meent het te zullen vinden in het
nieuw ontdekte werelddeel, en Livingstone zelfs in het hartje van Afrika, bij de
equator. Er is dus bijna geen land, waar men het aardse paradijs niet gezocht heeft
de

in de loop der tijden: in het begin van de 19 eeuw leverde Daumer nog een pleidooi
voor Australië, omdat daar de broodboom groeit!
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II.
Het tweede hoofdstuk handelt over de aard, de eigenaardigheden en de wonderen
van het aardse paradijs. In Genesis wordt niet uitdrukkelik gezegd dat het Paradijs
een berg is, of op een berg ligt, maar blijkens de daar ontspringende rivieren moet
dit de oorspronkelike voorstelling geweest zijn, die men bij allerlei volken terugvindt.
Ook in Ezechiel XXVIII, 13-16 wordt gesproken van ‘Gods heilige berg’, schitterend
van edelgesteenten. Veelal werd de berg waar Noach zijn ark bouwde hiermee
vereenzelvigd. Dante volgt dus bij zijn fantasie over het paradijs op de
Purgatorio-berg een overoude voorstelling. Waarschijnlik staat deze
gemeenschappelike trek van de mythe wel in verband met een oude berg-kultus.
Deze hoogste berg van de aarde reikt volgens Albertus Magnus tot in de sfeer van
de maan, volgens de monnik Albericus tot dicht bij de hemel. In de legende van de
drie monniken die naar het aardse paradijs gaan, wordt zelfs als maat opgegeven
100 mijlen.
Over de uitgebreidheid bestonden geheel tegenstrijdige overleveringen.
Onverenigbaar met de voorstelling van een bergtop, is de mening dat het paradijs
zich oorspronkelik over de gehele aarde uitstrekte, of de aarde omgaf: er moest
plaats zijn voor het hele mensengeslacht. De rabbijnen streden zelfs over de juiste
afmetingen. Maar naar het algemene oordeel was het paradijs niet zo groot. Het
was omgeven door een muur, òf van vaste stoffen, kristal, diamant, edelstenen,
brons, zilver, goud, òf van levende vlammen - in verband met het vlammende zwaard
uit het Genesis-verhaal. De laatste mening werd verdedigd door Isidorus van Sevilla:
het vuur zou zelfs tot de hemel reiken. Op een werelkaart uit de tijd van Karel V van
Frankrijk is die vlammenmuur duidelik getekend. Dit motief doet weer denken aan
de vlammenzee om de Walkyre Sigurdfrida in de Edda; in het reisverhaal van
Mandeville is ook de Ark van Noach op de berg Ararat door vlammen omringd.
Naast de voorstelling van het paradijs als ommuurde tuin,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

87
staat in de Middeleeuwen die van een stad of kasteel, met muren torens en poorten.
Op ME. schilderijen, miniaturen en kaarten is dit overbekend. We zullen daarbij wel
te denken hebben aan de invloed van het ‘Hemelse Jeruzalem’, dat in Apocalipsis
XXI beschreven is.
Het land rondom het paradijs werd geheel verschillend beschouwd. Sommigen
schilderen het als een gelukzalig land, een soort vóór-paradijs. Men plaatste daar
1)
nl. het rijk van de priester Johannes . Maar volgens anderen was het woudrijk,
duister en verschrikkelik, vol wilde dieren (b.v. bij Jacques de Vitry, bij Mandeville,
en in de historie van Alexander). Begrijpelikerwijze is in vele visioenen het paradijs
vlak bij vagevuur en hel geplaatst. De voorstelling van Dante, het paradijs op het
Purgatorio, sluit zich daarbij aan. In ‘La vengeance de Jésus Christ’ ligt het vagevuur
in de gracht die het paradijs omgeeft.
Het paradijs was gevormd uit het zuiverste deel van de aarde. Er heerste een
eeuwige lente zonder stormen. De hemel was zevenmaal lichter dan elders,
wolkeloos zonder hitte, door geen nacht verduisterd. De zachte atmosfeer kende
geen onweer, regen of hagel. Kerkvaders en christelike dichters uit de eerste eeuwen
putten zich uit om de schoonste kleuren te zoeken voor hun schilderingen. Ook hier
veel aanrakingspunten met andere mythologieën, met de beschrijvingen van de
berg Meru, of van het eiland Avelon in de Artur-cyclus.
Overeenkomstig het bijbelverhaal waren ziekte en dood in het paradijs onbekend;
datzelfde vermelden klassieke en Keltiese mythen. Merkwaardiger nog zijn de
analogieën, als we letten op de twee bomen van Genesis: de levensboom en de
boom der kennis van goed en kwaad. Dergelijke bomen vinden we bij Iraniërs en
Indiërs; de Chinezen hadden op de Kwen-lun een onsterfelik-heidsboom. Aan deze
bomen knopen zich velerlei overleveringen: de kennisboom leverde later het
kruishout. Van de andere ver-

1)

Zie de litteratuur over dit onderwerp bij Graf I, 138. Mnl. plaatsen waar ‘Pape Jan’ genoemd
wordt, vindt men in het Mnl. Wdb. VI, 115. Vgl. Versl. en Ber. 2, 28 vlg. en Van Vloten's
Prozastukken, blz. 72.
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meld ik alleen de ‘Adamsappel, met dubbele beet, waarvan o.a. Maerlant spreekt
1)
in Der Naturen Bloeme. (VIII, 197 vlg.) Maar er waren meer bomen in het paradijs,
b.v. de vijgeboom; Ezechiël XXXI, 8 spreekt van cederen, dennebomen en
kastanjebomen; er was dus een dicht bos, dat volgens een rabbi wel 800.000 soorten
telde. Daarnaast een veelheid van bloemen: men geloofde b.v. dat alle aromatiese
en alle medicinale planten uit het paradijs afkomstig waren. Ondanks de droogte
was altijd alles groen en fris; bloesem en vrucht groeiden aan dezelfde tak. Deze
rijkdom van bomen bezit ook Mahomet's paradijs: daar ontspruit telkens een nieuwe,
wanneer een gelovige: ‘God zij lof’ zegt.
De bron met zijn vier stromen in Genesis wordt niet genoemd als een levens- of
jeugdbron. Toch kan deze voorstelling er aan ten grondslag gelegen hebben, want
zoowel de Spreuken als de Openbaring (XXII, 1) spreken van het ‘water des levens’.
De begeerte van Faust is van alle tijden en volken: geheel Europa kent
overleveringen omtrent een ‘jeugd-bron’; evenzo de Oosterse mythologieën. De
ridderromans leiden zulke wonderdadige bronnen uit het paradijs af. In de
schilderkunst van Cranach, in de poëzie van Sachs heeft de jeugdbron de
Middeleeuwen overleefd. Dezelfde verjongende kracht werd overgedragen op
kruiden, vruchten en op de Graal.
Vier paradijs-stromen bezit ook de berg Meru. Er zou een boek te vullen zijn met
alle pogingen om Genesis in dit opzicht met de geografie in overeenstemming te
brengen: men moest daarbij aannemen dat er rivieren onder land en zee door liepen.
Daarentegen nam Tertullianus aan dat er rivieren van melk in het paradijs waren;
anderen: van olie, van wijn, of zelfs een stroom van edelstenen. In elk geval bevatten
de vier stromen overvloedig edelgesteenten; een Mohammedaanse overlevering
geeft ze gouden oevers. Het gehele paradijs ver-

1)

Maerlant spreekt van appelen ‘scone ende van vaerwen ghele, Ende elc appel met ere beten’
(Lat.: in quibus quasi morsus hominis cum dentibus manifeste apparet).
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toonde natuurlik schitterende rijkdommen aan goud, zilver en edelstenen. Als
uitgangspunt van de fantasie dienden Ezechiël XXVIII, 13-16, en de beschrijving
van het hemelse Jeruzalem in de Apocalipsis: muren en plaveisel schitterden van
edelgesteenten. Men brenge dit ook in verband met de ME. symboliek en de
wonderkracht, die de Lapidarii aan de edelstenen toeschreven. Met het oog op het
mythies verband tussen zon en geluk, verwondert het ons niet, dat ook het paradijs
van Indiërs en Arabieren in goudgloed baadde.
Al deze heerlikheden oefenden een wondere aantrekkingskracht uit. Smachtende
zielen droomden in de eenzaamheid, in uren van extaze over de zaligheid van dit
paradijs. De eerste Christen-predikers en dichters (Tertullianus, Prudentius,
Dracontius, Avitus) verlustigden zich in die schilderingen: de mensheid moest weten
wat ze verloren had om beter de verlossing door Christus' bloed op prijs te stellen.
De beschrijvingen van het aardse paradijs zijn dus talloos: men vindt ze in
Commentaren op Genesis, historie-bijbels, traktaten, wetenschappelike geschriften
1)
kronieken, visioenen, legenden en gedichten . Rabbijnen wedijverden met christelike
geleerden en dichters.
Zulke beschrijvingen zijn uit een letterkundig oogpunt ook belangrijk, omdat men
er de ontwikkeling van het natuurgevoel in kan nagaan. Bovendien was het
paradijs-landschap een prototype van schoonheid: de tovertuinen in de ridderromans,
het onderaardse rijk van Venus in de Duitse poëzie, dat van de Sibilla in de Italiaanse
litteratuur, vertonen dezelfde kleuren en trekken. Zelfs voor het hemelse paradijs
bleven geen andere kleuren op het palet over: de motieven van de Apocalipsis
waren immers al verbruikt. Men weet dan ook meestal nauweliks bij de Middeleeuwse
schilderingen of het aardse of het hemelse paradijs bedoeld wordt; het eenige
criterium voor het laatste is vaak de troon van de Eeuwige, omgeven door koren
van heiligen en engelen. Maar niet zelden heeft er een volkomen versmelting van
de beide voorstellingen plaats.

1)

Zie de opsomming bij Graf in noot 125 op Capitolo II.
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III. De bewoners van het Aardse Paradijs.
Genesis noemt Adam als de eerste bewoner. De prae-Adamieten zijn eerst
omstreeks 1600 uitgedacht. Maar met de sobere bijbelse mededelingen was de
volksfantasie niet bevredigd. De bijbelsche overlevering werd met velerlei mythen
omsponnen, en deze overleveringen vertakken zich in drieën: die van de Joden, de
Christenen, en de Mahomedanen. We zullen hier de bronnen van die velerlei
Adam-mythen niet uitvoerig nagaan. Dikwels geven ze antwoorden op kinderliknaieve
vragen als: Uit welke aarde werd Adam gemaakt? Waar? Hoe laat? Hoe groot was
hij? Wat betekent zijn naam? enz. Dit verwondert ons te minder, als we vernemen
dat nog in 1752 een Duitse dissertatie gedrukt werd over de gewichtige vraag, of
Adam en Eva een navel gehad hebben. Eigenaardiger zijn de overleveringen die
uit ketterse dogmatiek voortkwamen. De Gnostici, die in hun dualisme de stof met
het boze vereenzelvigden, namen aan dat de schepping niet van God maar van de
Demiurgus was, die met het Slechte één was. Bij de Manichaeërs krijgt hij zelfs de
naam Satan. Middeleeuwse ketters geloofden dus dat onze eerste voorouders
engelen-geesten waren, opgesloten in lichamen door Satan gemaakt, en dat het
aardse paradijs een duivels bedrog was.
In de Adam-legenden heeft men de zonderlingste elementen: Adam zou eerst
een staart gehad hebben, waaruit Eva geboren is; Adam reikte met het hoofd aan
de hemel en strekte zich over de gehele aarde uit; zijn lichaam was vóór de val
lichtgevend. Ook omtrent Satan's val in verband met die van Adam bestaan
uiteenlopende overleveringen. Maar steeds is, evenals in andere mythologieën, de
eerste mens een soort godheid, die de engelen moesten eren. Hij bezit een ingeboren
wijsheid, alleen door Christus overtroffen. Of wel, hij heeft een wonderbaarlik boek
uit de hemel, waar alle wijsheid in stond. Hij is de vader van alle wetenschappen;
kende het letterschrift, kon alle dieren in zeventig talen noemen, en sprak een vol-
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maakte taal. In het paradijs genoot hij een onbeschrijfelike zaligheid: het harmonies
geruis van serafijnen-vleugels, de machtige stem der wateren, de gebeden van alle
wezens, de aanblik van God, de liefde en eerbied van alle levende schepselen.
Over de vraag hoe lang Adam en Eva in het paradijs waren, liepen de meningen
weer uiteen: gewoonlik werd aangenomen één dag, maar de getallen, soms in
verband gebracht met de verlossing en de passie, variëren van zeven uur tot een
eeuw.
Volgens het bijbelverhaal bestond de schuld uit ongehoorzaamheid door
overtreding van het goddelik gebod; sommige Talmudisten daarentegen, door
Christenen gevolgd, zoeken de eigenlike schuld in de coïtus. Maar de kerkvaders
beweerden dat Adam en Eva het paradijs maagdelik verlieten; de ketterse Adamieten
beschouwden naaktheid als een bewijs van onschuld.
De rabbijnen leerden dat Adam vóór zijn huwelik met Eva kinderen had bij de
demon Lilith; evenzoo zou Eva omgang gehad hebben met het hoofd der demonen,
Samaël, waaruit de geboorte van Cain afgeleid moet worden.
Uitvoerig zijn de apokriefe bronnen over de ellende na de val: de zware penitencie
in een onherbergzaam land, vol wilde dieren, waar hun lichamen werden vervormd,
waar Satan hun steeds belaagt, en alleen van tijd tot tijd Gods stem troost brengt,
die de verlossing aankondigt. Omtrent de plaats der ballingschap, en wat daarmee
samenhangt, bestaan verschillende legenden, ook bij de Mohammedanen. Adams
graf werd veelal in het paradijs, soms ook onder het kruis van Golgotha geplaatst.
De vele mysterie-spelen, waarin het paradijs-verhaal als de oorsprong van de
geschiedenis der mensheid, ten tonele gebracht werd, droegen er veel toe bij, om
de figuur van de eerste mens in de volksverbeelding te doen voortleven.
De overige bewoners van het paradijs waren niet zo algemeen bekend. Slechts
sommigen betwijfelden of Henoch en Elias daar vertoefden: zij waren immers zonder
dood van de aarde verdwenen. Eigenlik was hun dood uitgesteld: op het einde der
tijden zouden ze tegen de Anti-Christ strijden, met ere vallen,
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en in dé hemelse glorie opgenomen worden (Vgl. de ‘twee getuigen’ in Apocalipsis
XI, 3). Eigenaardig is, dat er een soort gelijke Mohammedaanse overlevering bestaat;
daar zijn het Edris en Elia, die uit de bron des levens gedronken hadden. Een
analogie vindt men ook bij de Chinezen, waar Lao-Tsen aan de ogen der mensen
onttrokken wordt op de Kwen-lun, terwijl zulke ‘Entrückungen’ eveneens in andere
mythologieën bekend zijn.
Deze Henoch en Elias spelen in het Evangelie van Nicodemus een rol, doordat
1)
ze de ‘vaderen’ tegemoet treden, die Christus uit de hel verlost had .
Naast deze overleveringen, op bijbelteksten gegrond, stonden afwijkende
meningen, o.a. dat de goede mensen na hun dood naar het Aardse Paradijs gingen
om daar het Oordeel af te wachten, gelijk reeds in het boek van Henoch, één eeuw
vóór Christus geschreven, aangenomen werd. Vergeefs heeft paus Johannes XXII
dit geloof willen uitroeien, en veroordeelde de Parijse universiteit in 1240 deze leer
als ketters. Toch blijkt uit legenden en visioenen dat men deze opvatting niet
losgelaten had. Zulke visioenen noemen meestal de naam ‘paradijs’ niet, maar de
beschrijving is duidelik genoeg. Beda verhaalt van een man uit Northumbrië, die in
een bebloemde vlakte kwam, vol licht, door een muur omgeven, waar wit-geklede
mannen rondwandelden. Het visioen van de monnik van Evesham spreekt van een
plaats, door een kristallen muur van het paradijs gescheiden. In het visioen van
Tondalus komt de naam ‘paradijs’ niet voor, maar uit de schildering is het gemakkelik
te herkennen. In de Apocalipsis Pauli wachten de zielen het Oordeel af, in gezelschap
van Henoch en Elia. Thurcill daarentegen vindt in het paradijs alleen Adam.
Nog andere bewoners zijn, volgens de Apocalipsis Pauli, de maagd Maria, en
volgens het Evangelie van Nicodemus de berouwhebbende moordenaar van het
kruis. Soms ook Sint Jan,

1)

Vgl. de tekt uit Dirc van Delf, die in Tijdschr. XXII afgedrukt is, en Lsp. II, 36, 1915 vlg.
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die uit zijn graf verrezen zou zijn. Over de dieren wordt gewoonlik niet veel verteld:
ze zijn van grote schoonheid en zachtheid, en kunnen, naar sommige verhalen, ook
spreken. Mohammedaanse overleveringen geven er een plaats aan de kameel van
de profeet, en de ezel van Christus; de christelike overlevering gunt die eer soms
aan de Phoenix, het symbool van de opstanding, of aan de pelikaan, eveneens een
christelik symbool.

IV.
Van het belangrijke vierde hoofdstuk over De reizen naar het aardse paradijs zal ik
alleen de hoofdzaken aanstippen. Wanneer het paradijs op aarde gedacht werd,
dan was het overeenkomstig de goddelike wil, ontoegankelik, op een onbeklimbare
berg, of afgesloten door ondoordringbare muren. Toch zijn er legenden omtrent
levenden die er wisten door te dringen. Ze zijn verschillend van inhoud, maar
vervallen ook naar de geest in twee groepen: de eerste voortkomend uit
asceties-vroom verlangen, de tweede uit romanties-nieuwsgierige fantasie. Maar
een volkomen scherpe scheiding is natuurlik onmogelik.
De eerste bezoeker waarvan de legende weet te verhalen, is Seth, door Adam
naar het paradijs gezonden. Het is bekend hoe deze legende met de overleveringen
omtrent het kruishout, die eerst in andere vorm voorkwamen, versmolten zijn.
De Vitae patrum geven het verhaal van drie monniken uit Mesopotamië: Theofilus,
Sergius en Iginus, die door reislust gedreven, naar het verre Oosten trekken, door
Perzië en Indië, en daarna door allerlei wonderbaarlike landen. Zo komen ze in een
heerlike streek, vol geuren en vogelenzang, waarin een schitterende kristallen kerk.
Eindelik ontmoeten ze Sint Macarius, horen zijn geschiedenis en vernemen tegelijk
dat het aardse paradijs ontoegankelik is. Dan nemen ze de terugreis weer aan.
Blijkbaar is dit verhaal ontstaan onder invloed van de legendariese reizen van
Alexander. Een meer asceties karakter draagt de legende van de drie monniken,
die een klooster bewoonden,
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op de oever van de Gihon. Toen ze zich baadden kwam er een tak met gouden,
zilveren, en veelkleurige bladen, voorzien van heerlike vruchten, de stroom afdrijven,
afkomstig uit het paradijs. Dit wekte hun vurige begeerte om het paradijs te zien.
Zij volgden de stroom opwaarts, werden in het paradijs binnengelaten, en genoten
er van de heerlike vruchten en dranken. Daar spraken ze ook met Henoch en Elias.
Naar hun schatting hadden ze ongeveer drie dagen in het paradijs vertoefd, maar
het waren drie eeuwen geweest. Niemand herkende ze dus bij hun terugkeer, maar
met behulp van oude kloosterboeken vond men hun namen.
Het is duidelik dat deze Italiaanse legende het slotmotief gemeen heeft met de
1)
bekende, alom verspreide legende van broeder Felix , maar dat hij ook verwantschap
vertoont met de Legende van de Italiaanse hertog in het paradijs, waarvan ons ook
2)
een Middelnederlandse redaktie bewaard is .
Tot de bekendste reizen behoort die van de Ierse ridder Owen, die in 1153
Patricius vagevuur en het aardse paradijs bezocht. Hij vond een hoge muur en een
poort vol edele metalen en edelstenen. Daaruit trad hem een processie van heiligen
tegemoet, die hem vriendelik ontvingen, binnenleidden en alles toonden. Na al die
heerlikheden gezien te hebben, kon hij slechts met moeite scheiden. In de redaktie
die de Legenda aurea van dit verhaal geven, en in de latere bewerking van Calderon
blijft de eigenlike paradijs-stad voor hem ontoegankelik.
Daarna bespreekt Graf een legendengroep waarin het wereldse element sterker
uitkomt. Het zijn verhalen, ook in de kronieken opgetekend, van monniken die door
bekeringsijver en avonturenlust gedreven, ontdekkingstochten gaan doen in de
Noordelike zeeën. Vooral bij de Kelten waren deze verhalen zeer geliefd; zij hadden
er de naam imramha voor. Tot volle ontwikkeling kwam dit type in de
Brandaanlegende, die in de gehele Europese litteratuur doordrong, en zich een
zeldzame populariteit verwierf,

1)
2)

Mnl. legenden en exempelen, blz. 43-47.
Mnl. legenden en exempelen, blz. 311-315. Bij de bewerking van dat hoofdstuk was de legende
van de drie monniken mij nog onbekend.
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al zag een man als Vincentius Bellovacensis er met minachting op neer ‘propter
apocripha quaedam deliramenta que in ea videntur contineri’. Een bewijs daarvan
is, dat het paradijseiland van Brandaan op verschillende kaarten voorkomt.
Na een tweetal andere legendariese reizen, die van de honderd monniken bij
Godfried van Viterbo, en die van Sint Amarus, komt de schrijver tot de overleveringen
waarin de hoofdpersoon niet een geestelike of een heilige is. Daaronder is verreweg
de belangrijkste het verhaal van Alexander's tocht naar het Paradijs, die met de
Brandaanlegende in populariteit wedijvert. Uitvoerig wordt deze legende met al wat
daarmee in verband staat, behandeld. Voor ons doel behoeven we daar niet op in
te gaan. Ik wilde slechts een vluchtig overzicht geven van al wat met de
paradijs-legenden in verband staat. Bij elk onderdeel geeft Graf van zijn
verbazingwekkende belezenheid blijk, door een lange reeks nauwkeurige
aantekeningen omtrent de bronnen en de litteratuur over het onderwerp. Daardoor
zijn waarschijnlik alle vroegere bibliografiese opgaven daaromtrent verouderd of
onvolledig geworden, zoals het artiekel Le Paradis terrestre in Migne's Dictionnaire
des Légendes du Christianisme (1855), grotendeels geput uit De Satarem: Histoire
de la Cosmographie au moyenâge (Paris 1847). De jongste samenvatting van de
natuurwetenschappelike opvattingen der Middeleeuwen omtrent het Paradijs vindt
men in Michaël's Geschichte des Deutschen Volkes III, 399 en 410, ontleend aan
de daar genoemde werken van Von Hummelauer en Kretschmer.
Van meer belang is het, hier te wijzen op de onderhoudend geschreven studie
van Franz Kampers: Mittelalterliche Sagen vom Paradiese und vom Holze des
Kreuzes Christi in ihren vornehmsten Quellen und in ihren hervorstechendsten
1)
Typen (Köln. 1897) . Hoewel de mededelingen van Kampers over de
paradijs-legenden in hoofdzaak teruggaan op het boek van Graf, heeft hij sommige
onderdelen meer uitgewerkt, maar ook vooral aangevuld uit

1)

Voor het laatste gedeelte vergelijke men het opstel van Koopmans: Iets over de geschiedenis
van onze middeneeuwse kruissage in Taal en Letteren VII (1897).
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bronnen die Graf weinig gebruikt had, of die na 1892 verschenen waren. In de eerste
afdeling bespreekt hij de bronnen en de Oosterse oorsprong van deze
overleveringen; in de tweede wordt in vier hoofdstukjes een overzicht gegeven van
o

de eigenlike Middeleeuwse sagen en legenden over het aardse paradijs: 1 in
o

verband met de Middeleeuwse kosmologie, 2 zoals we het leren kennen uit
o

Middeleeuwse visioenen, 3 over de Westerse sagen van Alexander de Grote en
o

de priester-koning Johannes, 4 over tochten naar het Aardse Paradijs. Vooral in
het tweede hoofdstukje geeft de schrijver, aan de hand van Fritzsche Die lateinischen
Visionen des Mittelalters bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts een vollediger en
duideliker overzicht dan bij Graf te vinden is.
Over de visioen-litteratuur verscheen nog een latere Amerikaanse dissertatie: A
Contribution to the Comparative Study of the Medieval Visions of Heaven and Hell,
with Special Reference to the Middle-English Versions by Ernest J. Becker (Baltimore
1899). Dit boekje is Amerikaans-prakties ingericht, en maakt de indruk van degelik
bewerkt te zijn. Het feiten-materiaal en de onderlinge vergelijking is hoofdzaak; de
beschouwing is vrij nuchter en dor. In de inleiding spreekt de schrijver van een
‘visioenen-epidemie’ (blz. 4), voor hem een pathologies verschijnsel, dat zijn belang
ontleent aan ‘its final literary expression in the Divina Commedia of Dante’. Daaruit
volgt dat hij niet veel woorden besteedt om die visioenen in verband te brengen met
het Middeleeuwse leven. Maar door de beknopt medegedeelde feiten en de
inhoudsopgaven geeft het boekje veel gemak voor verder onderzoek. Het eerste
hoofdstuk, over de ‘Sources and general development of the visions’, begint met
het aanwijzen van Oosterse analogieën, vooral om aan te tonen dat er een organies
verband is tussen de Boeddhistiese opvattingen van de hellepijnen en de Christelike;
dan worden dezelfde bronnen genoemd als bij Kampers. Maar iets nieuws is dat
de schrijver ook het niet-christelike visioen van Thespesius, dat bij Plutarchus
voorkomt, als een schakel in de visioen-litteratuur beschouwt. Bovendien geeft hij
een uitvoerige analyse van de Apocalypse
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van Petrus, die eerst in 1892 in Egypte te voorschijn gekomen is. Waarschijnlik is
dit het oudste christelike visioen van dien aard; de beschrijving van de plaats der
1)
zaligen (blz. 33) is beknopt, en gaat terug op het Boek van Henoch .
Het tweede hoofdstuk, The Visions in Anglo-Saxon Literature, begint met de
visioenen van Furseus en Drihthelm, door Beda meegedeeld, want deze schrijver
genoot in Engeland gedurende de gehele Middeleeuwen groot gezag; hij was wat
Gregorius de Grote voor het vasteland geweest is. Daarna gaat de schrijver uit de
Angelsaksiese letterkunde na, hoe men zich hel en vagevuur dacht. The
Middle-English Visions maken het onderwerp uit van het derde hoofdstuk.
Belangrijker dan het vertaalde gedicht ‘The vision of St. Paul’, zijn ook voor onze
letterkunde het visioen van Tundalus (blz. 81-87) en ‘St. Patrick's Purgatory’ (blz.
87-93). De laatste visioenen, van de monnik van Eynsham en van Thurcill, staan
sterk onder invloed van de oudere, waarmee ze allerlei trekken gemeen hebben.
Voor ons doel is het van belang, ook in deze laatste visioenen na te gaan hoe
het aardse paradijs er geschilderd is. Daartoe bedien ik mij van de korte
inhoudsopgave bij Becker (blz. 95 en 98). De monnik van Eynsham zag het verblijf
der zaligen als een grote vlakte, vol zoete geuren en prachtige bloemen. Er waren
drie afdelingen: in de eerste waren de zielen gekleed met gewaden, die wel niet
gevlekt of vuil, maar toch dof wit waren; in de tweede hadden de zielen wit-blinkende
klederen. De derde was de hemel zelf, van de tweede gescheiden door een kristallen
muur, oneindig lang. Aan de poort stonden tal van zielen die op toelating wachtten.
In het visioen van Thurcill is het aardse paradijs een reusachtige tempel, omgeven
door een tuin, vol bloemen, vruchten en heerlike geuren. Daar was de bron der
jeugd en de paradijs-boom, waaronder Adam neerlag. Een kleed met verschil-

1)

Op blz. 34, noot 1, wordt naast het boek van Graf een essay van Nutt genoemd: The Happy
Other World. Ik ben niet in de gelegenheid geweest, dit te raadplegen.
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lende kleuren reikte hem van de borst tot de voeten. Met één oog lacht hij om de
gelukzaligen, met het andere weent hij om de verdoemden. Wanneer de
uitverkorenen voltallig zullen zijn, zal zijn kleed hem geheel bedekken; dan is de
wereld ten einde.
Deze beschrijving vertoont veel overeenkomst met die in Patricius' Vagevuur.
Na dit beknopte overzicht van de paradijs-legenden en de uitgebreide litteratuur
1)
over dit onderwerp kan ik overgaan tot de Middelnederlandse geschriften waarin
beschrijvingen van het aardse paradijs te vinden zijn. Graf heeft reeds opgemerkt,
2)
dat zoowel in Maerlant's Spieghel Historiael als in Der Leken spieghel het paradijs
met de bekende hoofdtrekken geschilderd is: hij nam deze plaatsen in zijn Appendice
o

I N . 18 en 19 over. Maar van meer belang in dit opzicht zijn de proza-beschrijvingen
in de stichtelike letterkunde. Daaronder komt het eerst in aanmerking de bekende
legende van Tondalus, door Blommaert in de Oud- Vlaemsche gedichten uitgegeven.
Minder bekend is, dat er naast deze Mnl. vertaling nog twee andere bestaan, die
geheel zelfstandig bewerkt zijn, nl. het Haagse handschrift, Kon. Bibl. K 33, en het
3)
Brusselse handschrift, Kon. Bibl, 21940, waarvan het eerste ook een

1)

2)
3)

Volledigheidshalve vermeld ik nog, dat in de Wetenschappelijke Bladen van April 1904, blz.
125, een stukje voorkomt De legenden betreffende het aardsche paradijs, ontleend aan een
toespraak van Emile Gebhardt in de Séance publique des cinq Académies (Revue
hebdomadaire van 30 Okt, 1903) Maar voorzover ik kon nagaan is dit slechts een samenvatting
van de gegevens bij Graf en Kampers.
Vgl. ook Koopmans: Maerlant-studiën (Taal en letteren VII, 240, noot 2 en 5.)
Ten bewijze schrijf ik uit beide de zin af, die overeenkomt met de eerste zin die Van Vloten
uit de tekst van Blommaert overnam (Prozastukken blz. 18: ‘Doe si aldus ghegaen hadden
een stic tijts, so saghen si van verren eene vloet, die harde wijt was ende vul van tempeesten,
ende die vlaghen van deser vloet en lieten den sielen den hemel niet sien’).
In hs. K 33: ‘Doe si verre quamen saghense eyn staende water wijt ende zeer woest van
winde So datmen om der baren wille diere in liepen cume den hiemel conste ghesien.’
In hs. Br. 21940: ‘Ende doe sy langhe ginghen soe saghen sy enen wijde putte die harde vol
was van groten ongestuer ende die vloyet dair aff en liet die ghene die dair by stonden den
hemel niet sien.’
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proloog van de vertaler laat voorafgaan. Er zijn nog meer handschriften, die ik niet
1)
onder ogen gehad heb, zoodat een vergelijkende studie van deze teksten nog
meer verrassingen op kan leveren. Een parallel-uitgave van deze drie vertalingen
zou stellig aan de kennis van onze 15de-eeuwse taal ten goede komen.
Op de inhoud behoef ik hier niet diep in te gaan, omdat de tekst tenminste in de
uitgave van Blommaert toegankelik is. Opmerkelik is, dat de overgangen in dit visioen
geleidelik zijn: Tondalus komt eerst in een bloemrijke vlakte, dan in een prachtig
paleis; achtereenvolgens gaat hij dan door een zilveren, een gouden en een
2)
edelstenen muur om de hemel te bereiken.
De Mnl. vertaling van Patricius' Vagevuur, die tot nu toe onuitgegeven is, komt in
3)
verscheiden handschriften voor. Een nadere bespreking van deze tekst en de
verhouding tot het

1)

Een hs. in het Katholieke weeshuis te Nijmegen uit de 14de eeuw (?) is vermeld bij Becker:
l'Auteur de l'Imitation, blz, 143 Een Engels handschrift (Cheltenham) door Priebsch beschreven.
o

2)
3)

Deutsche Handschriften in England I, 101 vlg. Van een handschrift te Berlijn (Ms. Germ. 4 .
1087) vindt men een uitvoerige beschrijving bij De Vreese: De handschriften van Jan van
Ruusbroec's werken I, 145.
Vgl. Kampers, blz. 64-65, en de bibliografiese gegevens bij Becker, blz. 81-82.
Daarvan tekende ik op: de Haagse hss. Kon. Bibl. K 33 en X 71, Amsterdam Kon. Acad.
XXXV, een Warmonds hs. berustende in de bibliotheek van het Seminarie, en hs. Brussel,
Kon. Bibl. 21940.
Verder ook in het bovengenoemde, door De Vreese (I, 147) beschreven Berlijnse handschrift.
De aanhef daarvan komt overeen met het hs. X 71; aan het slot is het onderschrift ongeveer
gelijk, maar met dit verschil, dat in het Berlijnse handschrift als jaartal van de Dietse vertaling
1887 opgegeven wordt, terwijl in het Haagse handschrift staat: ‘ende oec mede van sijn leven
over gheset is in duntschen wten latijn In den iaren ons heren M ende CCC Amen. deo
gracias.’ Heel duidelik is dit niet, want dit jaartal zou ook op de Passionael-vertaling kunnen
slaan. In hoever aan deze jaartallen waarde te hechten is (het eerste lijkt betrouwbaarder
dan het tweede) kan ik niet uitmaken. Evenmin heb ik alle hss. kunnen vergelijken. Wel bleek
mij dat er minstens twee Mnl. vertalingen bestaan, want die in hs. K 33 wijkt af van hs. X 71.
Aan dit laatste handschrift zijn de proeven ontleend, die door Van Vloten (Prozastukken, blz.
94-101) afgedrukt staan.
Vergelijk ook de tocht van een ridder Nicolaus of Claess naar het Vagevuur, die in de
Proza-Spieghel der Sonden, 7b vlg. voorkomt (Deel II, blz. 14 vlg.).
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origineel laat ik aan de toekomstige uitgever over, die met het bibliografiese materiaal,
door Becker op blz. 87-88 verzameld, zijn voordeel kan doen. Alleen moet opgemerkt
worden, dat hier het aardse paradijs scherp gescheiden is van het hemelse. De
ridder Owen wordt uit het paradijs op een hoge berg gevoerd, van waar hij in de
verte de poort des hemels in volle glans ziet stralen. Op de inhoud moeten we
terugkomen bij de bespreking van de proza-teksten die ik in dit artikel bekend wilde
maken.
In twee Berlijnse handschriften trof ik namelik een uitvoerige beschrijving aan van
het aardse paradijs.
o

I. Berlijn: Kon. Bibl. Cod. Germ. 4 1096: Dit ist bescrive vanden
eertschen paradijs.
De oorsprong van deze tekst, die wel naar het Latijn bewerkt zal zijn, heb ik niet
kunnen nagaan, ook niet na de lektuur van Graf. De beschrijving is hier in kleine
hoofdstukjes verdeeld. Eerst over de ligging en de aard van het paradijs zelf, dan
over de biezonderheden. Bij de beschrijving ‘vanden bomen des paradijs’ treft het
ons, hoe hier de schoonheid gezocht wordt in een regelmaat en symmetrie, die voor
het moderne natuurgevoel stuitend zouden zijn. Dan wordt de ‘tempel des paradijs’
tamelik vaag geschilderd. Alleen vernemen we dat het hele mensengeslacht er
plaats in kan vinden. De ‘vier vloeden’ worden niet met name genoemd; bij de ‘eerde
des paradijs’ dezelfde regelmaat als bij de bomen. Daarna komt een intermezzo
over de ‘zielen der rechtverdiger’, die het paradijs bevolken, die uit het vagevuur
meegebracht hebben ‘een beelde des lichams’ waarin ze vroeger huisden. Zelfs
hebben ze hun vijf zinnen bewaard, zodat ze kunnen genieten van de ‘vruchten des
paradijs.’ De schildering van het inwendige wordt voortgezet met de ‘fonteyn’, midden
in de tempel, waarin weer een hoger gelegen eiland met de boom des levens, die
de gehele tempel overwelft. Merkwaardig zijn ook de ‘vier engelen’ op de hoeken,
twee met gouden bazuinen die
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de zaligen oproepen, twee met zilveren bazuinen om de verdoemden hun vonnis
aan te kondigen.
Na deze tien hoofdstukjes, hier beneden afgedrukt, volgen er nog vier die ik
1)
weglaat, omdat ze niet meer op het aardse paradijs betrekking hebben . Op een
paar plaatsen in het zesde hoofdstukje laat de schrijver uitkomen - of neemt hij er
de schijn van aan - dat zijn mededelingen aan visioenen of paradijs-reizen ontleend
zijn. Hij begint nl. ‘Het wart gesien dat’, en later een paar maal: ‘Oec wart gesien
dat...’ Overigens blijkt niet of hij van het werk van anderen gebruik maakt.
Toevallig vond ik deze tekst terug in een handschrift van de Amsterdamse
Universiteits bibliotheek, dat vroeger aan Moll behoord heeft (Ms. I G 25). Daaruit
deel ik dus de varianten mee, die niet zelden de tekst verbeteren of aanvullen. De
interpunctie heb ik hier, evenals in de volgende teksten, gemoderniseerd.

o

2)

II. Berlijn. Kon. Bibl. Cod. Germ. 4 1122 , fol. 234: Hier beghint van die
scoenheit ende ghenoechtelicheit des aertschen paradyses.
Deze tekst, uitgebreider dan de eerste, bleek bij nader onderzoek een compilatie
te zijn. Eerst vervalt hij in twee delen: het laatste stuk, van fol. 239d tot het slot, is
overgenomen uit de vertaling van Patricius' Vagevuur, die in het Haagse handschrift
X 71 voorkomt. Een afscheiding heeft de schrijver niet aangebracht. Hij heeft zelfs
de overgang willen verbergen, door te beginnen: ‘Ende hi sach, dese voorseide
persoen, een grote

1)

De opschriften zijn: Vanden lesten ordel, Vanden rechtverdigen zielen, Vanden verdoemden
r

2)

zielen, Van geisteliken fyrmament des paradijs. Het slot, op fol. 8 , luidt: ‘Mer in den anderen
ongescickten conplexcien die onder sich strijden, sullen die verdoemden ewelick gepijnt
werden. Daer got ons voer behoden moet Amen Deo gracias.’
Dit is hetzelfde handschrift, waaruit in Tijdschr. XXIV de ‘legende van Maria Magdelena's
bekering’ afgedrukt is.
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muer ...’, en ons zo in de waan te brengen dat hij uit dezelfde bron blijft putten.
Daarom heeft hij ook de zinnen die in Patricius' Vagevuur terugslaan op het
voorafgaande bezoek aan de hel, zorgvuldig uitgelaten. Aan de voet deel ik de
voornaamste varianten van het Haagse handschrift mee. Daaruit zal blijken dat de
bewerker op fol. 241b een zin inlast, die in zijn bron ontbrak; hij spreekt daar van
het blinken van ‘dat aenschijn ons liefs heren’, terwijl Gods tegenwoordigheid meestal
juist als het criterium van het hemelse paradijs beschouwd wordt. Uit zijn bron laat
hij overigens slechts één episode weg, nl. hoe de bewoners van het aardse paradijs
met hemelse spijs gevoed worden. Het slot is enigszins verkort, en eigenlik vrij
naverteld.
Maar het eerste gedeelte bestaat ook uit verschillende bestanddelen. Er is veel
overeenkomst met de eerste tekst, maar nergens woordelik. Waarschijnlik put de
schrijver dus uit dezelfde bronnen. Hij begint met ‘damasenus’ (Johannes
Damascenus?) als zijn zegsman aan te halen, maar spreekt weldra van ‘enen
devoten persoen’, aan wie dit alles geopenbaard is, en die later een ‘hij’ blijkt te zijn.
De eerste bladzijde, over de ligging van het paradijs, komt niet geheel met tekst I
overeen; wel de beschrijving van de bomen, de tempel en de vier vloeden. Maar bij
de laatste worden ook de namen genoemd, en krijgen we een herinnering aan de
Alexander-legenden, waarschijnlik uit andere bron ingelast. De ‘fonteyn’ daarentegen
wordt hier geheel anders voorgesteld: hij ontspringt uit de hoge bergen bij het
paradijs; er zwemmen prachtige zwanen in, en op de oevers ziet men ooievaars en
pauwen die met uitgespreide staarten in de zonneschijn schitteren. De overige
inhoud van I vinden we iets korter en in enigszins andere volgorde terug. Maar een
nieuw en zeer opmerkelik element is de ontmoeting met Enoch en Helyas, een
episode van echt kinderlike naieveteit. Waar heeft de compilator dit van daan? Tot
mijn verrassing vond ik deze weinig bekende bron in het bovengenoemde
Amsterdamse handschrift, nl. het Visioen der maget Petrissa, dat ik onder III laat
volgen.
In het Berlijnse handschrift sluit zich bij de genoemde tekst
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een andere aan, met het opschrift: Hier beghint van die glorie ende bliscap des
ewighen levens (fol. 243a Inc. ‘Want sinte dyonisius spreect inden boeck der
hemelscher iherachyen ...) Waarschijnlik is dit eveneens een compilatie, die voor
ons doel van minder belang is. Ik deel alleen een klein fragment mee, om aan te
tonen hoe men zijn toevlucht moest nemen tot aanduiding van de onbeschrijfbaarheid
der hemelse glorie, omdat al de schitterendse kleuren al voor het aardse paradijs
1)
verbruikt waren . Dit traktaat eindigt met het bekende exempel over de hemelse
zaligheid, van de monnik en de zingende vogel, dat in mijn Mnl. legenden en
exempelen (blz. 44) naar dit handschrift afgedrukt is.

III. Amsterdamse Univ. Bibl. Ms. I G 25, fol. 77v: Dit is dat visioen der
maget petrissa vanden paradise ende van enoch ende helias die int
paradijs sijn.
Dit visioen, mij slechts in één handschrift bekend, is des te merkwaardiger, omdat
ik het tot nu toe nergens vermeld vond, noch bij Graf, noch bij Kaufmann of Becker.
Of het misschien oorspronkelik Nederlands of Nederrijns is? Alleen de vondst van
een ouder origineel zou dit kunnen uitmaken. De schrijver is een ‘onweerdich
priester’, die het visioen uit de mond van de zeventien-jarige Keulse maagd Petrissa
beweert opgetekend te hebben. Voor ons dus een merkwaardig dokument om te
zien welke gedaante de bijbelse verhalen en overleveringen in de fantasie van een
naief-gelovige aannamen.
Het meisje had steeds verlangd het aardse paradijs met Enoch en Helias te zien.
Een droom kwam haar wensen vervullen. Door een duivel werd zij opgenomen in
de lucht en naar het paradijs gevoerd. Zij is niet de enige bevoorrechte, want
onderweg ontmoet zij een bekende, broeder Gerijt, op zijn terugreis. Aardig is het
licht-humoristiese tintje: de duivel, die scheldende

1)

Vgl. Mnl. leg. en exempelen, blz. 308-310. De daar genoemde steriotiepe vergelijking vond
ik ook in Tondalus' Visioen (ed. Blommaert, blz. 55): ‘al ware elc sandekin ende elc gersekin
ende elc crudekin een tonghe’ etc.
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1)

en weerspannig zich bukt onder de dienst, door God hem opgelegd . In het paradijs
wordt Petrissa op haar rug neergelegd. Daar ziet ze Enoch en Helias, die ze in het
Hebreeuws begroet. In de plaatsbeschrijving zien we de bekende trekken; hier
vinden we het landschap met de ooievaars en pauwen uit II terug. Als Petrissa van
de paradijs-appels proeven wil, wordt ze daartoe in de lucht opgeheven. Onder het
gesprek vliegen de mooie vogeltjes uit de bomen op de handen van de
2)
paradijsbewoners . De beschrijving van het uiterlik en het leven van deze beide
heiligen is vermakelik naief, vooral ook het slot, als Petrissa naast de reuzen gaat
staan, en hun verbazing gaande maakt: ‘Sijn die menschen niet groter inder werelt
dan ghi?’ Een engel brengt de maagd weer naar haar bed terug, nog eer de morgen
aanbreekt.

IV. Brussel. Kon. Bibl. Ms. 2224-2230, fol. 149v: Exempel van ‘een dooden
ridder’.
Als vierde tekst geef ik dit alleraardigst vertelde exempel, hoe een ridder naar het
aardse paradijs gevoerd werd op een wit ‘ors’, en daar driehonderd jaar vertoefde,
terwijl hij meende er drie jaar doorgebracht te hebben.
Bij het overzicht van Graf's boek is deze legenden-groep al ter sprake gekomen
(zie boven blz. 94); ook Kaufmann maakt er melding van (blz. 66), maar aan beiden
was de Nederlandse redaktie nog onbekend. De litteratuur over deze legende en
de verhouding tussen de verschillende redakties heb ik vroeger besproken. Daaraan
heb ik alleen toe te voegen, dat sedert de herdruk van Köhler's studie Zur Legende
3)
vom italienischen jungen Herzog im Paradiese door Bolte verschenen is . Niet alleen
is daarin de litteratuur over het onderwerp aangevuld en aanzienlik

1)
2)

3)

Vgl. over de duivel als dienaar Gods: Mnl. leg. en ex., blz. 166-168.
‘Op hare handen’ zal in verband met het volgende ‘hem’ wel op Enoch en Helyas slaan,
hoewel ook Petrissa zelf bedoeld kan zijn. De bewerker van II, die Petrissa niet noemt, heeft
deze trek bewaard.
In R. Köhler's Kleine Schriften II, 224-241.
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uitgebreid, maar de uitgever heeft ons ook verplicht door de Middelduitse
proza-legende naar vier handschriften volledig uit te geven, met het opschrift: Eyn
hobische historie von dem irdisschen paradise in welschen landen gescheen. Deze
tekst kan men dus nu ter vergelijking naast de Middelnederlandse leggen.

I.
+
Dit ist bescrive vanden eertschen paradijs.
+

fol. 1

[1] Dat eertsche paradijs, daer Adam ende Eva sijnre huysvrouwen uyt verdreven
[2] was, is gelegen tegen den oesten, ende hevet onder sich den hemel
[3] der lucht, om sijn grote hoecheit. Dit paradijs is breder dan die ganse om
[4] ganck der eerden. Daer is wael getemperde tijdicheit der elementen, dat daer
[5] geen verwandelinge der tijt en is. Daer en is wijnter noch somer, wijnde
[6] noch lope der wolken; daer en is geen brant der sonnen, noch wijnterlicke
[7] colde. Mer daer is altijt claerheit, stijlheit ende gelijcheit des meyes tijt.
[8] Boven die hoecheit is dat gesterrde firmament, gelijckerwijs sijn daer boven
[9] die sonne ende die maen ende die sterre, wilker claerheit, als der sonnen
[10] ende der manen ende der sterren, dat paradijs verlichten, sonder middel al
[11] daer nederstigende sonder heitste. Ende dat lant des paradijs is verclaert
[12] mitter voersprakenre claerheit, alsoe dat die claerheit des paradijs is bi onser
[13] claerheit, als onse claerheit is bi enen dicken nevel. Buten dese voerscreven
[14] claerheit is daer noch een ander overgaende hoge claerheit, als die claerheit
+
[15] des glorificierden ansicht Jhesu Cristi, ‖ die ghecleet is mitter gotheit gade
+
[16] des vaders, ende verschijnt stadelic inden paradijs.
v

Vanden boemen des paradijs.
[17] Inden paradijs sijn die bomen van eenre gesteltenissen ende groten, ende
[18] si hebben opgerichte laden sonder telgen, ende sijn verheven in die hoechde
[19] alsoe verre als die mensche sien mach. Dat overste of hoeft der bomen is
[20] ront gelijc enen decsel van eenre bussen. Boven ende beneden sijn si slecht

*

Dat bescriven vanden paradijs Alsoe het vertoent is 2 tegen oest rike 3 om dattet soe onmate
lanc hoech is ende is breder dan die ganse werelt omganc der aerde 4 lid(el)icheit (el
bijgeschreven) 5 (wijnde) 7 cl. edelheit des meys 8 hoecheit des paradijs 9 Daer welker als
der 11 alsoe dat inden paradise daer geen hetten van weder en coemt 12 voer gesproken cl.
alsoe grotelic 13 voersproken 15 ansichts 15 mitten licht der godheit gods 16 schijnt daer st.
17 gedaenten 18 opg. stammen ende scenen sonder 19 of die hoechte 20 boven die ander
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[21] ende gelijck geordeniert, alsoe dat noch telger noch blader sich onder een
[22] boven en gaen noch en schijnen. In gelijcken spaciën scheiden die boem
[23] voerspraken van een boven ende beneden in der erden. Alsoe, sages du se
[24] al an, du en mochtes den gesterrden hemel in meerren spaciën niet gesien
[25] in enen dele dan in den anderen. Ever soe gaen die blomen ende vruchten
[26] wtten voerspraken bomen in elcken dage ende in elcker uren des daghes
[27] sonder onderlaet. Ende si ontfangen allenselen wasdom sonder enige
gebreclicheit.
[28] Die blader der bomen sijn soe groet, dat een mensche altemaal mocht
[29] bewonden werden in een blaet; ende sijn gestalt als een noet blat. Ende
[30] daer sijn in alre kunne roeke ende groenheit ende smake. Soe wien gelust
[31] te sien enich vanden voerspraken vruchten, die salse vinden na sijnen wille
[32] ende begeerten, ende salse ansien in sulker verwen die hem dat beeste
[33] behaget ende genoechlicx is. Die genoechte sal hi ontfanghen groet of cleyn
[34] alst hem behaget of als hi begeert; dat selve saltu oec verstaen van den
[35] roeke, smake ende verwen der vruchten.

+

Van den tempel des paradijs.

+

[36] Inden myddel des paradijs is een viercant tempel, gelijc in breiden ende
[37] in lengden ende gaet in hoechden boven die voerspraken bomen. Dat tymmer
[38] des tempels is alsoe puer ende claer, dattet boven gaet die claerheit eens
[39] cristals ende alles duerbars gesteens. Ende du moeges di claerliker besien
[40] inden voerspraken tymmer ende in al sijnen hoeken dan in enen spigel. In
[41] wilken getymmer sijn alre kunne verwen te gader ende gedeylt, alsoe alst
[42] den ansiene meest behaget. Dat anscouwen is genoechlijc ende lustich, soe
[43] dattu die lost moges ontfangen in groter of in cleynre of in ongedeylder

*

21 telgen noch bladen die een niet boven die ander en gaen noch en scheiden in geliker
spaciën 23 alsoe oftu daer waerste ende saechste 24 gestarreden 25 ter eere siden dan ter
ander mede Alsoe 25 bomen ende vr. vanden v. 26 ende bloyen ende wassen tot elken d.
27 allentsele 27 enige verdorren of verderven 29 bewonden ende bedect 29 gescaept als
een noet bomen blat 30 alre hande 30 groente 31 ende in allen vruchten der voersproken
bomen Soe vijntmen alle konnen van roke van smake van verwe ende van voelen Die form
der vruchten sijn nae manieren eens appels van cyternaten ende haer groetheit als die meeste
sijn is nae manier van yairus die in hem drie verwen van water heeft want die sommige sijn
clein die sommige groet sommige mere die sommige minre Die alre meest die raemen nader
groetheit yairus soe wie ghelustet 33 genoechlicste 35 smaec ende gevoelen Die tempel 36
In dat middeldom des 37 brete ende gelijc inder lancte 37 hoechte 37 getimmer 38 des cr.
39 duerbaren gesteens 39 du soutste 40 getimmert des tempels 40 in enigen sp. 41 getimmert
41 verscheiden die du altesamen soutste mogen sien Of versceiden hoedi dat meest
behaechde ende geliefde 43 die lucht 43 clein of groet of oneindelike want
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[44] groetheit, weert sake dattu genoecht haddes antesien dat voerspraken tempel
[45] in gelickenisse eenre wael geschickter stat of eenre wael gestalder borch of
[46] gelijc enen tempel, soe saltu dat sien in groten alstu wolste, want sijn
[47] groetheit gelijct sich na den wil des ansienres. Doch hevet die tempel alsoe
[48] gedaen groete in sich, dattet gerume in sich ontholden mocht al menschelijc
[49] geslechte dat geweest is ende noch toecomende is.

Vanden IIII vloeden die gaen wten paradijs.
[50] Vier vloeden gaen vanden vier hoeken die omryngen den tempel, ende
[51] sijn groet in breiden ende in diepten. Ende die geen die inden tempel
[52] gaen of daer wt, en hebben geenen hynder vanden vloden, want droeges
+
[53] voets moeghen si wtten tempel gaen ‖ in dat paradys, ende weder in den
+
[54] tempel. Die voerspraken vloden en hebben geen wtdrivende ryvieren als
v
[55] ander water, mer si hebben een over, gelijc den meer. Ende die sande ende
[56] die steen die in den over der vloet sijn, sijn van mennygerley verwen.
[57] Ende die puerheit ende claerheit der voersprakenre steen ende sandes boven
[58] gaen al puerheit des crystals ende al duerbar steen. Ende een ygelijck
[59] steen verwet mit sijnre verwen die lucht die hem dat naeste is, soe dat
[60] si hem gelijc werden in verwen. Ende een yelijk steen cleet si alsoe mitten
[61] schijn der sonnen van sijnre claerheit wegen, ende gevet van sich radyen
[62] gelijc eenre sterren. Dat water der vloet is alsoe doersichtich ende claer,
[63] dat een mensche, al ist te mael diep in den gronde, sien mach den sande
[64] ende die steen die daer schijnen in mennigherley verwen, ende toenen dat
[65] water sich gelic in verwen. Dat voersachte water hevet soe grote claerheit
[66] ende doersichticheit in sich, dat daer meer schijnt te sijn die claerheit eens
[67] cristals dan des waters. Dat water ende die vloden sijn alsoe gehorsam den
[68] genen die in den paradijs sijn, dat si sich geven in groetheit ende in oeren
[69] drijft na oere begeerten en wil, soe dat si al int ghemeyn ende bisonder
[70] gebruken moghen der vloden ende der wateren soe si willen ende begeeren,
[71] want des enen wil en hyndert niet des anders wil, mer hem allen wort
[72] voldaen.

*

44 dat u genoechde aen te sien den 45 welgestelder 46 seltuse aensien in groetheit gelijc
haer naden wille des scouwers 48 in haer selven soe gedane groetheit dat dat getimmer des
tempels in hem rumer onthouden soude mogen Vanden vloeden des paradijs 50 gaen wt
vanden 51 te mael groet 51 breeten 51 Noch en hijnderen den genen niet 54 rivierkijns 55
oever der vloede ende sijn gelijc 56 die sijn 57-65 ende tonen dat water hem gelijc in verwen
Dat voorseide water ... 66 doerscinicheit in hem dattet 68 dat si hem in groetheit ende in haren
drijfte maken ende tonen nae hare begeerten ende wil 71 die een wille en hijnder niet den
wille des anders

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

108

*

Van der eerden des paradijs.
+

[73] Die eerde des paradijs is puer, sich gelyckende wat tot golt verwen, ende
+
[74] is overal slecht ende gelijc, gecleet mit gecruyde van eenre gesteltenisse,
fol. 3
[75] dat daer is groen, teder ende cruys, die een wenich verheven staen boven
[76] der eerden des paradijs, een wenich van een, alsoe dat gecruyde of blomen
[77] niet en hynderen, men en moghe die eerde gemeynlick sien in gelijcken
[78] spaciën overal. Ende die steen die uytgaende vloden achter laten, en hynderen
[79] niet, men en moege die erde ende gecruyde ende blomen gelycke
[80] wael sien. Ende die eerde draget blomen van eenre gesteltenisse, en wenich
[81] verheven boven die voersechde cruyde. Ende in desen blomen sijn alre kune
[82] roeke ende verwen. Die voerspraken vloeden driven betijden uyt mit groter
[83] zueticheit, ende vlieten over die eerde des paradijs ende trecken mit hem
[84] den sant. Ende wanneer si weder gaen in oere stat, soe blivet die sant opter
[85] erden, dat seer genoechlicke is te sien, ende is geordeniert gelijc van een
[86] onder den gecrude.

Vanden zielen der rechtverdiger.
[87] Het wart gesien dat al die zielen der volcomenre menschen sonder myddel
[88] geleyt werden in dat paradijs, ende brengen mit sich een beelde des
[89] lichams daer een yegelic in geweest hevet, als een segel die in een was
[90] gedruyct weer. Oec soe wart gesien dat al die zielen die daer comen wtten
[91] vegevuer totten paradijs, brengen mit sich een beelde des lichams daer si in
+
[92] geweest hebben. Oec wart gesien dat al geesten wor ‖ den gesien als in
[93] enen lichamliken beelde; doch en warent inder waarheit geen lichamen Oec
[94] wart gesien dat al die voerspraken sielen bliven soe lange in den paradijs
[95] als hem van Gade voersien is Ende wanneer si op clymmen in dat rijck
[96] der hemelen, soe clymen si op nae der ordenanciën Gades, ende leggen af
[97] dat lichamlicke beelde.

Van mennigerhande vergaderinge der zielen.
[98] In den voerspraken tempel des paradijs worden gesien mennigerley
vergaderinge
[99] der zielen, die al daer verschenen onder den selven habijt ende

*

73 wat geliken den gout verwen 74 effen ende slecht becledet mit crude 74 gestelnisse 75
gr. saft ende gecruust 76 dattet cruut 78 (uytgaende) die vloden after laten als si wt gedreven
sijn 80 gestelrenisse 81 kunne 82 hitiden 84 dat drivende sandekijn 84 die sandekijns 86
onder den cruden Vanden sielen des paradises 87 Voert wort 87 (menschen) 89 ende schijnt
als dat in een segel gedruct is 92 gestaen hebben 92 als dat alle menschen geesten 93
lichaams beelde 93 en twaren 94 als dat alle 96 opvaren 96 soe leggen si dat lichaemlike
beelde van hem neder 98 menigerhande 99 scenen inden h.
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[100] inder selver manyeren te dienen, in der si Gade in deser werlt gedient
[101] hebben. Ende alsoe als hem van den dienst in deser werlt na volchden pijn
[102] ende moyenisse des lichams ende gedwanck, alsoe vercrighen si in den
paradijs
[103] van den selven dienst genoecht, vrolicheit ende breetheit.

Woe die zielen gebruken der vruchten des paradijs.
[104] Wanneer die ziel gescheyden wort van den licham, brenget si mit oer
[105] die V synne, die natuerlick oer sijn, niet des lichams, ende gebruyct daer 105
[106] mede der vruchten ende blader des paradijs, als die te sien, te ruken, te
[107] smaken, te tasten ende te horen. Et is te merken dat sommige geesten
[108] meer bekentenisse ende lust der dynghen ontfangen, die in den paradijs sijn,
[109] ende sommyge myn. Die geen die meer begeert hebben in Gade gehadt in
[110] dese werlt, ende oec in den geest meerre pijn hebben gehadt daer van dat
+
[111] oen gebrack dat si Got volco ‖ melic niet en mochten begrijpen, die sullen
[112] die meeste bekentenisse hebben der dingen die inden paradijs sijn. Ende +fol. 4
[113] woe si oer vijf synne lichamlicke meer bedwongen ende gedoedet hebben,
[114] soe voel sijn si meer verbreydet inden paradijs mit bekennenisse der
voersprakenre
[115] dingen. Ende van der bekennenisse comet den selven geesten
[116] genoechte ende luste der dingen die inden paradijs sijn. Alsoe wort hem
[117] vermeeret ende verbreydet bekennisse ende lust in den rijck Gades, in
[118] Gade den heer. Want al die dingen die inden paradijs sijn, sijn een scheme
[119] der die inden rijck der hemelen sijn.

Vanden fonteynen des paradijs.
[120] Oeck wart gesien dat midden inden voerspraken tempel of palaes is een
[121] fonteyn, daer uyt gaen vir vloyden, geleyt onder die erde ende getymmer
[122] des tempels of palaes, ende dringen over die erde uytten vier hoeken des
[123] palaes, wes groetheit besluyt omtrint dat achte dele des tempels. Oec wart
[124] gesien dat midden inder fonteynen is sommige eylande hoger dan die fon-

*

100 daer si inder w.g. in 102 moynis ende bedwanc des lichaems ende der sielen 103 vruechde
ende rumede Vanden vruchte des p. hoese die sielen gebruken 104 Wanneer als 106 die
vrucht 107 Na horen volgt deze zin: Mer want die geest van sijnre eygenre naetueren niet en
mach smaken want soe dat lichaem verneemt ende voelt die smake ende substanci der
vruchten geliker wijs verneemt die siel stadelijc den smaec der vruchten in den paradijs
nochtan niet die substanci der vruchten 108 kennisse 109 tot gode 111 van dien dat hem
gebrac 112 bekennisse 112 ende wie sijn 113 hevet 114 bereit 114 in b. 115 Ende nae den
b. 117 kennis 118 scieme dier die Vanden vloeden 120 dat middele 120 (of palaes) 121 vier
vloeden 121 ende onder dat g. 122 onder die eerde totten 123 des tempels welke groetheit
beslaet 124 is een eylant
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[125] teyn, ende besleet omtrynt dat achte dele der fonteynen. Die erde des
[126] eylandes is gelijck der erden des paradijs. Mydden inden eylande is een
[127] boem, die heit dat holt des levens, dat in hoecheit schijnt boven den
[128] tempel, ende maect mit sijnen telgen een daeck, dat altemael bedect dat
[129] voergespraken tempel.

Vanden IIII engelen.
+

[130] In den vier hoeken des paradijs worden gesien vier ‖ engelen vanden
[131] orden Cherubyn, in enen ygeleken hoeke een engel, onder der gesteltenisse +v
[132] eens menschen, haldende oer aensicht tegen dese werlt om oer sunden.
[133] Die engelen hadden vlogelen, die sich stadelick bewegeden, van welker
[134] beweginge die locht oec beweget wart mit groter haesticheit. Ende van
[135] beweginge der lucht worden beweget die blader der bome, ende geven van
sich
[136] geluyt van alre kunne zeyden spoel, ende dat geluyt [is] soe genoechlijc,
[137] dattet is een manyer des levens den zielen inden paradijs. Die beweginge
[138] der locht bricht af die blader ende die vruchten der bomen, mer niet al,
[139] sonder die alleen, die beteykent sijn af te vallen van den heer; doch en
[140] vervullen si niet als si af gevallen sijn.
[141] Die twe ierste engelen, die die werlt ansien, halden twe gulden basunnen,
[142] die van sich geven dat geluyt des heyls ende des levens, alsoe zuet ende
[143] luystich, dat die zielen der volcomenre al daer ontholden werden als si wtgaen
[144] van oeren licham; want die natuer der sielen is dat si alle wege opstiget,
[145] alst oec is in die natuer des vuers. Mer van der swaerheit des lichams wort
[146] si alsoe beswaert, dat si ontholden wort in den levendigen licham als in
[147] enen kerker. Soe gerynge als si wtgaet van den licham, soe hoert si ende
[148] verneemt die stemme Gads in den geluyt der basunen. Ende alsoe wort si
[149] geroepen overmids dat voerspraken geluyt, ende volget dien nae, tot dat si
+
[150] comt ‖ in dat paradijs, daer dat geluyt der basunnen wtgaet. Synt den mael
+
[151] dat der zielen eygen ende natuerlick is alle wege op te styge, soe stegen
fol. 5.
si

*

127 is die boem des levens die 128 van s.t. Vanden engelen des paradijs 131 die gedaente
132 tot deser werelt waert ende hadden een blenckende schijn dattet ginc boven dat blencken
des snees ende haer aensichten waren als een vlamme des vuers vol eenre onwaerden die
si toenden tot alle deser werelt om haer sonden 133 ruerden van welke rueringe ende b die
locht over alle die lande 134 also even gelijc ende snellike dat die beweginge ende beroeringe
niet ere noch mere en gesciede vast biden engele dan veer in den wttersten einde des paradijs
136 kunnen van musijc ende van snaer spul 136 geluut is 138 breket ende scuddet of 140
doch als si of vallen si en vervullen noch en verrotten niet 142 ende der salicheit 143 luchtich
143 (al... werden) 144 opstige gelijc als 145 (in) 145 swaerte 146 levenden 147 Mer alsoe
ringe 150 want omdat der 151 (alle wege)
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*

[152] onmaten op, en worden si niet geholden van den voerspraken geluyde der
[153] basunnen.
[154] Die ander twe engelen hadden zilveren basunen, die van sich gaven een
[155] geluyt des dodes ende der verdoemenisse stedelic tegen die werlt. Want als
[156] die ziel des sunders, die verdoemt sal werden, ghescheyden is van den licham,
[157] soe hoert si dat geluyt der basunen. Ende want si natuerlic opstigen wil,
[158] woe seer si arbeyt, soe en vermach si niet, want si verdruct wort van den
[159] last der sunden. Want wort si niet verdruct noch ontholden vanden last
[160] der sunden, geen bose geest en mocht si halden, ende oerre natueren hyn[161] deren inden opstygen. Ende als die verdoemde ziele hoert dat verveerlicke
[162] geluyt, soe vernemet si ende bekent dattet is een teyken oerre verdoemenisse,
[163] ende wort bewegen ende verstoert mit soe groter verveernisse, dat si te
[164] hant nederdaelt totten diepen der eerden, ende styghen mitten quaden geesten
[165] neder totter hellen, gebonden mitten sunden.
Tijdens de korrektie van de boven afgedrukte tekst, kreeg ik een ander Amsterdams
1)
handschrift in handen, dat eveneens aan Moll heeft toebehoord (I F 14) . Daarin
vond ik een paradijsbeschrijving, die naar hetzelfde origineel zelfstandig bewerkt
is. Blijkens de fouten is het een afschrift. De afwijkingen van deze tekst zijn te talrijk
om als varianten medegedeeld te worden; daarom laat ik hem hieronder in zijn
geheel volgen. Ook voor de kennis van de vijftiende-eeuwse taal is het van belang,
de derde Noord-Hollandse tekst naast de beide andere Oost-middelnederlandse te
plaatsen. Dit handschrift heeft namelik toebehoord aan de nonnen van Sint Marie
de

te Hoorn; het is met verschillende handen in de tweede helft der 15 eeuw
geschreven. Blijkens een aantekening op fol. 163v is het in 1519 ‘anderwerf
ghebonden inden cloester te nyelicht totten regulieren in blocker buten hoern’. De
taal vertoont verschillende Noord-

*

152 onmate hoech op 154 eertsche engelen 155 weder deser w. 163 groter verdoemenisse
164 diepten 164 stiget 165 (neder)
1)

o

In de handschriften-katalogus beschreven onder N 570. Daar staat vermeld dat ook het
o

Visioen van Petrissa in dit handschrift voorkomt (Vgl. de verwijzing bij N 554). Tot mijn
teleurstelling bleek dit een vergissing te zijn. In de eigenhandige uauwkeurige beschrijving
van Moll wordt er trouwens niet van gerept.
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Hollandse eigenaardigheden, b.v. deckeles = deksel (fol. 213; vgl. vormen als
sagheles in de Warenar); sien = gesien (fol. 216); gouwen = gouden (fol. 219v).
De bedoelde tekst (fol. 212-220v) begint op een nieuwe katern, met een andere
hand dan het voorafgaande geschreven. Een opschrift ontbreekt; de hoofdstukjes
missen ook de opschriften, maar zijn door rode beginletters aangeduid. De kleine
open ruimten zijn opgevuld met vrome raadgevingen, in rode inkt geschreven, nl.
wes verdrachtich om god; denc guet; bid ynnich; doch guet. Het schrift wordt tegen
het einde kleiner.
+

Dat aertsche paradijs daer Adam mit sinen wive Eva van verdreven was, is gelegen
+
oestwairt, ende is verheven boven die lucht overmits sijn seer grote hoecheit,
fol. 212
1)
ende heeft meere breetheit dan alle die omtemperheit der aerde. Daer is alsoe
grote temperheit der elamenten, dat daer geen verwandelinge en is van tide. Daer
en is winter noch hetten, noch lopinghe der wolken of der nevelen of der brant van
sonnen, noch winterlike coutheit, mer dair is altoes claerheit ende stilheit ende
gelijcheit des genoechliken tijts. Boven dat lantscip dies paradijs is een firmament
van sterren, ende die sonne ende die mane ende die sterren sijn boven dat paradijs,
+
wel ‖ ke claerheit des firmaments die zonne die mane ende der sterren verlichten
sonder middel dat paradijs sonder nedercomende hetten. Ende dat lantscip des +fol. 212v
2)
paradijs is gheclaerificiert mitter wonder noemder claerheit alsoe seer, dat die
claerheit mach geliket warden tot onse claerheit als onse claerheit tot grote
2)
duusterheit. Behalven der wonder noemder claerheit is dair noch een seer
3)
verhoghe claerheit als des glorificierde aensichte Jhesu Cristi, welc aensichte
gecleet mitten lichte der gotheit vaders gods stadelike scijnt inden paradise.
Int paradijs sijn die bomen van eenre gedaente ende groetheit, welke stamme sijn
+
recht, sonder ‖ knoesten ende seer hoech verheven bi na als een mensche op mach
+
sien; boven sijn si seer suverlic ront ende slecht als een deckeles van een bus;
fol. 213
sie sijn wel geordiniert van bineden tot boven, soe dat die telgeren gheen
4)
ongelijcheit en hebben of scheelinge. Desen boemen staen even gelijc van
5)
malcander beneden inder aerden ende boven in die lucht, alsoe dat een opten
hemel siet, al even wel tot allen steden tusschen die boemen den hemel sien mach.
Wt desen bomen wassen blomen ende vruchten tot

1)
2)
2)
3)
4)
5)

Waarschijnlik een schrijffout, onder invloed van het volgende ‘temperheit’ voor "omganc" (I)
of een dergelijk woord.
Lees: voernoemder.
Lees: voernoemder.
Lees: overhoghe (?)
Hs. ēn.
Lees: een die (?)
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allen tiden des daghes, ende alle dagen dair sonder ophouden rijp warden ende en
+
vergaen niet. Die bladen deser bomen sijn alsoe groet, dat een mensche mit enen
+
1)
fol. 213v
blat hem altemael decken mach, ende sijn ge ‖ lijc bladen noete bomen. Dese
bladen sijn van alre hande roke, smake ende verwe. Ende die vruchten deser bomen
sijn seer scoen van meniger hande verwe, ende hebben alrehande soete smake
ende roke. Die gedaente der vruchten sijn als appelen van araeyngen ende die
2)
meeste sijn seer groot als cawoirden, die driër hande verwe nemet vanden water.
Ende altoes sijn daer die summe vanden appelen inden blossen, die summe wat
groot, die ander noch groter, ende die ander volwassen, ende die sijn veel groter
2)
dan cawoirden. Wat daer een mensche begeert te sien van schoenheit der vruchten,
dat vijnt hi dair na al sijn lust in schoenheit van verwen ende in veelrehande
3)
ghedaente van groetheit of van cleynheit na al dat begeren can.
+

Int middel vanden paradijs is een vierkante tempel gelijc in breetheit ende lancheit,
ende is hogher dan die voernoemder bomen des paradijs, welke stichtinge is so +fol. 214
reyn ende claer, dat sie boven gaet die claerheit des cristals ende der claerheit
alder costeliker stenen, ende du soudste di selven claere sien inden voernoemden
stichtinghe des tempels ende in allen siden vanden tempel dan in een spiegel. In
welc sijn oec alrehande verwen te samen ende voirsceiden, alsoe dattu alle verwen
moges sien te samen ende versceyden, welke aensichte is seer genoechlic, ende
moghes van die aensieninge nemen genoechte cleyn of groet of onsprekeliker
groetheit. Wairt dat di genoechde te sien die voirseide tempel, soe soudstu dat sien
+
in een gelikenisse van eenre stat wel ve[r]ciert, ende du soudest sien in een
+
gelikenisse of eenre ‖ casteel of eenre tempel wel verciert Ende du soudestet
fol. 214v
sien alsoe groot alstu woudest, want die grootheit des tempels geliket hair des
genen wille diet siet, mer nochtan is die tempel alsoe groot, dattet al dat menschelike
gheslachte dat dair geweest heeft ende comen sel, soude overvloedelike in hem
houden.
4)

[W]ten vier hoken des tempels lopen vier vloden ende gaen omme dat voirseide
tempel. Die vloden sijn seer diep ende breet, ende si en hinderen nyemant die wt
of ingaen den tempel, want si mogen mit drogen voeten wt den tempel gaen int
5)
paradijs, ende vant paradijs weder gaen inden tempel. Dese voirseide vloden en
hebben geen overen ghelike dat andere vloden hebben, mer hair overen sijn gelijc
+
dat over vander zee, ende die sanden ende die stenen die int over der vloden ‖ sijn,
hebben menigerhande verwe. Die reynicheit ende claerheit der voirseider stenen +fol. 215
ende sanden gaet boven die reynicheit ende claerheit des cristals ende alder
anderen duerbaren stenen. Een ygelic steck verwet mit sijnre verwen den lucht die
bi hem is, en maect

1)
2)
2)
3)
4)
5)

Lees: bladen van
Hs. tawoirden.
Hs. tawoirden.
Lees: dat hi
In plaats van W is foutief met rood een I ingevuld.
Hs. en̅
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den lucht gelijc inder verwe, ende alsoe een ygelic steen ontfanget een blencsel
1)
des sonne overmits sijn reynicheit ende geest wt radiën gelike sterre doet . Dat
water der vloden is alsoe claer, doersienlic ende reyn, dattet niet en hindert dat
gesichte overmits sijn diepheit, ende dat sant ende die stenen die int diepe sijn,
blencken mit menigerhanden verwe, op dat si dat water gelijc moten geven inder
verwen. Nochtan heeft dat voerseyde water in hem also grote claerheit,
doirsienlicheit, dattet meer scijnt claerheit des cristals dan der wateren. Die ‖
+
voerseide vloden ende wateren sijn also onderdanich den genen die int paradijs
+
sijn, dat si hair geven na die leydinge, begeerte ende wille die daer sijn, alsoe
fol. 215v
dat alle gader ende een ygelic mach gebruken dese voerseide vloeden ende
wateren tsamen of versceiden als si willen, want des eenre wille en hindert niet die
2)
wille des anderen mensche, mer een ygelic wort dair voldaen.
Die aerde des paradijs is seer reyn ende heeft yets wat vander verwe des gouts,
allesyns gelijc ende effen, gecleet over al mit lustelike, bloyende ende wel
3)
geordinierde cruuden van eenre gedaente wel[c] cruut en luttel staet boven der
aerden des paradijs yets wat ondicht, also dattet cruut of die blomen en hynderen
4)
niet dat gesichte, want die aerde mach gemeenlic ende in geliken versceydenheit
+
gesien werden in allen steden. Ende die stene die die vloden after laten, wanneer
dat si sijn wtgegaen, en hinderen oec niet dat die voirseyde aerde of die cruuden +fol. 216
of die bloemen te min sien werden. Ende die aerde draecht blomen van eenre
gedaente, die en luttel boven staen dan die voirseide cruden. Ende in die gedaente
der blomen sijn alle verwen ende alre hande roke ende smake. Die voirseide vloden
gaen sumtijts wt mit groten soeticheit ende overdriven wat dat aertrijc des paradijs.
Dan soe trecken si mit hair dat lichte sandekijn van hair overen, ende als die wateren
weder gaen tot hair steden, soe blijft dat sant op die voirseide aerde gelijc
voirsceyden tusschen die ordinierde cruden, dat seer lustelic is te sien.
+

Dese mensche die dit geopenbairt was, sach oec mede ‖ dat alle die ziele der
+
volcomenre menschen worden thehants geleydet int paradijs, brenghende mit
fol. 216v
haer een beelde des lichaems daer een ygelic ziel geweest heeft in, bi na als
een dinc dat gedrocket gewest hevet inden zegel. Item hi heeft gesien dat alle die
zielen die comen van vegevier totten paradise, trecken mit hair een beelde des
lichaems dair si in gheweest hebben. Ende hi heeft oec gesien dat alle die zielen
worden gesien als een beelde bi na alst lichaem; nochtan inder waerheit en sijnt
geen lichamen. Item hi heeft gesien dat die voirseide zielen bliven also langhe int
paradijs, als na dattet voir sien is van Gode,

1)
2)
3)
4)

In deze zin schuilen waarschijnlik fouten.
Hs. een een.
Hs. en̅.
Hs. versceyndenheit.
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ende wanneer sie op sullen gaen int rike Godes, dat gesciet mitter ordinanciën
Gods, ende dan soe laten after dat voirseide vleyschelike beelde.
+

Item hi heeft ghesien inden tempel des paradijs menigerhande vergaederinge der
+
zielen, die dair scenen onder dat selve abijt ende maniere des dienstes, dair si
fol. 217
1)
Gode in dienden in deser werelt, van welke die si Gode deden in desen leven,
2)
gelike dat hoir doe navolgede pine gheselinghe ende benauheit an siele ende an
live. Also int paradijs alsoe te dinen Gode mitter selver dienst volghet hair na lusticheit
ende breetheit der vroelicheden. Item hoe si gebruken die vruchten des paradijs
sach hi aldus: Een siele, wanneer sie versceidet vanden vleische, soe nemet si mit
hair die vijf sinnen, want natuerlic sijn sie der sielen ende niet des lichaems, ende
die ziele gebruket dese voirseide vruchten ende bladen siende rukende ende
+
smakende, tastende ende horende. Mer want die geest van ‖ sijnre naturen heeft
+
dat hi niet en smaket gelike dat lichaem, want dat lichaem verneemt die smake
fol. 217v
ende smaket die substancie, des gelike vernemen die zielen die smake des
3)
dinghes stadelike int paradijs, ende en smaken niet die substancie. Mer merc dat
som min vernemen vanden kennisse, som meer der dingen die int paradijs sijn. Die
gene die meer begheerten gehat hebben tot Gode in deser werelt, ende dair van
dat si Gode niet volcomelike mochten an hangen dat hair gebroken is, hoe si meer
pine geleden hebben inden geest, hoe si meere kennisse hebben der dingen die
4)
int paradijs sijn. Item die in deser werelt bedwonghen hebben die voirseide vijf
vleyschelike sinnen ende gedodet, die sijn meer verbredet int paradijs in kennisse
+
der voirseider dingen, ende van kennisse comet lusticheit van ‖ der selver dingen.
+
Ende gelikerwijs dat die kennisse ende lusticheit der dingen int paradijs wort
fol. 218
vermeert den genen die dair sijn, also wort oec mede den selven zielen vermeert
ende verbreet die kennisse ende genoechlicheit tot Gode. Al dat dair is int paradijs
is een sceem der dingen die sijn int rike Gods.
Item hi heeft gesien dat bineden dat voirseide tempel of palaes is int middel een
fonteyn, wt welke fonteyn die vier voirseide vloden wtgaen onder dat aertrijc, ende
onder die stichtinge des voirseide palaes soe springen si wt opter aerden tot die
hoeken des voirseiden palaes of tempels, gelike dattet openbaer is in desen
nagescreven figure, welke groetheit des fonteyne hout dat achtenden deel des
tempels of bi na.
+

Item dese voirseide persoen heeft gesien dat int middel van dese fonteyne is een
eylant verheven boven die fonteyn, welc eylant bi na becommert dat achtenden +fol. 218v
deel des fonteyns. Die aerde deser eylants is als die eerde buten

1)
2)
3)
4)

Hier is waarschijnlik een foutieve lezing die ik niet met zekerheid herstellen kan. In verband
daarmee is ook de interpunctie van de twee volgende regels onzeker.
Lees: benautheit (?)
Hs. een.
Hs. beduongen.
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den tempel in gedaenten ende over al sinen meent. Item int middel van dat eylant
is een boem of een hout des levens, dat den tempel verwint in hoecheden. Ende
dese boem maect van hem selven een tempel over dit voirseyde tempel ende
bedecket al die tempel.
Item hi heeft gesien vier engelen van cherubins choer in die vier voirseyde hoken
des tempels, dat is in enen ygeliken hoeck een engel, onder die gedaente des
menschen, ende hadden hair aensichten tot deser werelt wairt. Hoer blancheit gene
boven blancheit des snees; hoer aensichte, dat is te seggen die rayen des gesichte,
+
was als flamme des ❘ viers, vervollet met enigerhande onwairdicheit, welke
+
onwairdicheit si toenden tot deser werelt wairt overmits die sonden der werelt.
fol. 219
1)
Ende die engelen van cherubins choer hadden vloegelen, stadeliken hoir selven
roerrende, van welke roerringe der vloegelen wort also haestelic die lucht beroert
gelijc over al dat lantscip des paradijs, datter niet meere storm en was biden
archangelen dant was int wterste des paradijs. Ende van die beroeringe der lucht
worden die bladen der bomen beroert, wair van si gaven alre hande luut des sanchs.
Ende dat is alsoe lustelic dattet is eenrehande manyer van levenden zielen die int
paradijs sijn. Item dese voirseide persoen heeft gesien dat die beroeringe der lucht
+
he ❘ eft of doen vallen die vruchten der bomen ende bladen, niet allegader, mer die
allene den welken dit voirscicket is van Gode of te vallen. Nochtan die vruchten +fol. 219v
2)
ende bladen die vanden bomen vallen, en verderven niet. Item die twie eerste
archangelen die tot deser werelt wairt sien, hebben twie gouwen trompen, ende
geven wt een geluut der salicheit ende des levens also soetlic ende lustelic, dat die
zielen der volcomenre menschen warden dair weder houden, wanneer dat si van
haren lichaem sceyden. Altoes opwairt te gaen is die nature der zielen, gelijc dattet
3)
4)
wre is natuerlic. Mer die ziele die beswaert is mit den last des lichaems, wort bi
na gekerkert behouden int lichaem des levenden menschen. Mer also geringe als
si gaet wten lichaem, soe hoert si ende vernimt die stemme Gods in geluut der
+
voirge ❘ noemder trompen. Ende die ziele wort gheroepen van dat voirseide gheluut,
+
ende volget dat voirseyde geluut na, also lange thent si is int paradijs, dair dat
fol. 220
voirseide geluut wtgaet, want het den zielen properlic ende natuerlic is altoes op
te gaen, ende soude ewelic op gaen, wairt dat si niet ghchouden en worden mit dat
voirseide geluut, als geseit is. Item die twie andere archangelen hebben twie sulveren
trompen ende gaven wt een geluut der doot ende der verdomenys stadelic tot deser
5)
werelt wairt. Ende wanneer die ziele des verdoemden sonders vanden lichaem is
wtgegaen, soe hoirt si dat geluut, ende want den zielen natuerlic is op te gaen, al
ist dat si hair pijnt opwairt te gaen, nochtan en mach sie niet overmits die last der

1)
2)
3)
4)
5)

Hs. handen.
Hs. die twie eerste dese twie eerste.
Hs. zielen.
Hs besuaert.
Hs. zielē.
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+

sonden dair si me ❘ de verdrucket is, want wairt dat sie niet verdrucket en wair mit
+
die last der sonden, ghien duvel en mochte die ziel weder houden nach haer
fol. 220v
1)
natuer te moete gaen mit opgaen . Ende also geringhe als si hoirt dat voirseide
vervaerlic gheluut, soe kennet si dattet is een teyken haire verdomenis. Ende dan
so wort die ziele mit also grote vervaerlicheit beroert ende verstoert van dat voirseide
geluut, dat thants als hair natuer al dat geluut verneemt, begheert dat laghe, ende
gaet neder tot dat afgront der aerden, ende gaet ghebonden mit sonden mitten duvel
te hellen wairt.

II.
Hier beghint van die scoenheit ende ghenoechtelicheit des aertschen
paradyses.
+

[1] Dat aertsche paradijs der weelden, dat God plante van beghin, als Damasenus
[2] seit, is die alre genoechtelixe aertsche stede die onder den hemel is, na dattet +fol. 234a
[3] gheopenbaert is enen devoten persoen, verre van ons gheleghen in dat oeste,
+
[4] ende is mere in breetheit dan alle die weerlt, ende is ❘ ghevryet van enighen
[5] menschen toecoemst ende hoech boven alle dat aertrijc, also dat dat paradijs +b
[6] totten firmament raket daer die maen in staet. Daer om en conde die grote
[7] vloet daer die weerlt mede verghinc, daer niet an comen. Ende boven dit
[8] rijc des paradijs soe sijn die sonne ende maen ende die starren, ende aldus
[9] soe verlicht hoer claerheit sonder enich middel dat paradijs, nochtant datter
[10] ghien hetten neder in en comt. Alle tijt is daer ghetemperyerde lucht: daer
[11] en gheschiet ghien onweder. Alle tijt is daer lenten, meye, herfst ende oest,
+
[12] dat ❘ is, het staet alle tijt mit groenen bladen, scone bloemen ende rijpe
+
[13] vruchten. Daer sijn twie someren ende twie winteren, also dat die bomen
c
[14] twie werve des iaers vruchten draghen. Dach ende nacht sijn daer even
lanc.
[15] In desen paradijse en mach ghien onredelic dier wonen, sint die serpent
[16] mitten menschen daer wt verdreven wort. Die wech [die] tot dat paradijs
[17] gaet, die bewaert een enghel Gerubin, ende staet daer voer mit een vlammich
[18] swaert.
[19] Hij sach dat inden paradijse stonden bomen van eenre ghedaenten ende
+
[20] van eenre groenheit, hebbende op gherechte stammen sonder tellighen ende
+
❘
d
[21] seer hoghe al totten ghesichte der menschen, ende dat overste deser bomen
[22] is ghelijc na ghedaenten als een decsel op een bosse. Ende dese bomen sijn
[23] beneden ende boven ghelike veer van malcander gheset, als dat die bladeren
[24] noch die twighen die een niet boven die anderen en schijnt. Dat firmament
[25] daer die starren aen gheset sijn, en sijn niet sienliker noch blenckender op

1)

Foutieve lezing: nach zal wel in na veranderd moeten worden; moete is waarschijnlik = moeten.
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1)

[26] die een stede dan op die ander . Ende wt dese bomen gaen alle tijden
[27] vruchten ende bloemen sonder ophouden wassende ende meerende by graden,
+
[28] ende die bladeren van desen bomen sijn also groot datter hem een men ❘ sche
+
[29] wel in bedecken mach. Ende sij sijn nader ghedaenten als bladeren van
fol. 235a
note
[30] bomen ende hebben in hem alle manieren van soeten roke ende smake. Ende
[31] elck van desen bomen heeft in hem alle manieren van smaken, ende van
[32] ruken, van tasten ende van verwen van ghedaenten. Ende sij sijn als een
[33] appel sytrun die seer gheel sijn, ende hoer groetheit is als een raeye die
[34] van dier verwen is. Ende also wie die bomen aensiet, die vynt alsulke verwe
[35] daer in als hy begheert te sien, in ghenoechten van groetheit of cleynheit
[36] als hem dat meest ghelieft. Ende also ist mede van ruken, van smaken ende
+
[37] van voelen, dat elc van desen ❘ mach nemen ende ontfanghen na sijnen lust.
+
[38] Inden paradijse is een viercante tempel, ghelijc van breetheden ende van
b
[39] lancheden, boven gaende den voerscreven bomen des paradijs in
hoecheden.
[40] Ende dese tempel is also gheclaryficiert ende purgiert, datse meer blencket
2)
[41] dan enich cristal of enich duerbaer steen. Ende lichteliker soudste di selven
[42] sien in enen stuc vanden tempel dan in een spieghel. Ende oec soe sijn in
[43] desen tempel alle ghedaenten van verwen te samen daer in op eenre tijt, als
[44] dat gij die verwen moget sien na iuwen lust, ende dese ghenoechten moghet
[45] ghi nemen na iuwen luste mere of minre. Ende die tempel is ghelijc enich
+
[46] cristal, of mede machmen dit tempel gheliken alle dat ❘ men wil, ende datmen
[47] trecken mach naden lust des menschen. Ende die tempel is also groet, dat +c
[48] alle dat menschelike gheslacht datter gheweest heeft of comen sal, soude
hem
[49] daer in overvloedeliken onthouden moghen.
[50] Ende vier vloeden gaen wten vier hornen des voerscreven tempels, die
[51] maken vuchtich die aerde des paradijses. Die eerste fonteyn hiet Syson, die
[52] ander hiet Gyon, die darde hiet Tygris, die vierde hiet Effrates. In desen
[53] revier quam Alexander, doe hy in dat aertsche paradijs woude trecken. Ende
[54] daer wart hem ghegeven een cleyn stienkijn dat alle swaerheit opwoech,
[55] maer alsmen wat aerdes daer by leyden, soe wast lichter dan een caf of een
+
[56] stubbe. Bi ❘ den stien bekende hy alre eerst, dat hi vander aerden was, ende
[57] niet een Gods soen, als hi waende gheweest te hebben. Dese voerscreven +d
[58] vloeden sijn langhe ende mede groet in breetheit, ende dese vloeden keren
3)
[59] den inganc des tempels niet, noch en hinderen den wtganc niet. Maer
[60] men mach mit droghen voeten daer wt ende in gaen. Ende dese vloeden of
[61] revieren en hebben ghienen steylen neder ganc als ander revieren, maer sij
[62] hebben enen vlacken over als die see. Dese vier fonteynen gaen doer dat
[63] paradijs ende comen in deser weerlt, ende in deser revieren sijn stenen van

1)

2)
3)

Deze zin is waarschijnlik bedorven. Men zou, in overeenstemming met de eerste tekst, de
mededeling verwachten, dat men tussen de bomen telkens een even groot stuk van de hemel
ziet.
Hs. licteliken.
Hs. en̅.
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[64] menigerhande verwen, ende hoer claerheit van elken steen gaet bo ❘ ven die
+
[65] claerheit van cristal of enigher duerbaer stenen die scijnen of claerheit
fol. 236a
gheven.
[66] Ende elc van desen stenen doet die lucht schijnen van hare claerheit, ende
[67] in den ontvanghen des sons gheven dese stenen van hem claerheit ghelijc
[68] als starren. Ende oec mede soe is dat water van dese revieren also claer,
[69] dat men lichteliken sonder hinder daer doer sien moghen, ende die stenen
[70] des gronts verwen dat water daer sy in legghen mit haren schinselen, na
[71] dat sy elc gheleghen sijn. Ende elc die in den paradijse is, die mach dit
+
[72] water begheren na sijnen wille, sonder anders yemants hinder als ❘ hy wil.
+
[73] Ende behalven dese vier fonteynen soe springhen wten hoghen berghen
b
[74] die by dat paradijs staen, noch een grote fonteyn, ende is seer breet, ende
[75] coemt int paradise ende maect oec vuchtich ende vruchtbaer die aerde des
[76] paradijses. Want in dat water dat wt desen fonteyn coemt, daer in swemmen
[77] scone swanen. Ende byden over die oudevaers ende veel ander scone
voghelen,
[78] ende scone pawen, die mit wtghespreyde starten in dat schijn der sonnen
[79] also scoen blencken, dattet boven mate is.
[80] Bi dese voerseyde fonteyn staen oec veel scone velden; daer in sijn veel
[81] suverlike bomen die menigherhande vrucht voert brenghen. Ende in den
+
[82] telghen van desen bomen sijn nachtegalen ende ❘ veel ander scone voghelen,
[83] die alten soeten melodiën ende soeten sanc songhen. Ende als die vreemde +c
1)
[84] voghelen die wtten bossche int paradijs vlieghen, soe veryaghense die
[85] voghelen des paradijses.
[86] Dat aertrijcke des paradijs is een weynich ghelijc den gouden verwe, eeven
[87] ghelijc over al, ende hevet in hem cruden van een ghedaente, groen van
[88] verwen, ende dese cruden sijn weeck ende schijnen een luttel boven die
[89] aerde. Ende sij sijn also onderlinghe verscheiden van malcander, dat die aerde
[90] over al bequaemliken ende bescouwelic is, ende ghien hinder en sijn die
+
[91] aerde by die cruden te sien. Ende noch hier en boven brenghet dat ❘ aertrijc
[92] sommyghe bloemen voert, die wat boven gaen die cruden, ende hebben in +d
[93] hem alle manier des rukens ende der verwen. Ende somwijlen soe wort dit
[94] lant een weynich bevloeyt van die revieren ende brenghet mit hem wat sants
[95] op dat aertrijc twisschen die bloemen te legghen even veel, ende over al by
[96] elken bloemen of cruden. Die vruchten des paradijses ende die bladen blijven
[97] altoes even groen. Ende sommighe bomen des paradijs draeghen appelen
peren
[98] ende vighen mit menigherhande ander vruchten, die also scoen waren, datse
+
[99] ghenoechte gaven den ghenen diese saghen in hore har ❘ ten. Ende alle ander
+
[100] vruchten die inden paradijs wassen, sijn seer ghenoechtelic ende wel
fol. 237a
smaekende
[101] ende seer groet van crachten.
[102] Ende inden middel des paradijses daer staet die boem des levens, daer
[103] Adam ende Eva van aten die verboden vruchten. Ende sij is also scoen

1)

Het woordje ‘die’ zal wel geschrapt moeten worden, tenzij er een ander woord (b.v. ‘comen’)
voor weggevallen is.
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[104] ende soe suverlic, dat vanden wortel totten top daer ghien mishaghen in en
[105] is. Hi is recht op ende also gracelic ende soe suverlic te sien: an die een
[106] sijde is die vrucht roet als een rose, an die ander sijde is sij wit mit eenre
[107] ghemeender verwen als gheverude sofferaen. Desen vruchten van desen
boem
+
[108] sijn van ❘ groter crachten. Ende die hoecheit van desen boem, dat gaet boven
[109] die hoecheit des tempels, ende maect een decsel over die tempel. Enoch +b
[110] ende Helyas en eten niet van enighen vruchten des paradijses, noch en
[111] hebben ghien hongher, maer die voghelen des paradijses coemen vanden
[112] bomen op haren handen, ende spelen ende singhen soeteliken. Enoch is een
[113] eerbaer man ende seer lanc ende groet, ende hi gaet Helyas boven inder
[114] lancheit vanden scuderen opwaerts, ende doncker haer hebbende anden
baert
[115] ende op sijn hoeft, ende sijn oghen blencken claer als een glas. Hi heeft
+
[116] rode wanghen, die ❘ sijn aensicht wel versieren. Hi was out, doe hi inden
+
[117] paradijs ghevoert wort, drie hondert iaer ende vijfentsestich, menich iaer
c
[118] voer die dyluvye. Ende hi was int paradijs twie dusent iaer voer Helyas.
[119] Ende Helyas is een groet man scoen ende suverlic, ende hy is langher dan
[120] enich man nu ter tijt is. Ende hi is also volmaect van lyve, datmen in sijn
[121] lichaem niet en merket dat mishaechliken is. Hi heeft scoen roet ghecruust
[122] haer, ende suverlike scone oghen, ende hi was neghenenviertich iaer out,
[123] doe hi inden paradijse ghevoert wort. Ende dese twie, Enoch ende Helyas,
+
[124] sijn sterck ❘ ende vander selfder ghedaenten als si waren doe sij int paradijs
+
[125] quamen. Ende sij sellen also bliven totten eynde der weerlt. Dat haer van
d
1)
[126] horen baert en is niet wter maten lanc, maar het is betamelic ende het
[127] versiert haer hoeft ende aensicht gracioselic. Sij sijn ghecleet mitten selfden 1)Hs. en̅.
[128] clederen die sij hadden doe sij inden paradijse quamen. Ende haer clederen
[129] en verslijten niet, noch verrotten, maer sij sullen altoes soe blijven totten
[130] eynde der weerlt. Haer clederen die sij onder aen hebben, sijn van wolle
+
[131] der camelen gemaect, ende sij sijn graeu als die clede ❘ ren der grawer
[132] moniken, ende hebben oec caproens ende riemen, daer sij mede ghegort +fol. 238a
sijn.
[133] Die caproens sijn vanden selfden laken als voerseit is. Enoch die heeft een
[134] mantel om van lelyker verwen, maer nochtant van seer gueden wolle
gheweven.
[135] Maer Helyas hadde een mantel, doe hi in die weerlt was, maer doe hi
[136] opgevoert wort totten paradijse, doe liet hi den mantel vallen; die nam
[137] Helyseus, sijn discipel. Also is hi sonder mantel in sijn roe int paradijs.
[138] Haer scoen sijn van leder dat verwe heeft als soffraen. Ende somwijls gaen
+
[139] Enoch ende Helyas van ❘ malcanderen, ende sijn in haer contempelacyen of
[140] devociën, ende hebben van Gode grote vertroestinghe, ende somwijls van +b
[141] onser liever vrouwen ende vanden heilighen enghelen ende vanden anderen
[142] heilighen ghevysentiert. Des avonts als die nacht aencoemt, soe rusten sij
[143] ende slapen wat onder den bomen. Als sij aldus gherust hebben, soe comen
[144] sij weder by malcander mit groter minnen ende bliscappen. Sij spreken ende
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[145] vertellen malcanderen van toecomenden dinghen die in die weerlt gheschien
[146] sullen. Sij weten oec wel dat sij int eynde der weerlt teghen Entekarst
+
[147] sullen predyken, ende dat sij om dat karsten gheloef sullen ghedoot warden.
+
❘
c
[148] Ende aldus wanderen Enoch ende Helyas in dat paradijs, ende sijn altoes
[149] blijde ende vrolic van harten ende van lichaem. Haer langhe leven en is hem
[150] ghien verdryet noch swaerheit. Maer nochtan begheren sij mit groter
begheerten
[151] dat dat eynde der weerlt quame, op dat sij mit allen heilighen in dat ewighe
[152] leven die waerde heilige drievoudicheit mochten bescouwen.
[153] Inden tempel des paradijses sijn menigherhande versameninghe der sielen,
[154] die hem openbaren onder enen habijt of manier elck daer sij onsen heer
[155] in ghedient hebben in dit leven, als in pijnen des lichaems ende benauwenisse
+
[156] ende seric ❘ heden ende verdriet, ende daer om hebben sij alte grote ghe[157] noechten. Ende die sielen der volmaecter menschen worden sonder middel +d
[158] gheleit int paradijs, elck mit sijnen lichaemlike ghedaente die hij hadde in
[159] sijnen leven. Ende die siele die wten veghevier comen, die hebben hoer
[160] lichaemlike gedaente als voerscreven is. Ende die gheesten schijnen te hebben
[161] lichamen. Ende die sielen sijn wat tijts inden paradijs duerende, na die
[162] ordenancie Gods. Daer na achter laten sij hoer lichaem ende varen in dat
[163] rijke Gods. Ende als die siele verscheiden is vanden lichaem, hebben sij
+
[164] ghebruken mit haer vijf sinnen, die ❘ natuerlic den lichaem toe horen: sien,
+
[165] horen, ruken, smaken ende ghevoelen. Niet dat die siel smaket of voelt,
fol. 239a
[166] maer dat verstant des voelens ende des smakens ontfaen si in hem. Want
[167] die gheesten van natueren niet en ruken als die lichamen doen. Die gheen
[168] die meer in deser weerlt bedwonghen hebben die vijf vleyschelike sinnen
[169] ende ghedodet, die hebben meer wetenheits in dat paradijs in kennissen der
[170] dinghen, ende van kennisse coemt lusticheit. Also wort oec mede den selven
[171] sielen vermeert ende verbreit in die kennisse Gods, die daer sijn int paradijs,
+
[172] want die menschen die hier in horen leven meer beghe ❘ erten hadden tot
+
[173] Gode, also veel meer bliscappen hebben sij nu van hem. Ende also veel
b
als
[174] enich mensche hem selven in sijnen leven wtgaet, soe veel meer kennisse
[175] heeft hi van Gode. Ende daerom wart hem oec vermeert hoer ghenoechten
[176] in dat ewighe leven ende in God, want al dat in dat paradijs is, dat is als
[177] een scheem teghen dat ewighe leven.
[178] Inden vier hoeken des tempels staen vier engelen vanden choer Gerubin
[179] in een menschen ghedaente. Ende sij keren hoer aensichten teghen die weerlt
[180] om die sonden, ende si roeren hoer vloghelen ende daer wt wart die lucht
[181] beroert doer alle dat rijc des paradijs. Ende om dit beroeren des luchtes
[182] soe gaven alle die bladeren van den bomen alte soeten gheluut van allen
+
[183] manieren van musiken, ende dat is also gheno ❘ echtelic te horen, dattet een
+
[184] beroeringhe is der sielen des paradijs. Ende dat gheluut doet sommighe
c
[185] bladen of valle[n] ende sommighe vruchten, als dat God versien heeft, want
[186] dese bomen wassen ende bloeyen ende brenghen vrucht tot allen tijden
[187] sonder ophouden, die rijp werden ende niet vergaen. Ende twie vanden
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[188] voerseiden Enghelen aensien die weerlt, ende hebben gulden basunen in
horen
[189] handen, ende gheven wt also ghenoechteliken gheluut des levens, dat die
[190] sielen der volmaecter menschen, als sij van haren lichaem scheiden, daer
[191] mede ghehouden warden. Ende als sij wten lichaem coemt, soe volghet sij
[192] dat gheluut ende waert daer mede inden paradijse ghehouden, op dat sij niet
+
[193] alle tijt opwaerts ❘ en clymmet, ghelijc dat sij van natueren heeft. Ende die
[194] ander twie enghelen hebben twie sulveren basunen, ende gheven gheluut +d
[195] stadeliken der doot ende der verdoemenisse totten weerlt waert. Ende
wanneer
[196] dat die siel des sonders vanden lichaem scheydet, ende hoert dat gheluut,
[197] soe kennet sij dat dat is een teyken hore verdoemenisse, ende wart vervaert
[198] van dat gheluut, ende gaet totter hellen. Anders souden die sielen altoes
[199] opwaerts gaen, als sij van natueren heeft.
[200] Ende hi sach, dese voerseide persoen, een grote muer opgaen vander aerden
[201] totter lucht. Ende die muere was wonderliken ende van soe sconen maecsel,
+
[202] datter niet teghen te rekenen en is. Ende inder ❘ [muren] was een poerte,
+
[203] die ghesloten was, ende ghesiert mit gout ende mit sulver ende ander
fol. 240a
metael
[204] ende duerbaer stenen, blenckende mit wonderliker claerheit. Ende doe hi die
[205] poerte nae was by na eenre halver milen, doe ghincse teghen hem op. Ende
[206] daer wt quam soe grote soeticheit, dat hem dochte, al hadde alle die weerlt
[207] in cruden verwandelt gheweest, sij en hadde niet moghen gheven soe grote
[208] soeticheit. Ende hij sach ter poerten inwaerts, ende hij sach daer dat lantscap
[209] dattet clare was dan der sonnen schijn, ende hi begheerde seer daer in te
1)
+
[210] gaen. Ende doe hi wat verer quam, soe quamen hem daer ❘ wt te ghemoete
[211] een processie mit crucen ende mit vanen ende mit tortijsen ende mit gulden +b
[212] palmen, also scoen ende also groet, dat nie in deser weerlt ghesien en
was.
[213] Daer sach hi menschen van alre hande oerden, gheestelike mannen ende
[214] ionfrouwen, ionc ende out, bisscoppen ende abten, kanoniken ende moniken,
[215] ende alrehande priesteren, ende dieners van allen graden der heiligher kerken,
[216] alle ghecleet mit heilighen ghewade als horen staet toe behoerde, want si
[217] allen, leken ende clercken, scenen mitten selven ghelikenisse van clederen,
[218] daer sij Gode mede dienden inder weerlt. Ende sij songhen also soeteliken,

*

1)

Varianten uit Patricius' Vagevuur (Ms. Den Haag X 71, fol. 78): 202 in die muer 203 ghesloten
was mit 205 nakede omtrent 206 een roke van so groter s. 208 Eén zin uitgelaten, die naar
't vorige hoofdstuk terugwees. 210 Eén zin uitgelaten. 210 nerer was 212 p. die seer suver
verciert waren 212 (also ... was) ontbr. 214 eertsche biscoppen 218 ende si ontfinghen desen
ridder mit groter blijscapen ende waerdicheden ende leiden mit hem als mit sanghe van so
soeten gheluut dat in die werlt nye sulc gheluut van sanghe ghehoert en was.
Lees met de variant ‘nerer’; de afschrijver heeft aan ‘ver’ gedacht.
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[219] welck in die weerlt nie gehoert en was, ende ghinghen dus binnen der
+
[220] poerten. Doe desen sanc gheeyndet ❘ was, ende die processij ghescheiden,
+
soe
c
[221] ghinghen twie aertsche bisscoppen ende namen hem om te tonen dat
lantscap.
[222] Doe sij mit hem spraken, doe gebenediden si eerst Gode daer of, ende sij
[223] leyden hem doer dat wijde scone lantscap. Ende hier ende daer siende, sach
[224] hi meer ghenoechteliker dingen dan hi of enich gheleert mensche ofte tonghe
[225] soude moghen leren of scrijven of spreken. Dat lantscap was mit soe groter
[226] claerheit, ghelic als die sonne verdonckert dat licht van eenre keersen, also
[227] soude die sonne verdonckert warden mitten lichte vanden lantscap. Hi en
[228] mochte die groetheit vanden lantscap niet gheweten, dan alleen vander sijden
+
[229] daer hi doer die poerte inquam. ❘ Want al dat lantscap was als wijde scone
+
[230] velden, die groen waren. Het was versiert mit menigherhande bloemen
d
ende
[231] vruchten ende mit menygherhande bomen. Ende altoes sijn daer sommich
[232] vanden appelen inden bloessem, ende sommich wat groter, ende die ander
[233] volwassen. Ende soe wat een mensche begheert te sien van alrehande
scoenheit,
[234] dat vynt hi daer na alle sijnen lust. Ende hi seide, hadde hi daer moghen
[235] blyven, hi soude mitten roke vanden cruden wel eweliken gheleeft hebben.
[236] Ende hi sach daer in grote scaren van mannen ende van wijven, dat hem
+
[237] dochte dat hi nie soe groten scaer en sach. Ende van desen waren ❘ sommich
+
[238] in desen steden ende sommich in anderen steden in vergaderinghen
fol. 241a
ghedeelt.
[239] Ende nochtant ghinghen sij onder malcanderen als sij wouden, mit groter
[240] vroechden. Ende dus ghevielt dat die een van des anders aensien hem
[241] verblijden. Ende sij stonden coren by coren, ende songhen Gode lofsanc van
[242] soeten ghelude. Want sommich waren gecleet mit gulden clederen, sommich
[243] mit groenen, sommich mit roden ende blawen, ghelen ende witten, na dier
[244] formen van habijte dat elc in die weerlt hadde, want die cledinghe toende
+
[245] van wat verdi ❘ ensten dat elck was in die weerlt, of van wat oerdene.
+
[246] Sommich droeghen gulden palmen inden handen. Over al hoerde hi der
b

*

221 b. besiden hem 223 dat minlike lantscap 226 claerheit van lichte beschenen 228 die grote
blijtscap van dien lande niet gheweten overmits die grote groetheit daer of sonder allene 229
wide merschen 230-234 cruden ende bomen (Ende .... lust) 235 Dat lantscap en verdunckerde
nymmermeer als den nachte. want die claerheit vanden suveren claeren hemele vertrecte
dese mit groter claerheit 239 nochtan ghinghen sommighe vander eenre gheselscap tot die
andere 242 Ende ghelijc die ene sterre van die ander onderscheit hevet in claerheit Alsoe
was eenrehande onderscheidenheit in eendrachticheit in minlicheit der claerheit van haren
clederen Want 243 s. met blaeuen ende met gronen clederen 244 die vorme van den clederen
246 Sommighe ghinghen ghecroent als coninghen, sommighe dr.
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[247] enghelen sanc, ende den heilighen die Gode loefden. Elck verblijde hem
[248] van sijns selfs salicheit ende van des anders vroechde ende salicheit, ende
[249] dat lantscap was vervult mit groter soeticheit. Over al hoerdmen daer der
[250] heilighen soeten sanc. Sij en ghevoelen daer hetten noch coude, noch en
[251] saghen niet dat hem vertoernen mochte. Alle dinghen waren vrolic, ghe1)
[252] noechtelic. Hi sach veel meer dan alle menschen ymmermeer moghen
[253] scrijven of spreken. Ende hier en boven soe is daer alte wonderliken claerheit
+
[254] ende soeticheit, als van dat glorificierde ghebe ❘ nedide aenschijn ons liefs
[255] heren Jhesu Cristi, dat al daer stadeliken blencket ende schijnt wten lichte +c
[256] sijnre godheit.
[257] Als dese dinghen aldus voldaen waren, soe seyden die bisscoppen tot hem:
[258] ‘Sich broeder, overmits der hulpen Gods hebstu ghesien dattu langhe tijt
[259] begheert hebste te sien. Ghebenedijt sij dijn scepper ende verlosser! Nu lieve
[260] vrient, wy willen dattu weetste wat lantscap dat dit is, van soe groter
[261] soeticheit ende salicheit. Dit lantscap is dat aertsche paradijs, daer Adam,
[262] onse eerste vader, wt geworpen was om die sonde der ongehoersaemheit
+
[263] Want na dien dat hi Gode ongehoersa ❘ em was, ende hi veronwaerde
+
[264] onderdanich te weesen, so en mochte hij niet sien dattu sieste; dus is hi
d
bi
[265] onghehoersaemheit ghevallen van al dus groter salicheit, ende verloes oec
[266] dat licht sijnre ghedachten daer hi mede verlichtet was. Ende doe hi in
[267] eren was, ende om dat hijt niet en verstont, soe was hi gherekent mitten
[268] onwijsen beesten ende wart hem ghelijc, ende alle sijn nacomelinghen om
[269] die misdaet sijnre onghehoersaemheit ontvinghen die sentencie der doot, al
[270] hij dede voer die sonde. Maer ten laesten wart die guedertieren God beweghen
+
[271] op die onsalicheit des menschen gheslachtes, ende hi ❘ dede sijnen enighen
+
[272] gheboren soen, onsen heer Jhesum Cristum om onsen willen menscheit
fol. 242a
[273] ontfaen. Ende om dat wij sijn gheloef ontfanghen overmits den doepsel,
soe
[274] warden wij ontbonden vanden sonden der erfsonden, ende verdienen te
[275] comen tot desen lantscap, maer omdat wij na den gheloef dicwijl sondighen,
[276] soe wast noet dat wij overmits penitenciën creghen ghenade vanden sonden
[277] die wij deden. Want die penitencie die wi voer onsen doot of na onser doot
[278] of in onser lester siecten ontfanghen, ende die wi in onsen leven niet en

*

1)

247-252 sterk verkort 253-256 Deze zin is hier ingevoegd; hij past eigenlik niet in dit verband,
want ‘dat aenschijn ons liefs heren’ ontbreekt juist in het aerdse paradijs. 262 wt ghedreven
263 veronw. te houden dat [ge]bot gods 264 Na sieste volgt de zin: Ja oec ene ontellike
meerre bliscap hadde hi ontfanghen in sijnre herten van gode ende vroelicheit te bruken
metten enghelen bescouwinghe 274 onthouden (blijkbaar foutief) beide van sonden die wi
voer deden ende vanden erfsonden 278 of in onser beesthe ❘ licheit (sic) ontfinghen
Hs. moghen ymmermeer moghen.
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*

[279] voldeden, die hebben wi voldaen na onser doot, sommich mere ende sommich
+
[280] minre, naden maten ❘ van onse sonden die pijn lijdende. Want wij sijn alle
+
[281] overgecomen doer die steden der pijnen tot deser rusten. Want niemant
b
van
[282] hem die in pijnen sijn, en weet hoe langhe hij daer in wesen sal, want mit
[283] missen, mit salmen, mit ghebeden, mit aelmissen, alsoe dic als mense voer
[284] hem doet, soe verminneren hoer pijnen daer mede, hent si altemaal overmits
[285] aldusdanighen weldaden verlost sijn. Ende als sij dus tot deser stat te ruste
[286] comen, soe en weten sij niet hoe langhe si hier blijven sullen. Al sijn wij
[287] te mael vrij van sonden, nochtan en sijn wij niet waerdich opghenomen te
[288] warden. Siet, wij sijn hier in groter rusten, maer naden tormijn dat elken
+
[289] gheset is, soe sullen ❘ wij over gaen tot mere vroechden. Want alle daghe
[290] wassen in eenre manieren onse bliscappen; alle daghe minneren die sielen +c
[291] wter pijnen tot ons comende, ende van ons opvarende in dat hemelsche
[292] paradijs.’ Doe sij dit gheseit hadden, leyden sij hem op enen hoghen berch,
[293] ende sij hieten hem opwaerts sien, ende dat hi soude segghen hoe hem den
[294] hemel dochte boven ghedaen wesen van verwen. Ende hij seyde hem: ‘Het
[295] schijnt ghelijc den goude dat in enen oven ghepurgiert is, barnende claer.’
[296] Doe seiden sij: ‘Dat is die poerte des hemelschen paradijs. Hier varen sij
[297] in, die van ons ghenomen warden inden hemel. Sich, lieve broeder, du moetste
+
[298] weder keren den wech die ❘ du ghecomen biste, ende ist dattu voert meer
+
[299] soberlic ende gherechtelic leefste, soe selstu moghen seker wesen niet
d
alleen
[300] van deser rusten, maer oec van die woninge der hemelen.’ Doe hi dit hoerde,
[301] wart hi seer bedroeft, want hi had daer gaern ghebleven al sijn leven. Ende
[302] hi riep lude ende weende seer, ende seide: ‘Ic en mach niet van heen gaen!’
[303] Ende al wenende brochten si hem wter poerten mit groter crachten buten
[304] der mueren, ende sloten die poerte na hem toe. Ende hi ghinc weder den
[305] wech dien hi gecomen was, ende hi quam weder voer die poerte. Ter selver
[306] tijt ondede die pryor die poerte, ende vant hem daer staen. Ende hi leide
[307] hem inder kerken mit sange, ende loefden Gode, ende hi verteldet wat hi
[308] ghesien hadde. Amen.

*

281 Na rusten volgen nog een paar zinnen. 287 waerdich op te varen ter hogher vroghen
290 man. onse gheselscap 295 dat gloeit in ene ovene 299 sekerlijc ende heiliclick l. 300 Na
hemelen is een hele episode uitgelaten, nl. hoe de bewoners van het aardse paradijs met
‘hemelsche spise’ gevoed worden: een hemelvlam daalt neer, die het gehele land overdekt,
en zich in stralen splitst op elks hoofd. Ook de ridder wordt er door vervuld met onuitsprekelike
zaligheid. 300 Van hier af tot het slot vertelt de schrijver van bovenstaande tekst met eigen
woorden, enigszins verkortend.
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+

Van die glorie ende bliscap des ewighen levens.

+
+

fol. 243

Dit is die hemelsche sael, dat paradijs der weelden, dat gloriose begheerlike
+
vaderlant. Dit is dat coninclike hof des hemelschen ridderscaps; hier soe staet
fol. 251c
die keyserlike stoel des oversten drievoudicheits. Och, wat orghelen, wat sanghe
wart daer sonder eynde ghehoert! Daer dusent dusenden der enghelen den heer
soe loefliken dienen ende hondert dusentich dusent dusent bij hem staen mit
betaemliker eren! Dese stat is seer onbegrijpelike groet in breetheden, ende een
overcostelike campe, versiert mit allen suverlicheit van allen bloemen. Die straten
sijn vanden alre puersten goude; die mueren sijn vanden alre costelicsten
+
ghesteenten, die wonderlike claer ❘ heit wt gheven. Die poerten sijn van costelike
margrieten. Hier en is niet buten datmen begheren mach, noch binnen daermen +d
verdriet of heeft. Hier is overvloedicheit alre weelden in allen sinnen, in allen
leden van buten ende van binnen, van onder ende van boven. Hier is bliscap in
allen harten, in allen ghedachten in allen sinnen. O volheit der vroechden! Sinte
Augustijn seit: die bliscap is soe groet, dat sij niet en mach gaen in den verblidenden,
maer die verblidende sellen gaen in die bliscappen haers heren. O mijn siel, soe
wat du wilste, soe wat du begheerste, dat is daer. Ist dat di soeten sanc genoecht,
die enghelen ende die sielen te gader singhen sonder eynde. Ist dat dy minne ende
eendrachticheit ghenoeghet, daer is soe grote minne ende een ❘ drachticheit, dat
+
die een niet en wil dan die ander. Ende een ygelic verblijt soe seer van des anders
glorie als van sijns selves glorie. Ja mochten die oppersten die mere glorie hebben +fol. 252
na hare verdiensten, sij souden den ondersten hoer mere glorie mede delen. Ist
dat di eer ende waerdicheit ghenoecht, sij is daer volcomen. Want God, die
almachtighe coninc, sel sijn wtvercorenen dienen ende eer ende waerdicheit
bewijsen. Die heilighen sullen malcander grote eer ende waerdicheit bewijsen. Die
enghelen sellen hem mit groter waerdicheit ende oetmoedicheit gheven onder die
salighe sielen, recht of sij haer verloren dieners waren. Dese bliscap is soe groet,
dattet ghien harte ❘ en mach begrijpen. Want der saligher sielen ende der heiligher
+
enghelen sijn soe veel ende ontelliken, men souden eer alle die dropelen waters
+
inder see tellen ende alle dat sant des overs. Ende alle bladen der bomen, alle
c
dat gras ende lof der aerden soudmen eer tellen moghen, dan te begrypen of te
tellen sijn die ontellike scaren des hemelschen ridderscaps...........
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III.
+
Dit is dat visioen der maget Petrissa vanden paradise ende van Enoch
+
ende Helias die int paradijs sijn.
fol 77v
Inder stat van Colen was een heilige maget Cristi die geheten was Petrissa. Dese
maget plach van haren iongen dagen seer haer te oefenen in heiligen ende in
godliken gedachten die si hadde. Si plach veel te dencken van die scoenheit des
paradijs ende van dien tween heiligen die daer in wonen, dat was Enoch ende
Helias. Ende si begeerde mit groter begeerten dat aertsche paradijs ende Enoch
ende Helias te sien mit haren vleyscheliken oghen. Ende siet, het geviel een corte
tijt hier nae, doe si was seventien iaer out, doe vercreech si dat si seer had begeert.
+
Want het geviel op eenre nacht, doe die susteren sliepen, dat die duvel wart geseint
+
❘ van Gode tot Petrissam, ende hi sprac haer toe ende seide: ‘Siet, ic bin
fol. 78r
gedwongen vanden almachtigen God, hier tot u te comen tot mijnre confusen,
op dat ic u, vule wijf, soude dragen in eenre wildernis ende tot eenre stede die
onwoenlic is, dat is int paradijs, tot tween rustieren snode ende leliken die in dat
paradijs wonen, dat is tot Enoch ende Helias’. Doe die heilige maget Petrissa dit
gehoert hadde, doe en was si niet verveert. Mer si beval haer selven altemael inden
handen Gods. Ende die duvel namse ende vuerdese inder lucht ten paradise waert.
Ende doesi bi dat paradijs quam, doe sach si enen goeden heiligen man, die haer
grote vrient was in onsen lieven here, die was geheten broeder Gerijt. Dese heilige
man wort gebrocht wtten paradijs vanden engel Gods, ende gemoetede der heiliger
+
maget inder luchten. Doe si bi een quamen ❘ doe worden si inder luchten gehouden
+
1)
fol. 78v
ende spraken malcander vriendeliken ende minliken toe. Ende si openbaerden
malcanderen die saec, waerom dat si aldus gevoert werden. Ende doe si mit
malcander soetelic hadden gesproken, doe dancten si ende loefden Gode te samen
van alle sinen weldaden ende gaven. Ende si grueten malcanderen minliken ende
scieden van een. Ende broeder Gerijt, die man Gods, die wort gevuert in sijn cloester
in Ungariën, van waen hi in dier selver nacht wtgevoert was. Ende die duvel die
vuerde die maget Cristi Petrissa int paradijs bi Enoch ende Helyas, ende hi leechdese
daer op haren rugge neder. Doe die maget Petrissa sach Enoch ende Helias, doe
+
keerde si haer om ende sprac hem toe mit hebrescher tonge, ende seide: ‘Weest
ghegruet, ghi edelknechten ende vrienden des ❘ oversten Gods!’ Doe antwoerden +fol. 79r
si goedertierlic ende vroliken ende seide[n]: ‘Wellecoem si di, Petrissa, vriendinne
ende bruut Jhesu Cristi, des levenden Gods!’ Doe si malcanderen aldus minliken
gegruet hadden, doe gingen si sitten bi een, ende spraken van godliken hemelschen
dingen. Daer nae begonden si te spreken van die coningen ende princen der werelt
ende vanden

1)

Hs. vriendeliken toe.
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staet der bisscoppen, der prelaten der steden van Colen. Ende Enoch ende Helias
die propheteerden ende seiden haer te voren van toecomenden striden ende
dootslagen ende veel ander quaden die in die werelt gevallen souden, die te hant
in sommigen landen gesciet sijn ende noch gescien sellen, nae dat si dat
geproffeteert hebben.
Nu wil ic voert vertellen vanden staet des paradijs ende vanden staet der tweer
heiliger mannen die daer in wonen, dat is Enoch ende Helias, alsoe als die heilige
+
ma ❘ get Petrissa mi, onweerdich priester, doe ie haer vraechde fol. vertelt heeft.
+
Dat paradijs is seer breet ende rume ende is also groet int suut einde als onse
79v
werelt is, daer si bewoenlic is. Dat paradijs dat leit bi dat einde van onser werelt,
mer tusschen die werelt ende dat paradijs is spaci tusschen omtrent CC milen. Ende
die spaci van CC milen leit alle mael onbewoenlic, want daer in sijn hoge bergen,
steenroetsen ende veel groter dalen, ende daer toe doernen ende grote bosschen
ende dicht ende oec water ende grote vloeden ende diep, alsoe dat die spacie ende
dat lant also onbequaem is ende alsoe bijste[r] dat geen mensche gecomen en can
int paradijs. Voert soe is dat paradijs omtrent C cubitus hoger dant lant is onser
werelt. Daer omteernt oec soe is dat vorste vanden paradise alsoe hoge ende alsoe
+
steile dat daer ❘ niemont in en mach comen of ingaen. Van die ander side des paradijs
+
daer en is geen lant altemael, mer al water ende een wide see. Ende tusschen
fol. 80r
dat paradijs ende dat grote wide water staen grote hoge bergen di[e] dat paradijs
deilen ende bescermen vanden golven ende vanden lope des groten waters. In dat
paradijs en is geen ongetemperde hette of coude ende geen storme of tempeest,
mer altoes een suet ende een vrolic weder. Die eerde des paradijs en is niet swart
of lelyc, mer scoen, suverlic ende blenckende als cristal. Tot vier steden int paradijs
springen wt vier grote fonteinen, ende die maken vocht die eerde des paradijs. Die
een fonte[i]n heit Phison, die ander Gyon, die derde Tygris ende die vierde heit
Eufrates, ende dese vier fonteinen gaen doer dat paradijs ende comen in onse
werelt. Ende behalven dese vier fonteinen soe sprinct wtten hogen bergen die bi
+
dat paradijs staen, noch een grote font ❘ tein ende is seer breet ende coemt int
paradijs ende maect seer vocht ende vruchtbaer die eerde. In desen voer seiden +fol. 80v
water dat wt deser fonteinen comet, sach die heilighe maget Petrissa scoen
swanen in swemmen, ende biden oever soe sach si odevers ende veel ander
schoenre voegelen te samen comen. Si sach daer oec veel pauwen, die mit
wtgespreyden sterten in dat schijn der sonnen alsoe scone blencten dat dat wttermate
is. Bi die voerseide fonteinen ter sommiger steden staen oec scone velden, ende
daer in scoen bome, die meniger hande vrucht voert brengen. Ende inden telgeren
vanden bomen sach Petrisse nachtegalen ende veel ander scone vogelen, die alte
soete melodi ende sanc songen. In desen bomen ende in veel anderen boemen
soe sach si appelen, peren, vigen mit menigerhande ander vruchten, die alsoe
+
scoen waren, dat si vroechde ende ❘ genoechte maken mochten inder herten
+
dengenen diese aensagen. Den boem
fol. 81r

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

129
daer si ondersaten ende spraken, Petrissa ende Enoch ende Helias, dat is dienselven
boem daer onse lieve here Adaem ende Eva of had verboden teten. Desen boem
staet in dat middel vanden paradise, ende [is] alsoe scone ende alsoe suverlic dat
vanden wortel totten top toe geen knuysticheit en is of geen mishagen daer in
gemarct en mach warden. Hi is recht ende alom graceliken ende suverliken mit
telgen verciert. Die vrucht van dien boem is seer suverlic ende begeerlic: aen die
een side is die vrucht roet als een rose, an die ander side is si wit mit in gemengeder
verwen als geverwede soffraen. Dese vrucht van desen bome ende alle die ander
vruchten die in dat paradijs wassen, sijn seer genoechlic ende wel smakende, ende
+
si sijn alsoe groet van crachte, dat geen ❘ crachten van spisen in deser werelt alsulke
voetsel en mach geven enigen mensche als die vrucht doet. Ende dat ondersocht +fol. 81v
Petrissa dat dat waer was, want doe si die scoen appelen sach, doe begeerde
si daer of te eten. Ende alte hant soe was si inder lucht op geheven, ende si plucte
enen appel vanden bome, ende doe si den appel gesmaket hadde, doe seechde si
dat si wonderliken seer gestarket was. Die vruchten des paradijs ende die bladen
aen die boemen die bliven altoes al even [groene?] ende al even scoen. Si en dorren
noch si en verrotten niet nummere, ende Enoch ende Helyas die en eten niet van
die vruchte dies boems, noch van die ander vruchten die int paradijs wassen, noch
si en hebben geen begeert daer toe. Doe Petrissa sat ende sprac mit Enoch ende
Helyas, doe quamen scone vogelkijns gevloegen vanden boemen die daer omtrent
+
staen, op hare handen ende si speelden ende songen hem soeteliken. Alle vreemde
+
voege ❘ len die van anderen bosschen int paradijs vliegen, die worden veriaget
fol. 82r
vanden voegelen die int paradijs wonen, ende si en hengen niet dat die vreemde
vogelen int paradijs nestelen. Int paradijs en sijn oec geen wilde ende verslijndende
beesten of quade vogelen of venijnde dieren.
1
Nae desen voerseiden wilic voert vertellen vanden staet ende van den leven der
tweer heiliger mannen Enoch ende Helyas. Enoch is een scoen man eerbaer ende
seer lanc ende groet, ende hi gaet Helyas boven inder lancten ende inder groeten
vanden scouderen opwaert. Doncker haer heeft hi aenden baert ende op sijn hoeft;
sijn ogen sijn groet ende scoen ende blenckende als glas Hi heeft roede wangen
die sijn aensicht wel vercieren. Hi was out doe hi int paradijs gevoert was CCCLXV
2)
iaer, menich iaer voer diluvium . Hi was in paradijs gevoert twee dusent iaer voer
Helyas.
+
Helias is een groet schoen suverlic man, ende hi is ❘ langer dan enich man nu
+
ter tijt, ende hi is alsoe volmaect van live, datmen in al sinen lichaem niet
fol. 82v
gemarken en mach dat lelic of mishaechlic is. Hi heeft scoen roet gecrult hare
ende suverlike scoen ogen, ende hi was negen en veertich

1
2)

Het hs. heeft ‘Dae’, maar deze met rubriek ingevulde D zal wel een N moeten zijn.
Hs. diluvium deluye. Misschien blijkt uit deze fout dat we met een afschrift te doen hebben.
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iaer out doe hi int paradijs gevoert wort. Ende si twe, Enoch ende Helias, sijn alsoe
starc ende alsoe out ende vander selver gedaenten als si waren doe si int paradijs
quamen, ende si sellen alsoe bliven totten einde der werelt toe. Haer hare van haren
hoefde en is niet wttermaten lanc noch oec haer baert, mer het is betamelic ende
het verciert haer hoeft ende haer aensichte graceliken. Si sijn gecleet mitten selven
clederen die si hadden doe si int paradijs quamen, ende die clederen en versliten
noch en verrotten niet, mer si sellen altoes alsoe bliven totten einde der werelt toe.
Haer cleder die si onder aenhebben, sijn van wolle der ❘ kemelen gemaket, ende si
+
sijn grawe als die clederen sijn der grawer moniken. Si hebben oec caproens ende
+
riemen daer si mede gegort sijn, ende die sijn vanden selven laken als voerseit
fol. 83r
is. Enoch die hevet enen mantel om van leliker verwen, mer nochtant van goeder
wolle geweven. Helyas die had enen mantel doe hi in die werelt was, mer doe hi
opghevoert wort ten paradise waert, doe liet hi den mantel vallen; dien nam Heliseus,
sijn discipel. Ende alsoe is hi sonder mantel in sinen roc int paradijs. Sijn scoen sijn
van leder dat verwe hevet als soffraen. Somwijls soe gaen Enoch ende Helyas van
malcanderen ende si sijn in haren devociën ende contemplaciën. Somwilen soe sijn
si in contemplacie ende si hebben van Gode grote consolaciën. Somwilen soe sijn
1)
si in contempla[ciën] so worden si van onser soeter vrouwen ende ❘ vanden heiligen
+
engelen ende vanden anderen heiligen gevisiteert. Des avonts als die nacht
aencoemt, soe rusten si ende si slapen wat onder die boemen. Als si aldus gerust +fol. 83v
hebben soe comen si weder bi malcanderen mit groter minnen ende bliscappen,
ende si spreken ende vertellen malcander toecomende dingen ende saken die inder
werelt gescien sellen. Si weten oec wel dat si int einde der werlt tegen Antekorst
sellen prediken ende datsi dan om dat ko[r]sten gelove sellen gedoot warden. Ende
aldus wanderen Enoch ende Helyas in dat paradijs ende si sijn altoes blide ende
vrolic van herten ende van lichaem. Haer lange leven en is hem oec geen verdriet
of geen swarenisse, mer nochtan soe begeren si mit groter begeerten dat dat einde
der werelt quaem, op datsi mit alle den heiligen inden ewigen leven die weerde
+
heilige drievoudicheit mochten bescouwen.
+
Die heilige maget Petrissa, doe si aldus een wijl mit Enoch ende Helias
fol. 84r
2)
gesproken hadde, soe quam die tijt dat si weder om varen soude ende van hem
scheiden. Doe stonden si op, ende doe si bi malcanderen stonden, doe marcte
Petrissa dat Helias also veel langer was dan si als vander borsten opwaert. Ende
Enoch was alsoe veel langer dan si als vanden gordel opwaert. Doe spraken Enoch
ende Helyas tot Petrissam: ‘Lieve dochter Gods, sijn die menschen niet groter inder
werelt dan ghi?’ Doe antwoerde Petrissa

1)
2)

Waarschijnlik moeten de woorden: ‘soe sijn si in contempla’ geschrapt worden. ‘Contempla’
staat op 't eind van de regel. Daarachter is ‘so’ bijgeschreven.
Hs. vader.
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ende seide: ‘Mijn lieve vrienden, nu ter tijt soe bin ic onder die vrouwen gerekent
als een vanden alren meesten’. Doe verwon[der]den hem die mannen Gods seer,
+
hoe dat die menschen alsoe clein geworden waren. Doe dit aldus gesciet was, doe
+
nam si oerlof ende gruetede die vriende Gods seer, Enoch ende Helias. Ende
fol. 84v
doe nam die engel Petrissa ende voerde ❘ se weder te Colen bi haer bedde. Het
was omtrent drie uren over middernacht, doe Petrissa noch was in dat paradijs bi
Enoch ende Helyas, ende het was duuster nacht doe si te Colen wort gebrocht bi
haer bedde vanden engel. Deo gracias.

IV.
+
Exempel van ‘een dooden ridder’.
+

fol. 149v

Men leest van ouden tide dat het waren II nae gheneven, die beyde ridders waren,
hoofsch ende liberael ende stout van moede. Het gheviel dat dese lieve gheneven,
die II ghebrueders kinder waren, op een tijt in een bosch iaghen voeren, ende die
een seyde toten anderen: ‘Siet, lieve neve, ic woude wel, waert die wille Goods, dat
wij elck van ons beyden een goet edel reyn wijf hadden, ende hielden met eren
onsen staet’. Ende die ander antwoorde: ‘Ghemynde neve, ic ghelove u bij mijnre
trouwen, hebdij een wijf eer ic, ic sal tot uwen brulocht comen.’ Doen seyde die
yerste: ‘Dat selve ghelovic u oec te doen, iae tot wat steden die feeste gheleghen
+
is.’ Dese woorde segghende, sloeghen sij deen dander in die hant, die ghelofte
+
houdende. Dese II schyeden ❘ van een, ende elc keerde ten sinen, orlof deen
fol. 150
aen dander nemende. Nyet langhe hier nae soe gevielt dat die een ridder sterf,
daer die levende seer drueve om was. Hier nae soe quamen des levenden ridders
vriende ende begherden dat hij nemen soude een vrouwe, edel ende wel gheboren,
soe dat die ridder bij bedwanghe nemen moeste een vrouwe, die sinen vrienden
ghenuechde. Die brulocht waert ghemaect, ende men hielt groote feeste. Ende
doen die edel ridder sijn bruyt ghetroudt hadde, ende alle die liede vergadert waren
ter brulocht, ende waren blijde ende vrolijc aten ende droncken, soe saghen si alle
die inder zalen waren, hoe dat daer quam een ridder gherede[n], wyt als die snee,
ende hij sat op een wit ors, ende neven dors liep een wit winthont. Ende als dese
ridder dus inder salen ghereden quam, soe screet hij af van den perde, ende tpert
ende die winthont bleven stille bi een staende, ende en ghinghen niet van der stede.
+
Als die ridder vanden perde ghescreden was, ghinc hi stille swijghens toter hoechster
+
tafelen, daer ❘ die brudegoem ende die bruyt saten, ende seyde: ‘God sechene
v
alle die ghene die hier bijden brudegoem ende bijder bruyt sij[n]! Gheluck ende
ere moet minen neve gheschien met sijnre bruyt! Lieve neve, en ghedinct u niet dat
ic u op een tijt gheloofdet, dat ic tot uwer brulocht comen soude, naemdi een vrouwe
eer ic? Ende des ghelijc gheloofdet ghi mij te mijnre feesten te comen, waer dat
ware.’ Als die brudegoem ende sijn bruyt met
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alden volcke dit verstaen hadden, soe waren si alle ghescoffie[r]t ende vervaert,
ende en wisten wat doen van vare. Si saghen deen op dander ende sweghen. Die
brudegoem waert op die ghelofte dinckende ende seyde: ‘O lieve neve, ic weet dat
wij groote ghevrienden ende lieve ghesellen waren doen ghij leefdet. Maer nu biddic
u, dat ghi ons segt hoe dat met u is.’ Die doode seyde: ‘Mijn scoudt hebbic betaelt,
ende God was mij goedertieren. Ende aldus benic comen tot uwer brulocht. Nyemant
en deerf hem van mij vervaren; ic en sal nyemant hinder doen. Maer lieve neve, wij
+
plaghen groote ❘ ghevriende te sine in dese werelt, waer omme ic Gode van hemelrike
+
bidde, dat wij hier nae moeten vergaderen inden hemel.’
fol. 151

2. Hoe die doode den levenden noodde.
Die doode ridder seyde toten brudegoem: ‘O lieve neve, ic bidde u dat ghij tot mijnre
feesten comt ende volbrinct u gheloofde, want ghi gheloofdet mij meer dan ic u
gheloofde, want ghij gheloofdet te comene tot mijnre feesten, te wat steden si wesen
soude. Ende soe gij siet, soe benic tot uwer brulocht comen, ende ic noede u te
mijnre feesten. Ende dat scoone ors dat daer staet, snee wit, ende die witte winthont
suldi beyde in sondaghe vinden staende op mijn graf. Ende ter rechter middernacht
suldi gaen te minen grave. Ende eest dattu ter rechter uren niet en comt, soe sal u
evel gheschien. Ghedinct dat ick u dit te voren gheseyt hebbe ende vriendelijc
ghewaernt. Gheminde neve, nu biddic u dat ghi mij een cleyn tafelken doet ter sijden
setten, want mij en behoort niet te sittene onder die levende.’ Men dede ter stont
+
dat hi begher ❘ de, ende hi ghinc alleene daer aen sitten, ende men diende hem van
+
alden spijsen ende drancken die daer waren, ende het vervoer alte male, recht
v
oftse die dode ridder gheten hadde. Ten lesten soe stont hij op ende ghinc toten
brudegoem ende der bruyt, ende seide: ‘Ghedinct dat ic u gheseyt hebbe ende
houdet voer waerheyt, want eest dat ghi te mijnre feesten niet en comt, die mensche
en leeft inder werelt niet, die dongheval soude moghen oversien dat u daer af comen
sal. Ende daer toe suldi Gode verbelghen.’ Als hij sijn woorde gheijnt hadde, soe
gaf hij der bruyt enen guldenen nap, die hondert merck woech, ende seyde: ‘Nichte,
ic gheve u dese nap te uwen ghelucke, ende voert soe bevelick u allen te Gode,
want overmids mij soe sijdi alle ghescoffie[r]t; nochtan wedt dat ic u allen mynne.
Ende hier issser vele, beyde heren ende vrouwen, die mij bestonden doen ic noch
leefde.’ Met desen worden si van anxte bevende, want sij meynden alle van hem
ghenoodt te sijne. Doen seyde die doode riddere: ‘O lieve vriende, God die moet u
+
allen ❘ sijn ewich leven verleenen, ic moet nu van u scheyden.’ Met desen woorden
+
schiet hi van daer, ende screet op sijn ors, ende reet haestelijc wech. Ende ter
fol. 152
stont sachmen ten vinsteren wt nae hem. Maer men en saechs niet meer; waer
hij voer en const nyemant gheweten. Doen waren si alle in grooten anxte, ende van
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vare swoer hem thoeft. Mer doen sij saghen dat si sijns met allen quijt waren, ende
niet weder en quam, ghinghen si eten ende drincken ende vergaten die voerleden
druefheit. Die brudegoem, die sijn selfs gheenen raet en wiste, vraeghede sinen
vrienden wat si hem rieden te doene. Ende sij antwoorden hem dat hi voldade sine
ghelofte, op dat hij niet qualijc en voere. Doen die bruyt dat hoorde, seyde si: ‘Bij
minen rade soe en sal hijs niet doen.’ Ende die bruidegom antwoorde haer: ‘Mine
ghelofte salick houden, want alle ghelofte is scout, alsoe ghi alle wel ghesien hebt.
Want die doode baroen heeft sine ghelofte ghequeten. En salick dan niet mine
+
ghelofte quijte[n], die noch levende ben? Want en dadics niet, ic soude swaer tor ❘
menten ghedoeghen. Nyemant en sal mij dat verbidden. Ic saelt voldoen, watter +v
mij af comt.’ Aldus waert dit hof ghescheyden. Ende een yeghelijc ghinc te sinen.
Maer die brudegoem bleef bij sijnre bruyt, die hem nernstelijc riet sijn ghelofte te
breken. Mer hij en wouder niet nae hooren.

3. Hoe die ridder van sijnre vrouwen schiet.
Doen den heyleghen sondach comen was, soe ghinc dese goede ridder ter kerken
wert ende hoorde misse, ende hi bad Gode met goeder herten dat hij hem sijn
sunden vergheven wilde, ende hem te hulpen comen dat hij sijn ghelofte mocht
volbringhen. Nader missen keerde hij weder in sijn huys ende at met sijnre vrouwen.
Mer naden avont etene soe seyde die ridder: ‘O lieve vrouwe, nu moetic van u
scheyden, want in deser nacht moetick mine ghelofte quijten. Beydet nae mij: ic sal
weder comen alsoe haestelijc als ic can.’ Aldus soe schiet die ridder van sijnre
vrouwen met grooter druefheit, ende quam ter ghesetter uren vander nacht ten
+
grave, daer hij dat orsse ende ❘ den witten winthont staende vant, soe hem sijn
+
doode neve gheseit hadde. Dese edele riddere sat ter stont op dat orsse, ende
fol. 153
ter stont waert hi haestelijc wech ghevoert, ende die witte winthont liep snellijc
voer dat witte ors. Ic wane nyemant die leeft opter erden, en soude connen
ghesegghen hoe meneghe mile die ridder reet op een corte wile. Dese riddere reet
seere dapperlijc soet wel scheen, want des anderdaechs ter noenen quam hij
ghereden in dat ertsche paradijs, daer hij sijnen neve den dooden ridder vant over
tafele sittende. Ende die levende screet vanden orsse, ende ghinc toten dooden
ridder, ende gruettene, segghende: ‘Siet, nu benic tot u comen, alsoe ic u belooft
hadde.’ Die doode antwoorde: ‘Sijt willecome in dese sale! Comt, sidt hier bij mij,
ende etet. En sijt niet versaecht: u en sal hier niet messchien.’ Hij sat neder bij sinen
+
neve. Mer veel liever hadde hij van daer gheweest, had hem moghen gheboren. ❘
+
Aldus soe bleef die levende biden doode ter maeltijt, hem seer verwonderende
v
van dinghen die hij daer sach. Doen hij een lutteltijts hem dus verwonderde, soe
quamen daer scoone frissche mannen, met witten ghecleedt, ende brachten costelike
gherichten, ende settense op die tafele. Die levende ridder sach dese dinghen aen
met
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grooten verwonderen. Ende die doode seyde tot hem: ‘Etet van deser spijsen! Hier
isser ghenoech.’ Ende hi at van allen, want des ghelijcs van spijsen ende van drancke
en hadde hij noeyt gheten noch ghedroncken. Allen dwonder dat hi daer sach, en
waer niet te vertellene. Men dede den levenden ridder daer groot ere ende
werdicheyt, soc dat hij wel at ende dranc. Ende den tijt dat hi daer was, en docht
hem cuyme een ure wesen. Want het was al scoone ende ghenuechlijck dat hi sach
ende hoorde. Sijn doode neve ghenuechde hem alte wel, ende oec alle dander
gheselscap, want waer hij oeyt tot enegher plaetsen quam, en vant hijt soe
+
ghenuechlijc noch soe ❘ scoone als daer, soe dat hij herde blijde van herten was.
Hier nae seyde die doode ridder, datmen die tafele haestelijc op dade. Ende ter +fol. 154
stont quamen daer veel mannen met witten ghecleedt, ende daden die tafele op.
Alle die ghene die daer waren, beyde mannen ende vrouwen, waren met witten
ghecleedt, ende waren alte ghenuechlijc te aensiene, soe dat die levende ridder in
hen scoonheyt sijn selfs te male vergat. Mer ten lesten, doen hij tot hem selven
comen was, soe sprac hij sinen dode neve toe, ende dancten zeere van dien dat
hij hem soe wel ghedaen hadde, ende hi nam orlof ende woude thuys wert riden
tot sijnre vrouwen, want si groot verlanghen nae hem hadde. Doen seyde die doode:
‘Moeten wij nu dus haestelijc scheyden? Blijft doch noch een luttelken bij mij, want
ic moet u noch wat seggen, eer ghij van mij scheydt. Siet lieve neve, die dore die
daer staet, is in dat paradijs. Ende daer in woenen hoeghe ende edele liede, mannen
ende vrouwen ende oec kindere. Ende cortelijc gheseyt ❘ alle die ghene die wel
+
gheleeft hebben. Daer is alte scoonen gheselscap. Daer en mach nyemant in comen,
+
hij en moeter toten doemsdaghe in bliven. Ende sint dat ghi hier ghewest hebt,
v
is daer een edele vrouwe in comen, die God vercoren hadde te stervene die wile
dat ghij hier waert. Ende si sal daer alsoe langhe wesen als ic hier wesen sal. Ghij
soutse oec wel kinnen, saecht ghijse. Mer ghi en moechse noch niet sien. Ic woude
wel dat ghij bij mi woudt bliven, mocht sijn, ende ghi alsoe ghesint waert.’ Doen
seyde die levende: ‘Het is hier herde ghenuechlijc te wesen ende goet woenen.
Mer, lieve neve, doen ic van mijnre vrouwen schiet, gheloofdick haer dat ic vollijc
weder comen soude, ende ic meyne dat si groot verlanghen nae mij heeft. Ende
daer omme willic haestelijc thuyswert riden.’ Doen seyde die doode: ‘Blijft hier tot
merghen vroech, ende dan trect wech, want onse here willet alsoe hebben.’ Doen
+
antwoorde die levende ridder ende seyde: ‘Eest Gods wille alsoe, soe salic ❘ hier
+
dan bliven, ende riden merghen vroech wech.’ Die feeste ende ghenuechte die
fol. 155
doen den ridder ghedaen was, en ware den minscheliken verstennisse niet wijs
te maken, want die feeste ende die vroude was dusentwerf meerder dan alle die
vroude van ertrike. Als dese ridder den tijt van enen daghe, alsoe hem dochte, daer
gheweest hadde, ende hij sijns neven begherte hadde vervult boven die II daghe
van vore, soe dat omtrint III daghe schenen te sine in sinen sin, soe seyde hi toten
doode: ‘Ic soude alle die
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daghe mijns levens hier wel willen bliven, en dade die ghelofte die ic mijnre vrouwen
gheloofde, doen ic van haer schiet, ende die gheloofte en willic niet breken. Daer
omme blijft te Gode! Ic vare wech.’ Doen seyde die doode: ‘Waert dat sake dat ghij
hier bliven woudt bij dyt gheselscap, altoes soudt ghij bliven in enen staet ende
nummermeer en soudi veranderen dan ten doemsdaghe. Mer, gheminde neve, alst
+
anders met sijn en mach, soe vaert inden ❘ name Goods tot uwer herberghen, want
ghij hebt langhe van huys gheweest, ende langher dan ghi wedt. Sidt op dat witte +v
ors, want het is snelder inden loep dan een voghel ghevlieghen can. Die witte
winthont sal met u loepen, want alle weghe sijn hem condich, beyde te water ende
te lande, ende dat orsse volgt hem altoes snellijc nae, al waert al die werelt dore.
Ende waer ghij wilt, ghij sult daer vollijc wesen. Nu biddic u, lieve neve, dat ghij vollic
weder comen wilt, eest dat ghijt anders tuwent vint ghestelt dan doen ghij van daer
schiedt. Daer omme haestet u, ende rijdet snellijc henen tot minen grave. Ende als
ghij daer comt, soe scrijdet vanden orsse, ende latet staen bijden winthont, ende si
selen daer staende blijven, ws verbeydende, om u weder herwert te bringhen. Ridet
nu henen; dat u God goede aventuere verleene, want hij heeft u wtvercoren eer ghij
+
gheboren waert. Ridt wech, edel baroen, ende comt vollijc weder.’ Doen seyde die
❘ levende: ‘Als ic die scout der doot betaelt hebbe, sal ic hier weder comen, eest +fol. 156
die wille Gods.’

4. Hoe die ridder henen voer.
Die levende ridder sat op dat witte ors, ende si bevalen deen dander vriendelijc te
Gode, ende schieden van malcanderen. Ende die dood[e] seyde: ‘Ridet in Goods
gheleyde! Ick bevele u hem.’ Aldus soe reet die levende haestelijc henen, volghende
den winthont die voer liep, ende liep over berch ende over dal, over water ende over
heyde. Ende alsoe enen heyleghen man te weten ghedaen was, soe was die ridder
m

op die selve tijt V milen van huys ende noch meer. Mer dat ors hadt saen
overloepen, sonder hinder des ridders dier op sat.
Nu latic die ridene vanden ridder ende wille van sijnre vrouwen voert segghen,
die met grooter perssen leefde, om dat si van haren here niet vernemen en conste.
Want onder dat volck ghinc die nyemare, dat haer here nummermeer weder en
+
soude keeren. Ende als die vrouwe dit hoorde, was sij wtermaten drueve, ende bad
❘ Gode door sijn groote ontfermherticheit, dat hij harer ontfermen wilde, ende dat +v
hi haer bij hem nemen woude, want si hoopte dat haer here bij hem was. Ende
alsoe was al haer begherten bij onsen here ende bij haer man te sine, soe dat si
onsen here soe vierichlijc bad, dat hijse verhoorde, ende haeldese wt deser elinden,
ende dede van Mychael den ynghel haer ziele voere[n] in dat ertsce paradijs. Ende
dat was
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die vrouwe, daer vore af gheseyt is, die comen was int paradijs, die wijle dat die
ridder daer noch was.
Nu latick dit vander vrouwen, ende wil u condick maken vanden riddere, hoe hij
voer. Als dese voerscreven riddere op enen vroeghen merghen stont quam ghereden
op sijns neven graf, soe screet hij vanden orsse, ende bleef staen siende op die
kerke, want si docht hem veel anders dan hijse liet, doen hij van daer reet. Hij sach
vast al omme ende alle menschen ende alle dinghen waren hem ontkinlijc. Ten
lesten soe seyde hij in hem selven: ‘Och God van hemelrike, wat is mij nu ghe ❘
+
schiet! Wat salic beghinnen? Want waer ic ben, en weetick niet.’ Met desen
+
ghedachten becommert, soe ghinc hij voert toter plaetsen daer hij te woenen
fol. 157
plach. Ende als hij daer quam, soe en vant hij daer huys noch hof, dan alleene
soe stont daer een cleyn huysken, daer een erm out wijfken in woende, ende was
eerst op ghestaen vanden daghe. Die ridder was zeere begaen, ende seyde: ‘Here
God, in wat stede benic comen? Want alle dinghen sijn mij onbekint.’ Hij sach vast
herwert ende derwert, ende en conste hem niet versinnen. Dit erme wijfken mercte
dit, ende si seyde toten ridder: ‘Het is herde langhe lede[n] dat hier stont een ander
hof, want mi ghedinct wel dat meer dan in hondert iaren hier gheen ander huys
ghestaen en heeft dan dit, dat ghij hier siet. Hier voertijts soe plach hier een scoone
borch te stane, wel omvest, welker ghelijke men in allen dlant noyt en vant noch en
sach. Want daer in woende een hoechgheboren mechtich edel ridder. Maer dies is
c

+

leden IIII iaer, soe ons alle iaer die pape vercondicht, wanneer ❘ hij des ridders
+
iaerghetide vernoemt inder kerken, ende sijnre vrouwen, daer hij met grooten
v
drucke van schiet. Want die ridder sat op een wit ors, ende een winthont liep
vore, ende alsoe reet hij wech. Ende noeyt sint en constmen van hem vernemen.
Ende sijn vrouwe sterf vollijck daer nae van grooten drucke, om dat haer here niet
weder on keerde. Ende als die vrouwe gestorven was, soe aenverden die vriende
1)
dat goet, ende men vacht daer omme. Ende ten lesten, doen sijs niet eens en
consten ghewerden, soe vernielden si dat goet ende braken die borch ontwee. Als
die ridder dit hoorde, verwonderde hem herde zeere, ende seyde toter vrouwen:
‘Men luydt herde seere inder kerken; maecht yet te missen sij[n]?’ Ende die vrouwe
antwoorde: ‘Iaet. Willic met u yet gaen?’ Ende hi seyde: ‘Jaghij, want ick soude
metten prochiaen gherne spreken.’ Ende si seyde: ‘Ic sal u aen hem hulpen, ghelievet
u.’ Aldus ghinghen si tsamen te kerken wert, ende die vrouwe hielp hem aen den
2)
prochiaen, ende hij sprack hem toe, ende bad hem dat hij sijn biechte horen wilde,
+
als hij misse ghedaen ❘ hadde. Ende die prochiaen antwoorde vriendelijc dat hijt
+
gherne doen wilde. Ende ter stont dede hij luyden ter missen. Ende tfolc quam
fol. 158
ter kerken waert. Ende als si achter die kerke quamen, soe saghen si daer staen
een scoon wit ors ende enen witten winthont.

1)
2)

Hs.: sijns.
Hs.: hoorden wilde.
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Ende die liede hadde[n] hier af groot verwonderen. Sij en dorsten niet wel voerbij
gaen; nochtan stont si herde stille. Als die liede in die kerke quamen, soe seyden
sijt den prochiaen. Ende ter stont soe ghinc hij metten ridder derwe[r]t. Ende als die
pape den orsse ende den winthont sach, seyde hij: ‘Hulpe ons God! Wat mach dit
wonder bedieden? Dit moet ummer Goods teeken sijn! Want dit witte ors ende dese
witte winthont stonden hier op dit selve graf over menich iaer. Ende een ridder reet
daer op wten lande, ende noeyt en constmen vernemen waer hi voer. Ende sijn wijf
sterf van drucke, om dat si noeyt van hem vernemen en conde. Ende het is leden
c

IIII iaer ende meer dan sesse.’ Als die ridder dese woorde hoorde, seyde hij: ‘Hoe
+
langhe dat leden is, en weetic niet. Maer op dit selve ors voerick van hier, ende die
witte winthont ❘ liep altoes vore. Ic plach here van desen dorpe te wesene, ende +v
het hoorde mij algader toe, ende allen dat goet dat daer leèt omtrint. Maer nu
benick hier alte male onbekint worden. Ic waende mijn vriende ende mijn wijf hier
noch vonden hebben, ende die hoeghe borch met haren vesten, ende ic en vinde
hier niet. Mij verwondert hoe dit wesen mach, want in mijnen sin en canic niet anders
begrijpen dan dat ic mer III daghe van huys gheweest en hebbe.

5. Hoe dese ridder onsen here aenriep.
Als dese edele here in dus grooten verwonderen van herten was, seyde hij tonsen
here: ‘O ghemynde vader, scepper alder creatueren, ic bidde u oetmoedelijc, hulpt
mij in mijnre noot! Want ghi wedt dat ic in sware tribulaciën ben. En keert u doch nu
niet van mij, want ic en wille anders niet dan ghij en wilt. Mijnen wille settic inden
uwen.’ Doen die prochiaen dese woorde hoorde, soe nam hij den ridder met hem,
ende sprac hem herde vrin[d]elijc toe, ende troestene ende seyde: ‘O edel here, ick
+
1)
bidde u dat ghij verduldich sijt, want God die ❘ here en laedt gheen dinc gheschen
sonder sake. Ende hij heeft alle dinc in sijnre macht. Hebt in hem betrouwen; hij +fol. 159
sal u saen vertroesten.’ Nae desen woorden soe ghinc die prochiaen die misse
doen. Ende die ridder hoor[d]ese herde oetmoedelijc. Ende nader missen soe biechte
hij al dat hij ghedincken conste dat hij bynnen sinen levene oeyt ghedede, sonder
enich achterlaten. Ende die priester absolveerdene van alle sinen sunden, ende
sette hem salighe penitencie, die welke hij oetmoedelijc ontfinc. Ende als hij dus
ghebiecht hadde ende penitencie ontfaen, soe seyde hij dat hi weder trecken woude
van daer hij comen was, want sijn neve, daer hij bij gheweest hadde soe langhe
iaren, die woende in dat ertsche paradijs. Ende daer woude hij henen rijden op dat
witte ors, dat daer noch stont metten witten winthont, ende sijns verbeyde om hem
2)
weder omme te voerene. Als die prochiaen dit hoorde, soe condichdet hijt den
volke, ende

1)
2)

Hs. ghescē = ghescien.
Lees: condichde.
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dat volc hadde hier in groot verwonderen, want des ghelijc en hadden si noeyt
+
ghesien noch ❘ ghehoort. Sij beefden ende weenden van vare. Hier na bad dese
goede ridder den prochiaen oetmoedelijc, dat hij hem gheven wilde den lichame +v
ons heren, dwelck hij hem vriendelijc consente[e]rde, ende gaeft hem vriendelijc.
Ende die ridder ontfin[c]t, oetmoedelijc neder vallende op sijn knyen. Ende doen hijt
ontfanghen hadde, viel hij lanx neder eruys wijs op die erde, ende bad Gode met
grooter ynnicheyt dat hij hem sijn hoechste salicheyt verleenen wilde. Ende aldus
metten aenschijne teghen die erde ligghende, gaf hij sinen gheest. Die prochiaen
met alden volcke waende dat hij al in bedinghen gheleghen hadde. Ende doent vier
uren over noene leden was, soe ghinc die prochiaen tot hem, ende wilden op doen
staen, ende seyde: ‘Here, en wildi niet opstaen? Het is zeer spade worden.’ Die
ridder en antwoorde niet, des den priester zeer verwonderde, ende oeck alden
volcke. Doen nammen die priester metter hant, ende ruerden dat hij opstaen soude.
+
Mer hij vant dat hij doot was. Ende mettien hoorde ❘ die prochiaen met alden volcke
een stimme, die van Gode ghesonden was, die seyde: ‘Here prochiaen, God die +fol. 160
ghebiet u dat ghij desen goeden ridder begraeft, want hij heeften wtvercoren.
Ende al dat hij u heeft gheseyt, dat is waer, ende gheene loghene en is daer mede
gheminct.’ Met desen woorden soe schiet die ynghel van daer, ende voer op inden
hemel. Doen viel alle dat volc op sijn knyen, ende loofden Gode van desen sconen
miracule dat gheschiet was.

6. Hoe dese ridder begraven waert ende weder opverstont.
Hier nae ghinc die prochiaen met alden volcke, ende namen desen edelen lichame
1)
ende groeventen eerlijc in des voerscrevens ridders graf, daer ghij voren af hebt
ghehoort. Ende alsmen desen lichame brachte ten grave, soe ghinc dat witte ors
ende die witte winthont af, ende ghinghen ter zijden staen vanden grave, stillijc oft
lammerkens hadden gheweest. Ende nyemant en was daer die hem vervaerde oft
+
2)
ontsach. Ende hij waert daer begraven ❘ met grooter eren ende werdicheyt. Ende
ter stont nader begravinghen soe ghinc dat ors ende die winthont staen opt graf, +v
recht oft si vele verledt hadden. Ende alle dese dinghen ghincmen scriven in
teghewoordicheyt des volcs, ende soe wie in dese kerke comet, ende beghert desc
dinghen te wetene, men lese[t] hem, want het is inder waerheyt aldus gheschiet
soe ghijt ghehoort hebt. Dit ors ende die winthont bleven daer noch alle wech
staende, sonder verporren, des den volcke wonder hadde. Maer die prochiaen
seyde: ‘Dit sijn alle die wondere Goods ende sijn groote werke, die ghij hier siet.
Dese riddere seyde mij, dat hij weder rijden soude toten paradijse. Ende hier omme
bleef dat ors ende die winthont opt graf, om dat sine weder

1)
2)

Dergelijke vormen met t komen in dit handschrift meer voor.
Hs.: mer.
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omme voeren souden ter ertschen paradijse, van daer sine bracht hadde[n]. Als die
prochiaen ende dat volc saghen dat dors ende winthont eenpaerlijc bleven opt graf,
+
soe verbeyden si daer III daghe ende IIII nachte, om te siene hoe dat metter dinc
vergaen soude. Ende dat volc ❘ droech den orsse ende den winthont tetene, mer +fol. 161
1)
waert dat voer en wistmen niet. Als dat volc ghewaect hadde III daghe ende IIII
nachte, soe stont die doode ridder op wten grave, biden verhinghen Goods, opten
vierden dach doent spade worden was. Ende hij was al met witten ghecleedt, ghelijc
soe sijn neve was, daer ghij vore af hebt ghehoort. Als dese ridder wter erden
opstont, soe ghinc dat orsse haestelijc af vanden grave, want dat graf ontploec,
ende die doode ridder quam wt, daert alle dat volc aensach, beyde oude ende ionc,
die de wachte ghedaen hadden. Ende dese riddere ter stont met gheneychden
hoofde ten volcke wert screet opt ors, ende die winthont liep vore, ende alsoe reet
hij ten ertschen paradijse wert. Ende als hij was int paradijs, quam hem te ghemoete
sijn neve ende sijn vrouwe, die hij ter stont wel kinde. Ende hij waert vriendelijc van
hen ontfaen, ende namen deen dander metter hant. Mer die nyewe ridder en was
+
daer niet wel bekint, want hij in dat paradijs noch niet gheweest en hadde. Het ❘ was
+
2)
v
daer dusentfout scoonre dan daer hij te voren in hadde gheweest. Ic en soe u
niet connen berichten die feeste ende die menichfuldeghe blijscap die si drie daer
hadden, want si sal dueren toten lesten daghe.
Dit scoon myrakel condicht men den volke van iare te iare, opten dach alsmen
des ridders Jaerghetide vercondighet ende hout, ende men doet den volcke dan
een scoon sermoen, ende seyt hem dit dat ghij voer ghehoort hebt. Laet ons Gode
nu bidden dat allen den ghenen die dit ghehoort hebben niet erghers en moet
gheschien, ende des gonne ons allen die vader, die sone, die heileghe gheest.
Amen.
A s s e n , Febr. 1905.
C.G.N. DE VOOYS.

1)
2)

Lees: waer.
soe = soude?
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Een nieuw fragment van ‘Die Rose.’
Op nieuw heeft mijn hooggeschatte ambtgenoot, Prof. F. Jostes, mij een aangenaam
en welkom bewijs gegeven van zijne belangstelling in onze mnl. letterkunde en van
zijne vriendelijke welwillendheid, door mij mededeeling te doen van het vinden van
een paar mnl. fragmenten. Ze zijn door hem en zijn collega Schmitz bij het
inventariseeren van archieven te Nordkirchen gevonden als schutbladen van een
de

Parijschen druk uit de 16 eeuw, en, nadat ze mij toegezonden waren, herkend als
fragmenten van die Rose. Het zijn twee doorloopende halfbladen van eene zelfde
quatern, geschreven op perkament met gemiddeld 46 regels per kolom. Hier en
daar hebben de bladen geleden, en aan den bovenrand ontbreken eenige regels
(5 of 6), die afgesneden zijn. De inhoud der bladen komt overeen met vs.
10951-11298 en 12032-12384. Tusschen de beide helften in zijn vier bladen weg,
zooals blijkt èn uit het getal der ontbrekende verzen en uit de nummering der bladen
LXIII en LXVIII. Hetgeen er voor den tekst en voor het Mnl. uit te leeren valt - het is
niet veel - deel ik hier mede.
Het fragment staat het dichtst bij B, het Brusselsche hs., waarvan ik de collatie
bezit: dit vertegenwoordigt over het algemeen de beste redactie van den tekst. De
mededeeling der plaatsen, waar de lezing van het fragment van die van een der
andere hss. verschilt, zal mij tevens gelegenheid geven enkele wetenswaardige
bijzonderheden ter sprake te brengen.
Vs. 10997 heeft het fragment:
Conine, limogen ende pertrisen
Gevense mi te mire spisen.

Zoo ook B en C. Alleen het ths. heeft hier eene andere lezing, nl. ‘conine, hasen
ende pertrisen.’ Limoge beteekent ‘fazant’; zie Mnl. Wdb. op l a m o g i e . De vorm
met i van het fragment en de beide andere hss. staat dichter bij het ofra. woord,
waaraan het nederl. is ontleend; eigenlijk zou
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het op l i m o g e geboekt moeten zijn; doch deze plaats uit de Rose was aan de
aandacht der verzamelaars ontsnapt. Het Fransch heeft het woord niet: Verwijs
heeft al opgemerkt, dat deze passage op sommige plaatsen geheel van het
oorspronkelijk afwijkt. Het eenige woord, dat in den ofra. tekst wordt teruggevonden,
is ‘conine’; zie vs. 12688 bij Michel. Omtrent de schrijfwijze van C: ‘limoghen’ moet
nog opgemerkt worden, dat hier de gh de voorstelling moet zijn eener palataal-g,
zooals eene enkele maal meer gebeurt, niet zonder misverstand te veroorzaken;
vgl. Rein. I, 2759: ‘ene hoghe staghe van stene’; Hadew. 1, 91, 26: ‘op hare hoghe
staghe’ (: waghe); Hadew. Proza 80: passaghe: Leid. Keurb. 155, 10: avantaghe.
In vs. 11024 wordt van een boek (nl. l'Evangile perdurable; zie de aant. van Verwijs
t.a.p.) gezegd dat het ‘gebannen was van den live’. Deze uitdrukking, die onjuist is,
kan men verbeteren met behulp van het fragment en hs. B, waar gelezen wordt ‘als
(B alse) van den live’. C heeft eene andere lezing, maar toch ook als, evenals de
beide andere hss., nl. ‘als keytive’.
De lezing van het ths. in vs. 11013:
Dat si ons penitentie gaven
Van haeren goede, van haerre haven,

welke onjuist is (het Ofra. heeft pitance), wordt in geen der drie andere hss.
teruggevonden. C heeft pitance, B pitancie, het nieuwe fragment petantche. Zie
over deze in A meer voorkomende verwarring der beide woorden Mnl. Wdb. op
*penitancie.
Ook in 11055 en 12337 staat A met eene minder juiste lezing alleen. Op de eerste
plaats hebben de drie hss. ‘ons die vore die grote heren ende vor(e) die liede(n)
altoes beden,’ terwijl A heeft ‘vor ons lieden.’ Op de tweede (vs. 12334 vlgg.) heeft
het teksths.:
Eer si den nap ten monde keert
Om drinken, si en sal niet drinken,
Si en sal tirst laten sinken
Dmorseel, tote dat sijt heeft geten,
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hetgeen op zich zelf niet onjuist is, doch minder goed dan wat wij in de andere
teksten lezen; zij hebben in den laatsten regel niet het ww. eten, maar de
samenstelling ineten, d.i. ‘inslikken’ (B en fragm.: ‘in heeft geten;’ C ‘in heeft
gheheten,’ d.i. gheëten, gheten). Het ww. ineten (hd. einessen) wordt in het Mnl.
de

Wdb. vermeld met ééne plaats uit de 16 eeuw (bij Despars); door dit voorbeeld
uit die Rose wordt de ouderdom van het woord in het Ndl. met twee eeuwen
vermeerderd.
Op twee andere plaatsen bestaat er overeenstemming tusschen B en het fragment,
tegenover A en C. In vs. 11191 wordt van Gevenst (of Bedect) Wesen, een
allegorisch persoon, gezegd (in A en C):
Van scoonre tale so wassi
Maer tanscijn hadde soe bleec daerbi.

Hoewel er, oppervlakkig beschouwd, niets aan deze lezing ontbreekt, immers ‘scone
tale’ is eene bij ‘Gevenst Wesen’ uitstekend passende eigenschap, zoo is toch tale
onjuist overgeleverd of wellicht met voordacht door een afschrijver in den tekst
gebracht. Maar de oorspronkelijke tekst luidde anders, nl.
Van scoonre taelge so wassi.

Deze lezing hebben B (‘tailgien’) en het nieuwe fragment in overeenstemming met
het Ofra:
De bele taille la devis,
Mès un poi fu pale de vis,

en zoo is er eene juiste tegenstelling tusschen de beide regels, die bij de lezing
‘scone tale’ en ‘bleec anscijn’ ontbreekt.
De andere plaats is vooral belangrijk, omdat de lezing van B en het fragment ons
hier in staat stellen, den tekst van A, waarin een onverklaarbaar woord voorkomt,
op eene afdoende wijze te verbeteren. In vs. 11168 vlgg. wordt verhaald dat ‘Gevenst
Wesen’ zich vermomt en de kleeren van een bagijntje aandoet.
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Gevenst wesen dede doe ane
Graeuwe cledre alse ene beggine;
Si gerde in hare abijt te sine
Ende want hare met gecrouwen doken,
Daer si onder wel conste loken.

In het Mnl. Wdb. wordt gecrouwen vermeld, maar zonder afdoende verklaring. Alleen
wordt gevraagd, of men misschien ook moet lezen gevouwen. Doch hoewel niet
onmogelijk, zoo is dit op zich zelf niet waarschijnlijk: immers bij de grauwe kleeren
past niet eene, zij het ook geringe, mate van opschik, waaraan men denken moet
bij gevouwen of geplooide doeken; vgl. Rose bl. 250, vs. 110 vlgg.
Als (l. Al) dies gelike
Eest metten vrouwen namelike:
Men machse nemmer so nauwe houden
So wel gecleet, so wel gevouden,
Sine soeken wech, dits ongelogen,
Hoe si hare vriheit vercoveren mogen,

waar Verwijs aanteekent: ‘Gevouwen, lat. plicatus, gehuld in de plooien van het
kleed, gedrapeerd in haar sluier (vgl. Mnl. fragm. 238, 135: ‘plumen striken ende
faliën vouden’), en in ruimeren zin ‘opgeschikt’.
Het Fransch geeft ons aangaande de beteekenis van het bedorven woord geen
uitsluitsel; daar staat:
Et s'atorne comme beguine
Et ot d'un large cuevrechief
Et d'un blanc drap covert le chief,

maar de variant van C: ‘met gersemen douken’ wijst in elk geval de richting aan,
waarin wij ze te zoeken hebben. Gersem nl. is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde woord
als gorsem, d.i. dik, drabbig (zie Mnl. Wdb. op g o r s e m ), of ook grof (dat in het
Mnl. ook de bet. ‘dik, drabbig’ had; vgl. b.v. de benaming ‘grove urine’ in Rein. II,
7345 voor ‘drek’), en dit laatste begrip past veel beter in den samenhang. Bij
g e r s e m is daarom in het Mnl. Wdb. het vermoeden geuit, dat ook in het
onverstaanbare gecrouwen een woord met dezelfde beteekenis zou verscholen
zijn. Dit
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vermoeden wordt door de lezing groven èn van hs. B èn van het nieuwe fragment
krachtig gesteund. Het is nu zoogoed als zeker dat voor gecrouwen moet worden
gelezen gerouven, dat. plur. van gerouf, andere (wvla.) uitspraak of schrijfwijze van
geroef (Mnl. Web. op g r o f ) en dit is een andere vorm van groef, den gewonen
bijvorm van grof in het Mnl., d.i. het Zuidndl. der middeleeuwen.
In eene eveneens interessante lezing in vs. 12275, waarop evenals op limoge en
ineten nog niet genoeg aandacht is gevallen, staat het ths. aan de zijde van B en
het fragment, en tegenover C. De aan een Ovidiaansch hoofdstuk over ‘medicamina
faciei’ ontleende regels, waarin het woord voorkomt, luiden:
Heeft si ooc den adem quaet,
Soe wachte hare, dats mijn raet,
In nuchterne te sprekene jegen liede.

B heeft dezelfde lezing als A, ook het fragm. met eene geringe verandering, nl. ‘in
nuchteren’. Daarentegen ontbreekt in bij C. Dit in nu is niet de praepositie, waarvan
‘te sprekene’ afhangt, want ‘hem wachten te sprekene’ is de juiste constructie,
waartusschen in geheel misplaatst zou zijn, maar het is een deel van den ouden
vorm van ndl. nuchteren. Dit woord is namelijk gevormd uit eene afleiding van den
stam van ochtend, got. uhtwo, afhangende van de praepositie in (en), en dus te
vergelijken met naarstig, nevens, noest(?), nijver en 17de-eeuwsch nechtig. Vgl.
Franck op n u c h t e r , waar mhd. enuchtern(e) wordt aangehaald en Nnl. Wdb. op
e n u c h t e r n e . Deze vorm, die alleen uit de zuidoostelijke tongvallen is opgeteekend
(in Gloss. Bern. ‘enugterne, sobrius; enugterheit, sobrietas’), wordt op eene welkome
wijze bevestigd door de lezing der drie Rose-handschriften innuchterne (innuchteren).
Ten slotte een enkel woord over ongenoechtich in vs. 12331, voorkomende in
den volgenden samenhang:
Men sal ooc soo hovesscelike drinken
Ende niet so vol en laten scinken,
Dats een dropel en storte op hare,...
Want over ongenoechtich ende ruut
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1)

Mochtse iemen houden, ende trecken uut ,
Dat si ware hare (l. met B harde) ongeleert.

In het Mnl. Wdb. wordt ongenoechtich juist verklaard door ‘nooit genoeg hebbende,
onmatig’, en het is niet noodig, nu de lezing van het nieuwe fragment bekend is,
daarop terug te komen. Maar die lezing zelve is merkwaardig en bevestigt een in
het Mnl. Wdb. uitgesproken vermoeden. Er wordt daar nl., met het oog op den boven
medegedeelden tekst van A en de vreemde lezing van C en B: onghenuchtert,
vermoed, dat dit laatste woord door het volksbewustzijn kan in verband gebracht
zijn met onghenoechtich, waarvan het hier als var. voorkomt (en op eene andere
plaats van onghenoechsam), doch dat dit vooral waarschijnlijk is, als men naast
ongenoechtich een vorm onghenuchtich mag aannemen. Welnu, dit is juist de lezing
van het nieuwe fragment, en aan deze voorwaarde wordt dus voldaan; daar evenwel
onghenuchtert bij Kil. wordt weergegeven door ‘gulosus’, en ongenuchtertheit met
de

een voorbeeld uit de 16 eeuw bij Stallaert in de bet. ‘onmatigheid’ staat
opgeteekend, zoo is het denkbaar dat ongenuchtert ook op zich zelf de bet. ‘onmatig,
2)
gulzig’ heeft gehad , en dat men dus geen invloed van de beide woorden op elkander
behoeft aan te nemen.
Op ééne plaats staat het fragm. met eene nieuwe lezing tegenover de drie andere
hss., nl. vs. 12225: ‘dat haer bi enegen (l. tenegen) stonden bi ongevalle gevallen
ware datse hare ribaut metten hare hadde genomen ende utegetogen’; doch deze
lezing moet op een misverstand berusten: zij is waarschijnlijk veroorzaakt door den
klank van het volgende gevallen. De ware lezing is die van A en B: ‘bi bolgenscape’
(vgl. C: ‘bi gramscepen’), overeenkomstig fra. par courrous (Michel, Rom. de la
Rose, vs. 14230).
J. VERDAM.

1)

Var. C. trecken daer uut, B. treckenre uut, d.i. ‘er uit afleiden, de gevolgtrekking maken.’ Of
in vs. 12333 het fragm. hare of herde heeft, is niet uit te maken: de plek is onduidelijk.

2)

Vgl. ook Con. Somm.. bl. 284 var.: ‘vanden anderen tacke der gulsicheit, de welke es
onghenuchterheit’.

2
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Een geschiedkundig gedicht van 1494.
Hs. 10901-10903 der Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevat een geschiedkundig
gedicht dat betrekking heeft op den oorlog dien Karel VIII van Frankrijk in 1494 om
het bezit van Napels voerde. Reeds lang te voren had Napels tegen zijn vorst
Ferdinand van Arragon de hulp van den Franschen Koning ingeroepen. Eindelijk
sten

trok deze den 29
Augustus 1494 Italië binnen. Wel had Napels verbonden
gesloten met Florence en Paus Alexander VI, doch beide bondgenooten trachtten
zich, toen 't er op aankwam, aan hulpbetoon te onttrekken. Venetië hield zich onzijdig.
Keizer Maximiliaan van Duitschland was tegen Karels onderneming gekant wijl hij
in deze een verhindering zag van den oorlog dien Karel beloofd had tegen de Turken
te gaan voeren.
den

De Koning vertoefde nauwelijks veertien dagen in Italië toen hij den 13
September te Asti ziek werd. Eerst dacht men aan een zonnesteek en ging gewoon
met de toebereidselen verder, doch eenige dagen later openbaarden zich de
den

kinderpokken. Zelfs lag Karel een week lang levensgevaarlijk ziek, doch den 6
October kon hij weer uit Asti vertrekken. In dezen tijd moet dus het gedicht
vervaardigd zijn dat in de Tabula contentorum in hoc M.S. wordt aangeduid als
Versus quidam flandrici compositi tempore Belli inter Francigenos et neapolanos
o

a .... 1494. De Vlaming die 't dichtte, behoort tot de partij van den bedreigden
Ferdinand van Arragon: hij vermaant dezen pal te staan, terwijl hij Karel VIII in zijn
ziekte bespot, erin groeit dat de Florentijnen geen hand uitsteken, den Paus zijne
samenspanning verwijt, het onzijdige Venetië opwekt partij te kiezen, en de hulp
van den Duitschen Keizer inroept. En dit alles in een mengelmoes van Vlaamsch
en Italiaansch met nog een enkel woord Duitsch en Spaansch erbij, terwijl op- en
onderschrift
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1)

in het Latijn gesteld zijn. De laatste bijzonderheid doet vermoeden dat de dichter
meer was dan een eenvoudig landsknecht, dat hij wellicht een der hoogere rangen
in het leger van Ferdinand van Arragon bekleedde.
Het zij mij vergund hier openlijk mijn oprechten dank te betuigen aan den heer
J.J. Salverda de Grave, zonder wiens welwillende hulp het mij niet mogelijk ware
geweest dit gedicht uit te geven.
+

guerra erat inter franchigenos et neapolanos anno a nativitate domini xiiij x c quarto
+
*
fol. 13v
(1494).
Gallorum cunctos sume gens Itala mores
**
fletu diu properat gallicus ecce furor
1. Waer blieft hy / compt hy oft nyet / lo Roy di franzia
2.
Ho gia hy / Ey neen hy / hy is ommer op weghe
3.
E non / per quay / non viene / ich wol ichen seghe
4.
armato conla consczia in sulla lanzia
5. Ich segghe mon ami lo Roy non sanzia5.
6,
Renovar voel la stirpe de Re pipino
7.
Ist Liever also / chen dysti / el florentino
8.
gratarassi mazockino pluy la pantzia

1)
*
**

2.
3.
4.
5.

6,
7.
8.

Ook Starters ‘Soldaten minne- en drinck-lied’ is een dergelijke staalkaart van verschillende
talen, doch bij hem treedt in elke strofe een andere landsman op.
Opschriften: de oorlog tusschen de Franschen en Napolitanen was in het jaar onzes Heeren
1494.
O volk van Italië, neem al de zeden der Franschen over: ziehier het Fransche entrain (ironisch)
zich lang haasten (ironisch) op het geween! (De laatste twee Latijnsche regels vormen een
distichon).
Ital. già, ja.
per quay, waarom?; ich wol ichen seghe, ik wilde wel dat ik hem zag.
consczia, in verband met 't Ital. acconciar ‘zich uitrusten’ of 't oudfra. conche, uitrusting? Lees
dus conl' aconsczia? in sulla lanzia, op de lans.
sanzia, ofra. sancier (guérir, protéger), dus: Ik zeg u, vriend, de koning helpt (ons) niet; of
staat sanzia misschien voor s'avanzia, Fra. s'avance, dus: de koning gaat niet vooruit, wordt
niet beter?
wil het geslacht van koning Pepijn hernieuwen.
chen dysti = qu'en dis-tu?
gratarassi la pantzia, (Ital. grattarsi la pancia) = zal niets uitvoeren. pluy, meer. mazockino,
afleiding van marzocco, naam van den wapenleeuw en krijgskreet der Florentijnen.
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9. Lasso marzock hy hevet feber / e / languinaglia9.
10.
Hy kermpt hy kuempt hy clacht syn noet
Hy slaept hy sluempt hy is byna doot
12.
Hy is versuft versaecht en staet in gran baettaglia
13. Lasso medici marzock brenghen in gran Ruina13.
Disputeren nacht ende dach in twe partien
15.
Dy een / se / dy ander non / pocho / hen verblyen
16.
ancho non se chi cognosca la sua urina
17. El polso mancha / sy en weten wat bediet17.
18.
Dy een Ruypt / pullo pisto / dy ander galli galli
19.
sy leven in compromisso staet e gran travagli
20.
medici merdaci al te mael en helpen niet
21. +Brigida scrieft / ghy na leest / ich salt aen merken21.
22.
tucta Italia dy saels mysnieten
god den here dyen machs toch verdrieten
24.
che San Pyer la rumppe la foy der helgher kerken

9.

10.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
24.

lasso marzock, helaas (marzocco is een versterkend tusschenwerpsel).
languinaglia, kwijnt of kwijning; oudfra. languina, kwijning; de volkstaal vormt met het suffix
-aglia pejoratieven.
kuempt, kreunt (zie Mnl. Wdb.).
in gran baettaglia, in zwaren strijd, in groote moeilijkheid (toespeling op den slag dien hij niet
komt leveren).
Helaas (zie aant. bij vs. 9), de dokters brengen hem geheel in 't ongeluk (brenghen = brenghen
en = brengen hem).
se = si = ja. pocho, weinig.
Ook is niemand die zijn urine kent (se = s'è = er is).
El polso mancha, de pols (slag) ontbreekt.
ruypt, roept; pullo pisto, hij is erg ziek (essere a pollo pesto, erg ziek zijn). galli, imperatief
van eene veritaliaansching van het oudfr. galer, zich verheugen.
in compromisso staet, in een gevaarlijken toestand (Ital. mettere in compromesso = blootstellen
aan een gevaar) of: in een toestand van compromis, van wederzijdsch toegeven (toespeling
op de verschillende zienswijze der dokters).
medici merdaci, de pruldokters.
Waarschijnlijk een toespeling op een der talrijke revelationes der H. Brigitta die omstreeks
1345 de orde der Brigittijnen stichtte.
geheel Italië, gij zult ervoor boeten (tucta = tolta?).
dat St.-Pieter het gegeven woord der heilige kerk schendt; St.-Pieter is de Paus: de sleutel
(vs. 25) en het schip (vs. 31) bewijzen dat.
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25. Renova te Petre, oft ghy verliest den slotel
26.
Marce, staet op ˙ ti fa prender Thodysco
27.
O lupa sta forte yla pavor del voisco
28.
Toy Toey Italia, sack sack met alden protel
29. O Aquila grande / heer voghel alder heren29.
30.
gli ali tue spande ende toent u groete macht
31.
oft Peter verlijst / sceep / huys slotel en al syn cracht
vergeeft doch al mysdaet en mempt dij crone in eren
33. Richt dat recht het es seer torto33.
Vernywet den wet / hij is schyr morto
35.
slicht dat slecht sijn / e a noy conforto
36. Dyets ende wals Is al een tale
37.
Lombarts ende vals toyt equale
38.
Roemps Napels ende Torkx non vale
39. Vos signioris de Roigona39.
40.
Le novel non et troytbona
41
cart voys perdret la corona

26.
27.
28.
29.
30.

31.
33.
35.
37.
38.
39.
40.
41

Venetië (de republiek van San Marco), staat op, de Duitscher (Keizer Maximiliaan) neemt u
in.
lupa, wolvin, als symbool voor Siena (hier voor Toscane genomen?). yla pavor = il a pavor
(oudspaansch pavor = vrees). del voisco, beteekenis?
Toy Toey; Ital. to' = toglie, pak aan. sack, imper. van 't ofra. sachier, dial. saquier = pakken,
trekken. protel = rommel, boel? (zie Mnl. Wdb.).
O Aquila grande, o groote adelaar, hier voor Maximiliaan van Duitschland.
gli ali tue spande, breid uw vleugels uit (de vorm gli fout voor le is te verklaren door de
eigenaardige pluralisvorming van ala, nl. ali in plaats van ale zooals de normale vorm zou
zijn.
sceep n.l. het schip van Petrus, Ital. la navicella di San Pietro = de Katholieke kerk; sleutel
n.l. van Petrus.
torto, verdraaid, krom.
e a noy conforto, en [geef] ons troost.
toyt, geheel.
non vale, maakt geen onderscheid.
Roigoina, Arragon.
Le novel, beteekenis? troytbona = trontbona = trombona, trompet?
car (?) vous perdrez la couronne (perdret, Ital. perderete).
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42. Suy Toye herdi waelan a la baruffe42.
43.
Roigona sta forte hor com uiscian le suffe
44.
la gorsa la gorsa thurts lombarts et pantriffe
45. Ocium et lascivia in causa parce Rogo.45.

Afkortingen. In het eerste opschrift: āno, nat, dm̅, qr̅to; in het tweede: propat. Vs. 2.
om̅er; 3. 5. 15. 16. 40. nō; 7. 24.
; 8. pātzia; 12. 18. g 14. 36. 37. 38.
; 17.
mācha; 19. cōpromisso; 24. rūppe; 29. grāde; 42. co'mscian; 45. ocm̅.
In vs. 21 staat el doorgeschrapt blijkbaar als verschrijving van en; in vs. 30 heeft
de tekst: gli als.
Utrecht.
C.C. VAN DE GRAFT.

42.
43.
44.
45.

Suy = Ital. su: op! Toye zie vs. 28. baruffe (Ital. baruffa) strijd.
hor com uiscian le suffe, hoor hoe zij roepen (oudfra. hachier?) le suffe?
la gorsa = la corsa = la course, Ital. a corsa, in draf. thurts, l. thurks? pantriffe?
Ik smeek u, laat varen de rust (ocium foutief voor ocio?) en de wellust (toespeling op vs. 6)
in deze zaak (ter wille van deze zaak). (Vgl. Lat. parce metu = vrees niet).
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Stellen.
Naar aanleiding van eene plaats in Belg. Mus. 7, 188, 63 (Kalff, Ep. fragm. bl. 109)
uit het fragm. van ‘Willem van Oringen’, vestig ik de aandacht op eene tot heden
onopgemerkt gebleven beteekenis van mnl. stellen. In de beschrijving van den voor
zijn vak, dat van rooverhoofdman, bij uitstek berekenden Gonnart komen de volgende
regels voor:
1)

Die meester was Gonnart geheten,
Men conste genen fellere(n) geweten
Noch die conste stellen bat,
Want hem noit geen man ontsat
2)
Noch enne ontfarme in gere maniere.

De meening van Willems en Kalff, dat men in plaats van stellen moet lezen stelen
(bij den laatste vragenderwijs geuit) is onjuist: immers, ware dit zoo, dan zou de
volgende regel moeilijk te verklaren zijn. De bedoeling van dit vers kan geene andere
3)
zijn dan deze: ‘zoodat niemand hem ooit kon ontgaan of ontsnappen’, en dus moet
er een woord staan met eene andere beteekenis dan stelen, en wel lagen leggen,
belagen, iemand een strik spannen. Dat stellen dit werkelijk beteekend heeft, blijkt
o.a. uit Belg. Mus. 8, 452, 28 vlg.:
Hieromme leeft also ghi wilt sterven,
Want jeghen de doot helpt geen stellen;

doch vooral uit mhd. stellen nâch einem of ûf einen, hetzelfde als hd. einem
nachstellen, auflauern (Lexer 2, 1171). De uitdr. s t e l l e n (nl. lagen, of strikken)
n a e n e n (= hd. ‘nachstellen’) is ongetwijfeld ook in het Mnl. bekend geweest,
evengoed

1)
2)
3)

6

Vgl. meester dief, mnl. benaming voor ‘rooverhoofdman’ in Sp, I , 8, 52 var. B. (Mnl. Wdb.
op m e e s t e r , 4).
l. hem ne ontfarmde.
Vgl. over deze beteekenis van mnl. w a n t , Tijdschr. 5, 1 vlgg.
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l e g g e n n a , hetwelk men in dezelfde beteekenis aantreft Vad. Mus. 1, 87, 44:
‘enen voghelare, die na leewerken leghet, ende (l. en) hevet niet soo saen ghevaen
ene leewerke als enz.’

Nieuwe doctrinale, vs. 2485 en 2584.
Eene nauwkeurige vergelijking van het teksthandschrift van het bovengenoemde
werk van Jan de Weert, met het leidsche hs., waarvan door Blommaert de varianten
onvolledig zijn medegedeeld achter aan het derde deel zijner uitgave der O
Vlaamsche Gedichten, zou zonder eenigen twijfel verscheidene noodige en
verrassende verbeteringen aan den dag brengen. Ik geef daarvan een paar
voorbeelden, die met andere te vermeerderen zijn. In vs. 2483 vlgg. wordt gesproken
over de algeheele zuiverheid of reinheid, welke een vereischte is voor de ziel, die
in Gods nabijheid zal worden toegelaten. Die zuiverheid wordt aldaar in eene
vergelijking uitgedrukt in de volgende regels:
Ja die ziele, nadat wi lesen,
Moet also claer van sonden wesen,
Als dat oghe van scouwe sy.

Het is niet duidelijk wat scouwe hier moet beteekenen: de eenige opvatting, die er
aan mag worden toegekend, is blik, oogopslag, datief van scou(w), maar met deze
verklaring gaat de vergelijking meer mank dan dit volgens het bekende gezegde bij
iedere vergelijking voor lief moet worden genomen. Men verwacht een woord, dat
de eene of andere lichamelijke verontreiniging aanduidt, in tegenstelling met de
zonde, die de ziel besmet. Raadplegen wij nu de variant, dan vinden wij daar:
Als dat oghe van ghescuwe sy.

Dit is in elk geval uit een metrisch oogpunt eene betere lezing, maar zij is nog niet
goed genoeg: zij kan ons alleen dienen om het ontstaan der lezing scouwe te
verklaren, maar niet ook den tekst. Bedenken wij nu dat c en t in de hss. vaak in
het geheel niet te onderscheiden zijn, en dat de w in
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mnl. hss. groote overeenkomst heeft met lb en bb, dan zullen wij de mogelijkheid
erkennen dat ghescuwe verlezen of verschreven kan zijn voor ghestubbe, d.i. ‘een
stofje, een vuiltje’. Dit is juist wat hier noodig is: ‘de ziel moet even zuiver van zonden
zijn als het oog van het kleinste of geringste vuiltje of stofdeeltje’. Een opzettelijk
ingesteld onderzoek heeft mij overtuigd, dat werkelijk zoowel het eene als het andere
(ghescuwe, ghestubbe) uit het woord kan worden gelezen. Eene plaats, waaruit ten
overvloede de juistheid der verbetering blijken kan (‘dat men in spele gestubbe
werpt in die ogen’), vindt men in het Mnl. Wdb. op g e s t u b b e .
Op de andere plaats (vs. 2584) lezen wij:
Dese messe over den dooden
Sal doen, als over stont gheboden,
Die prochipape selve, oft hi
Die die kerke bevolen si,
Om dat hi es sijn prochiaen;
Mer dander mach een cappellaen
Doen bi beden of bi mieden.

Alleen de pastoor mag eene mis over een doode, eene zielmis doen, andere missen
mogen ook door een kapelaan gediend worden. De woorden ‘als over stont
gheboden’, waarin eene fout schuilt, zullen wel geene andere beteekenis hebben
dan ‘daar dit hem als plicht of taak is opgelegd, hetgeen hem nadrukkelijk is
geboden’. De var. heeft scuut in plaats van stout, en het is niet moeilijk uit de
vergelijking dezer beide lezingen te besluiten tot de oorspronkelijke ‘over scout
geboden’, d.i. ‘als verplichting opgelegd’. Dat scout de bet. ‘schuldige plicht’ kan
hebben, zal wel niet bewezen behoeven te worden. Voor over zie men Mnl. Wdb.
op o v e r , 20) en geboden kan komen òf van bieden òf van gebieden; zie bij die
woorden. Op verscheidene plaatsen in mnl. hss. zijn stont en scout met elkaar
verward. Men vergelijke b.v. Wrake III, 1213:
als die sonde te groot es,
Ende men te langhe daer in staet,
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Wet dat God sulc scout slaet,
Als ghi moocht daghelix sien
Aen menighen daer ende hier ghescien.

Voor sulc scout moet gelezen worden sulc stont, d.i. van tijd tot tijd, nu en dan, of
ook menigmaal. Men vindt het b.v. Teest. 100 en 2351; Rincl. 1106 (selc stont);
Doct. III, 126, en in dezelfde beteekenis selc tijt, Grimb. I, 2794. Zoo moet ook
waarschijnlijk scoud voor stond gelezen worden in eene plaats uit Invent. v. Brugge
(1, 193), vermeld in het Mnl. Wdb. op o u w e . Vgl. ook Troyen, dl. 1, vs. 5390: ‘die
sulc stout leeft mit mynnen, alsnu (en bij andere gelegenheden) vecht ende strijt’
enz., waar eveneens sulc stont moet worden gelezen.
J. VERDAM.

Weeuwenaarspijn.
In dit tijdschrift (deel IX, blz. 138-140) heeft Beets deze uitdrukking besproken en
met uitdrukkingen van dezelfde beteekenis uit andere talen vergeleken. Ik kan er
hier nog een bijvoegen. In Rusland hoorde ik eens iemand, die zijn elleboog
bezeerde, zeggen, dat dit was ták-že ból'no kak poter'át' ženú, d.w.z. ‘net zoo pijnlijk
als je vrouw te verliezen’ en toen ik vroeg, wat hier het tertium comparationis was,
kreeg ik ten antwoord: ‘beide soorten van pijn zijn hevig, maar duren niet lang’.
Naderhand heb ik meermalen aan dezen en genen Rus gevraagd, of hij die
spreekwijze kende; de een had het wel eens hooren zeggen, de ander niet. Nu, ook
bij ons is er menigeen, die het woord weeuwenaarspijn heelemaal niet kent.
Goes.
N. VAN WIJK.
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Drie Oldenzaalsche oorkonden uit de vijftiende eeuw.
Als vervolg op de in dit tijdschrift, Dl. XXIV, meegedeelde oorkonden worden
hieronder afgedrukt drie soortgelijke stukken uit dezelfde verzameling van door Prof.
Gallée gemaakte afschriften.

1. Oorkonde van 1424.
Wij, Arend de Monik, gheheten Wicherinck, Gherd Dobbe, Dage unde Ghese, unser
twiir echten vrouwen, bekennet unde betuget in desse(n) openen breve, vor uns,
unse erven unde anervende, dat wij hebbet ghedaen unde doen rechte uplatinghe
unde vertichtnisse des tenden to Cluuck, belegen in den kerspele to Aldensale, myd
hande unde myd mude, alse wij van rechte solden, to behoeff des Hillige(n) Gheystes
to Aldensale unde en hebben nyrleyge recht noch ansprake beholden an de vorg.
tenden. Al arghelist uedghesproken dat an dessen breve.... hynderlick an wesen
mochten. Ende desses to tughe ende to schine der warheyt zo heb ik Arnd vorg.
vor my, vor Ghese, myns echten wives ende vor al onse ervede, myn ingheseghel
an desse(n) breeff ghehanghen, unde Gerd vorg. umb ghebreck myns zeghels zo
heb ik ghebeden Johanne Steniken borgen to Schutorp desse(n) breff vor my, vor
Dage, myns echten wives unde vor al onse ervende mede to bezeghelene; unde
ik, Johanne vorg. umme beden willen Gherdes unde Dage vorg. heb ik mijn
inghezeghel mede an desse breeff ghehanghen. Datum anno Domini millesimo
cccc vicesimo quarto in prefesto Katherine virginis.

2. Oorkonde van 1441.
Ic, Gerd van Linge, make kond allen luden ende betuge mit
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dessen apenen breve vor my ende myne erfgenamen ende vor holder myns brefs,
dat ic purliken ombe Godes willen hebbe gegeven ende geve vormits dessen breve
Hinricke van Echtler, geheten die Blancke, Johannes Fobig ende Hessele ter Denge,
indertijt raetlude ende provisores des Hilligen Geistes tot Oldenzael ende oren
nakomeren eynen erfliken steden vasten wederkap der achte mudde roggen jarliker
gulde, die ic em in vortyden erfliker afgecoft hebbe uut deses vorg. Hilligen Geistes
vrijeijgenen erve ende guede, geheten Wolberting, belegen inder burschap toe
Lemeslo in den kerspel ende gerichte van Oldenzael, ende vort uut des Hilligen
Geistes vorg. alingen renthen, tenden, vervalle ende upkomyngen, soe dat desse
raetlude of ore nakomeren vorg. desse vorg. jarlix gulde mogen wedercopen alle
jaer onvorjaert, op alle Sante Peters dach ad Cathedram, achte dage vor of nae
onbegrepen, vor hondert guede goldene overlantsche Rijnsche gulden guet van
golde ende zwaer, noch van gewichten, genge ende geve, up data sbrefs sonder
eniger hande wederzeggen ende sonder al argelist. In orkunde der warheit aller
punten vorg. soe heb ick Gerd vorg. gebeden Johanne Voet dessen bref mit sinen
segele over my ende myne erfgenamen ende holder myns brefs vorg. toe bezegelne
ombe gebreck willen myns segels; ende ic Johan Voet vorg. hebbe ombe bede
willen Gerdes van Linge vorg. myn seghel wijtliken an dessen bref gehangen.
Gegeven in den jaer ons Heren dusent virhondert eyn ende virtich op Sante
Ambrosius daech, des hilligen bisschaps.

3. Oorkonde van 1449.
Ic, Gerd van Eerde, geheten die Duker, doe kond end kentlic allen luden ende betuge
mits dessen openen breve vor my ende myne erfgenamen, dat ic hebbe gelavet
ende love vormits dessen breve Johanne Snoyen ende sinen erfgenamen deger
ende al schadeloes to holdene van den vijften halve mudde roggen jarliker gulde,
die Johan vorg. vor my ende met my heft ge-
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lavet jarlix toe betalne, in enen openen besegelden breve an hant des Hilligen
Geistes raetlude tot Oetmersem ende oren nakomeren. Weert sake dat des niet en
schede, woe dat toequeme, soe dat Johan ofte sine erfgenamen vorg. der vorg lofte
in enigen schaden queme, daer sal ic ofte mijne erfgenamen vorg. Johanne ofte
sine erfgenamen vorg. tot allen tijden van ontheven ende deger ende al schadeloes
van holden. Oeck sint vorwerde, wanneer Johan ofte sine erfgenamen vorg. niet
leng en willen stan vor desse jarlix roggen gulde vorg., see mogen die my ofte mynen
erfgenamen vorg. dat alle wege een jaer toe vorne upzeggen ende weten ende up
alle Sante Petersdach ad Cathedram achte dage vor of na onbegrepen, ende
wanneer die wete geschien is, soe sol ic of myne erfgenamen vorg. Johanne ofte
sine erfgenamen bynen den naesten jaer daer naestvolgende deger ende al onthaven
ende schadeloes holden van dessen vorg. lofte ende em siin segel kummerloes
weder leveren van den vijften halve mudde roggen jarliker gulde vorg. Weert sake
dat ic of myne erfgenamen vorg. des al niet en deden, dat queme to woe dat
toequeme, soe mach Johan ofte syne erfgenamen die summe geldes, daer desse
vorg. jarlix roggen gulde vor gecoft is, van den vorg. raetluden van stunden an
inmanen ende uutwynnen mit aller cost hynder ende schaden als daer daen
upgegaen weer, van my of mynen erfgenamen vorg. van myn have ende guede
weglic ende onweglic ende vort uut alle myne alingen erven ende gueden, dat sij
leyn of eygen, bynnen ende buten waer ende up wat stede of in wat gerichten ic of
myne erfgenamen vorg. die nu tor tijt hebben end namaels, wil Got, vorkrijgen
mogen, mit pandinge, mit besate, mit allen gerichten geistlic ende wartlic, dat ene
recht den anderen niet te hynderne, onvervolget ende onverclaget, vornemende
gelike rechte heren pacht, ende losen ende quiten em daen selven van desser vorg.
roggen gulde in allen manniren ende vorwerden soe ic solde hebben gedaen als
vorg. staet sonder enig wederzeggen ende sonder al argelist. In orkunde der waerheit
aller punten vorg. soe heb ic Gerd vorg. myn
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segel vor my ende zijne erfgenamen vorg. wytliken beneden an dessen bref
gehangen. Begeven in den jaer ons Heren dusent virhondert negen ende virtich
des naesten Dinxedagen (!) na Onser Leve Vrouwen dage Visitacio.

Aanteekeningen.
Omtrent het taaleigen van voorgaande stukken valt weinig op te merken na hetgeen
reeds vroeger gezegd is. Het zal den lezer niet ontgaan dat de opstellers niet
o

geschuwd hebben onderling afwijkende vormen van een woord te gebruiken. In N
o

1 vindt men nu eens ende, dan weer unde; in N 2 staat op een en denzelfden regel
o

wederkap en afgekoft; iets verder wedercopen; N 3 vertoont gelavet ende love;
voorts lofte, geloft, doch ook apenen en onthaven.
o
N 1 geeft mij aanleiding tot de volgende kantteekeningen.
Doen naast hebbet; reeds vroeger is opgemerkt dat behalve de gewone
meervoudsuitgangen op et ook die op en in de oorkonden nu en dan voorkomen.
Iets verder ook hebben.
Myd mude. Door deze plaats wordt het gebruik van den echt Sassischen vorm
muud in het Twentsch bevestigd.
Hebic, natuurlijk voor hebbic, d.i. hebbe ic.
Johanne, accus. enk. van Johan, op de wijze van zulke accusatieven als Lazaruse,
Petruse, Satanase in den Heliand en 't Mnl. In den Heliand komen ook voor
accusatieven als Lazarusan, Cristan, Petrusen, en hiermede is te vergelijken
Steniken.-Johanne een paar regels verder als nominatief is eenvoudig een taalfout;
evenals myns echten wives als bijstelling van vor Dage.
Borge, borg; vgl. Mnd. Wtb.
o
N 2. Johannes voor Johannese.
Guede; uit deze spelling mag men opmaken dat de opsteller van 't stuk bedoeld
heeft onzen oe-klank aan te duiden.
Aling, volledig, geheel; z. allinc enz. in Mnd. Wtb. en in Verdam's Mnl. Wdb.
Upkomynge, opbrengst. Vgl. Mnd. Wtb.
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o

o

N 3. Johanne Snoyen; vgl. over deze accusatiefvormen het bij N 1 opgemerkte.
Deger, volledig, geheel en al. Zeer gebruikelijk in 't Nederduitsch, zooals men
zien kan uit Mnd. Wtb. Ook Verdam i.v. geeft voorbeelden, maar alleen uit een
streek waar geen eigenlijk Mnl. gesproken werd.
Leng, langer; reeds in den Heliand luidt het leng; zoo ook Ags. De oudere vorm
is natuurlijk langis, gevormd als batis, bet.
Besate; hier ‘beslag, beslaglegging’; vgl. Mnd. Wtb.
De woorden vornemende gelike rechte heren pacht zijn mij niet duidelijk.
Zonderling is 't gebruik van 't voornaamwoord 3 ps. in ‘vor my ende zijne
erfgenamen’, waar wij mijne zouden zeggen.
Dinxedagen zal wel een schrijffout wezen; is in allen gevalle verkeerd voor
Dinxedages, gelijk van zelf spreekt.
H. KERN.

Tekstverbetering op Oldenzaalsche oorkonde van 1351.
Blz. 246, D. XXIV van dit Tijdschrift staat: dat mach he keren wat hi wil. Van
bevriende zijde wordt mij de opmerking gemaakt dat stellig moet gelezen worden
war hi wil, met verwijzing naar Overijs. Stads-, Dijk- en Markerechten (I), 55: Zo
zoldt het wesen ter schepen claringhe, waer men dat ghelt kieren sal. (Verdam Mnl.
Wdb. III, 1333). De opmerking is zonder twijfel juist.
H. KERN.
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Jonk.
Dit is een woord dat ons in gedachte verplaatst naar China, evenals mandarijn, taël,
joosje. Toch is geen dezer woorden van Chineeschen oorsprong. Een zeer goed
artikel over het woord komt voor in Hobson - Jobson, van Yule en Burnell, art. Junk,
waar de juiste opmerking gemaakt wordt dat de oude Arabische handelaars het
woord moeten gehoord hebben van Maleische loodsen, vermits het zekerlijk 't
Javaansche en Maleische djong en adjong, een groot vaartuig is. Tot nadere
bevestiging van deze bewering kan strekken dat djong reeds in 't Oudjavaansch
gebruikelijk is, en dat daarmede overeenkomt het Tagalog daong, waaruit blijkt dat
de oudere vorm is djaung, en tevens dat het Maleische adjong uit het Javaansch
gekomen is, want ware het oorspronkelijk Maleisch, dan zou men verwachten
adjaung. In 't Ngadjoe-Dajaksch luidt het woord adjong, evenals in 't Bisaya; in 't
Pakewa duanga.
Wat den Hollandschen vorm jonk betreft, is moeielijk te zeggen waaraan die
rechtstreeks ontleend is. Het Fransche jonque kan evengoed uit ons jonk ontstaan
zijn als omgekeerd. Mogelijk is jonk een poging om 't Javaansche djong weêr te
geven; dat Jav. dj door de oude Hollanders met j werd aangeduid, blijkt o.a. uit
Jacatra voor Djakarta.
H. KERN.
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Bronnen voor de kennis van leven en werken van Jan van Hout.
1)

III .
Jan van Hout-Jan Jansz Orlers.
In het Gemeente-archief te Leiden is aanwezig een bundel brieven, op een waarvan
Jan Janszn Orlers, de bekende Leidsche historicus, schreef: ‘Verscheyden oude
brieven aen mijn tot Amsterdam wonende geschreven annis 1592, 1593, 1594,
1595 etc. van Corn. Meeszn van Hout, Jan van Hout, Dr. Paauw ende andere’, hem
daarmee blijkbaar bestemmende tot omslag voor de overige brieven. Er zijn er
zesenvijftig, en wel:
o
1 . Dertig van Jan van Hout aan Orlers, geschreven tusschen 18 Augustus 1591
en 13 Maart 1596. Ze zijn genummerd van 1 tot en met 30.
o Negen van Cornelis Meeszoon van Hout, den vader van Jan van Hout en den
2 .
grootvader van Orlers, geschreven tusschen 27 Juni 1591 en 20 Maart 1594,
o

genummerd van 31 tot en met 40. N . 34 is niet van Cornelis van Hout.
o Een brief van Cornelis Janszoon Orlers aan zijn broer Jan Janszoon van 18
3 .
o
Maart 1592. (N . 34).
o
4 . Acht brieven van Pieter Paauw, hoogleeraar in de anatomie te Leiden en
schoonzoon van Jan van Hout, aan Orlers geschreven tusschen 19 Mei 1594
en 17 Oct. 1595, genummerd van 41 tot en met 48.
o Vijf van Rem Egbertsen Bisschop uit Koningsbergen aan Orlers, geschreven
5 .
van 1592 tot 25 Mei 1595, genummerd van 49 tot en met 53.

1)

Zie Tijdschrift XXII, p. 203 vlg. en XXIII, p. 194 vlg.
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o
6 . Twee van Pieter van Endoven Roeloffszoon, klerk van Jan van Hout, en op
o
diens last aan Orlers gericht, N . 54 ter begeleiding van ‘twe hemden mitsgaders
o

noch tlaecken tot twe cragen’, van 13 April 1593; N . 55 met dank voor door
Orlers gezonden ‘annalen, de welcke u oom mit u heertgevaer (= Cornelis
Meeszn) zeer angenaem zijn geweest’, en weer ter begeleiding van zes gulden
o

voor ‘een nieu paer schoen ende neerhosen’. Ook N . 20 is door Van Endoven
geschreven en alleen onderteekend door Jan van Hout.
o Een brief van Jan van Schulenburch aan Orlers van 25 Maart 1595, eveneens
7 .
o
uit naam van Van Hout gevoegd bij een zending kleedingstukken (N . 56). De
o

o

brieven sub 6 en 7 kunnen verder buiten bespreking blijven.
o

o

Die sub 5 zijn m.i. wat hun inhoud betreft van weinig beteekenis. N . 49 b.v. is min
of meer een godsdienstig wijsgeerig betoog. Bisschop heeft uit een schrijven van
Orlers vernomen,
‘dat UE. van mij sijt begeerende andwoort op deese 3 navolghende
vraghen, te weten 1. Off yemandt van onse goede vrienden sterve, wy
behooren verblyt off bedroeft te weesen? 2. Off des werrelts loop te
beweenen off te belachen is? 3. Waerrom de menschen altijt lachen over
tegenspoet van haer naesten? Op welck ick nae myn cleyn verstant en
quaeden tijt soe cort en goet sal antwoorden alst my moghelyck is’.
De brief eindigt na een uitvoerige bespreking van bovenstaande punten met een
paar onbeteekenende rijmpjes, waaronder de spreuk ‘Ghodt is myn licht’. Deze
epistels schijnen trouwens meer het karakter van algemeene zendbrieven gehad
te hebben aan een krans, een soort jongelingsvereeniging uit de zestiende eeuw,
waarin men misschien reeds eenigszins werkte in de richting der Remonstranten;
o

immers in N . 51 schrijft Bisschop, dat in zijn vorigen brief de vriendelijke groete
aan de ‘heele Compangy is geschiet’, maar dat hij nu eens een ‘cleyn brieffgen
appart’ schrijft ‘om onse pertyculiere vrientschap tonderholden’. Doch ook deze
brief, waarin men wat intimiteiten en persoonlijke ervaringen zou verwachten, stelt
teleur; 't is met
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een omhaal van woorden slechts de wensch, dat Orlers goed in zijn geloof zal
blijven.
't Is zoo goed als zeker, dat onze briefschrijver dezelfde Rem Egbertszoon
Bisschop is, dien Van der Aa vermeldt, en merkwaardig is het in verband met den
aard der brieven, dat deze ‘onbesproken burger’ van Amsterdam en broeder van
den hoogleeraar P. Episcopius ook in later jaren ernstig bij de Remonstrantsche
troebelen in zijn woonplaats blijkt betrokken te zijn geweest.
o

De brieven sub 4 , die van Paauw, zijn vrij belangrijk. Daar ze ons echter niets
leeren over de verhouding tusschen Van Hout en Orlers, heb ik ze elders in hun
1)
geheel uitgegeven en besproken .
We bepalen ons hier dus uitsluitend tot de eerste drie rubrieken.
Laten we vooraf nagaan onder welke omstandigheden Orlers verkeerde tijdens
de correspondentie. Daarbij maak ik gebruik behalve van de hier besproken brieven
ook van Jan van Hout's testament en inventaris en van 24 losse blaadjes, die
ingenaaid zijn geweest en door Rammelman Elzevier zijn betiteld met ‘Zakboekje
van Orlers, stedebeschrijver van Leiden’, alles berustende in het Leidsche Archief.
Van zijn geboorte noteerde Orlers: ‘Ick ben geboren na het zeggen van Oom Jan
van Hout op drie Coningen avont anno 1570’. Zijn moeder was Barbara van Hout.
Zijn vader, Jan Orlers, schijnt een wispelturig man geweest te zijn, die niet te best
o

op zijn zaken paste (Br. N . 40). Zijn broeder, Cornelis, heeft blijkbaar ook niet willen
deugen, wat we hieronder uitvoeriger zien zullen. Jan van Hout heeft voor de geheele
2)
opvoeding van Orlers gezorgd, zooals hij hem plechtig in zijn testament herinnert .

1)
2)

Oud-Holland, XXIII, afl. 3.
Met eenige verbeteringen van den tekst bij Schotel (Driemanschap, p. 54) naar het hs. uit
het Leidsch archief: ‘Ende soo veel u, Orlers, myn neve, aengaet, ic vermane ende belaste
u tselve aen te nemen (nl. de voogdijschap over Van Hout's kleinkinderen) in cracht van
sodanich gesach als my over u naer recht, reden ende billickheyt toecomt, uit sake van u
onderhout ende opvoedinge, twelc gy van den jare 1577 aen, dat Barbara Cornelisdr van
Hout, u moeder en myn zuster sa: ge: overleet, tmynen laste heb gehadt, niet alleen tuwe
montcoste angaende, mar hebbe u ook doen cleden, reden, an u ambacht besteet, eyntelyck
ooc eerlicken uitgehuywelickt, alles my niet weynich gecost hebbende. Twelck ic hier geensints
en stelle, noch tot eenigen roem, veel min tot u verwijt, mar alleenlyck omme u naer myn
overlyden deur de iegenwoordige myne warachtige vermaninge te meer te bewegen, dat gy
den last, u by my hier voren opgeleyt, niet alleen onweygerlycke, maer ooc gerne ende
willichlyck anneempt, getrouwelyck volvoert ende soo u de Heer tleven laat, naerstelyck
voltreckt, selfs ooc indien eenige van myne kintskinderen tot armoede of gebrec souden
mogen comen, twelc den hemelschen Vader genadelyck gelieve af te weren, dat gy, die u
angedane weldaet gedachtich synde, vaerdich en willich syt om deselve jegens sodanige
verarmde en behoeftigen te vergelden, sonder u mette schant-vlecke des ondanckbaerheyts
te besoedelen’.
J. Koning zegt in zijn Verhandeling over J. van Hout, dat deze sedert 1573 voor Orlers zorgde,
zonder eenig bewijs mede te deelen. Bedoelde verhandeling berust in handschrift in de
o

Bibliotheek van de Maatschappij, N . 869 en bevat zoo goed als niets, wat niet reeds in
gedrukte stukken vermeld was.
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Vóór Juni 1591 moet Jan Janszoon reeds in een of andere betrekking geweest zijn,
maar ook dat schijnt te zijn misgeloopen, blijkens den gemoedelijken brief van
grootvader, dien ik hier in zijn geheel laat volgen.
o

N . 32.
Vele groetenisse in onsen Heere en zalichmaker Jhesu Christo. Amen.
Beminde Neeff, uwe schryvens ende dancbaerheyt, dat ghy in een goet
huus zyt, is ons zeer lief ende aengenaem; lof zy de Heere. Dan wy
vermaenen u ende gebieden niet min uut vaderlicke auctoriteyt, dat ghy
u vromelic draecht als de minste, zo ghy ooc zijt; op dat tusschen uwe
meester, vrouwe, tgansche huusgezinde ende u gedurige ende godlicke
liefde mach comen ende blijven. Ende dat doende, zal uwe wederzake,
namentl. uwe voorgaende vrouwe den mond gestopt, beschaemt, ende
ons zeer lief zyn. Zijt vlytich ende iegelic dienstelick van goeder harte,
niet alleen na den ooge om den mensche te behagen, mer vooral Gode,
diet alle ziet, regeert ende zal oordeelen. Als ghy eenige tyt hebt, hoort,
oufent ende regelt u na Gods woort. Desgelyx de const arithmeticae, nut
zynde tot coopmanschape etc. Wy zyn God danc alle wel te passe, dan
vroutgen gaet noch al zieckelic. Groet zeer u meester ende ooc tgeheele
1)
huusgezinde, ooc den predicant Johan Hol mit Beellytgen zijne
huusvrouwe. Hiermede zyt dalmogende

1)

Waarschijnlijk Joannes Hallius, beroepen van Leiden naar Amsterdam in 1581 (Zie
Wagenaer, Amsterdam, folio-uitgave, II, p. 143). Ook Jan van Hout bestelt wel eens
aan hem de groeten.
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bevolen, die spare u zalige voorspoet. Geschr(even) tot Leyden desen
27 Junii 1591.
Uw grootvader.
Laet uwe cleeden, hosen, schoens etc. niet ver .....(?) mer doetse in tyts
repareren ende tekent het an. Vroutgen zendet u tot een groete
innegeleyde V st.
1)
Adres: Eersamen ende discreten Cornelis Claeszn , librarier int
schryfbouck, opt Water. Ende voort an zyn dienaer Jan Janszoon Orlaers,
tot Aemstelredamme.
Sedert Juni 1591 toch woont Orlers als bediende ten huize van den boekverkooper,
in het adres genoemd, en hij is daar gebleven tot zijn huwelijk in Februari 1596 met
‘Geertruyt Andries zynde de dochter van Maryken Symons, boeckvercoopster
woonende tot Delff’.
In Maart 1596 begint hij zijn boekhandel te Leiden, hetwelk hij aldus noteert:
‘Den 26 Martii hebbe ick winckel van boeckvercooper opgestelt in de
huysing van Arent Corn. backer in den Draeck. De almachtige God laet
het myn wel gelucken’.
In 1597 koopt hij reeds een huis, ‘staende ende gelegen Pieterskercksteech,
genoemt de gulden laers’, voor 2730 gulden ‘met 300 gereet ende 200 gl. tsiaers’
en blijkens zijn aanteekeningen brengt hem dat huis van 1597 tot 1606 bij elkaar
aan baten 2100 gulden op. Tot 1606 schijnt hij het dus niet zelf, of ten minste niet
alleen bewoond te hebben.
2)
Toch stond hij in 1609 na den dood van Jan van Hout nog bij zijn oom in het krijt .

1)

De uitgever o.a. van ‘Der ionghe Dochters Tijt-cortinge’ in 1591 (G. Kalff, 16
II, p. 207).

2)

In Van Hout's Inventaris onder de ‘Losrenten, alles vrijs gelts te betalen’ komt voor sub 6 :
‘noch op Jan Janszoon Orlers, boucvercoper een jaerlicxe rente van XVIII gh. XV st. losbaer
iegens den penning zestien op zyn generale goederen, ende verschynende Mey, daervan
tjaer XVIc acht laetst betaelt es’.
Dan nog een renteobligatie: ‘Op Jan Janszn Orlers boucvercoper ende Cornelis (plaats open
gelaten) zyn swager als borgen ende principale schuldenaers voor Willem Janszoon Orlers
een renteobligatie van VI gh, V st. losbaer den penning zestien, verschynende jaerlicx den
XXIX November, daervan tjaer 1608 laetst betaelt es’. Uit dit laatste blijkt tevens dat Orlers
nog een tweeden broer gehad heeft, wien het waarschijnlijk ook niet naar den vleesche ging.

de

eeuw,
o
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1)

Hij heeft zeven kinderen gehad, waarvan er zes zeer jong sterven . Een dochter,
Barbara, is ruim vierendertig jaar geworden. Ze stierf in Augustus 1640 na tweemaal
2)
gehuwd te zijn geweest .
Voor uitvoerige meedeelingen over allerlei familie-aangelegenheden, geboorte,
3)
doop, huwelijk, overlijden enz. verwijs ik verder naar het zakboekje .
Tot recht begrip van deze en misschien nog volgende Hauteniana laat ik hier
thans een beknopte schets volgen van den stamboom der Van Houten, die ik zoo
langzamerhand onopzettelijk uit verschillende gegevens heb samengesteld.

1)

2)

3)

Zie hier, hoe hij in misschien schijnbare gelatenheid als met een stil verwijt dergelijke feiten
telkens vermeldt: ‘Opten 31 December anno 1599 heeft myn huysvrouwe snachts tusschen
drie ende vier uyren gebaert haer tweede zoon, doch God almachtich hadde hetsclve zavonts
tusschen negen ende tien uyren, eert de bedroefde werelt sach uyt de selve verlost ende in
syn ewich rijck gehaelt by die, die hy ons te voren had laten aenschouwen’,
Opten 17 Augusti 1640 es myne lieve dochter des mergens omtrent twee uyren overleden,
zynde op een Vrydach. God verleene haer ende my, die volgen moet, een zalige opstandinge.
Amen. Out geweest synde 34 jaeren, vijf maenden ende 12 dagen.
Opten 10 Februari 1632 es myn dochter Barbara Orlers inden huwelicken staet getreden met
Mr. Jan Angillis, doctor inde rechten, notaris ende secretaris van Soeterwoude, die weduenaer
was van Maria Bontius. God almachtich wil haer huwelic segenen.
Opten 19 Februari, 1640 synde op een Sondaech, es myn dochter Barbara Orlers getreden
in haer twede huywelic met Johannes Jansonius, praeceptor inde triviale schole tot Leyden,
weduenaer van een dochter van Adriaen Pieterssen van Polanen.
In het ‘zakboekje’ komt ook nog voor een contract over de auctie van de boeken nagelaten
door een Groningschen rector: ‘dat ic haer (de weduwe) betalen zal op drie termynen van
halff jaeren telken een derde deel; dat ic hebben zal op yder gulden 1¼ st.; dat zy de catalogien
tot haer kosten zal laten drucken, behouden dat ic haer 12 gulden te goede komen zal; dat
zy de boecken tot mynen huyze buyten myne kosten zal leveren; dat ic hebben zal voor het
binden van de catalogen tot 350 toe van elc ½ st. bedragende 8-15-0’. (23 Maart 1613).
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1)2)

1)

2)

Van Hout heeft waarschijnlijk meer kinderen gehad, die jong gestorven zijn. Ik ontmoette
daarover echter nog geen volkomen betrouwbare gegevens. In het vonnisboek van Leiden
over de jaren 1591-1595 trof ik meermalen aan Gerardt van Hout, of Van Houte, poorter der
stad Leiden. Van eenige verwantschap met Jan van Hout is mij tot heden niets gebleken.
Gerardt schijnt niet bepaald te zijn geweest een familielid om trotsch op te zijn. In Van Houts
inventaris komt voor: ‘Een groot bondel stucken gecomen uyt den boedel van Za. Jacob van
Hout’. Ook dien Jacob kan ik nog niet met zekerheid zijn plaats aanwijzen.
Licentiaat in de rechten, griffier van Leiden.
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Om nu tot de brieven terug te keeren: ze in hun geheel hier af te drukken is misschien
niet wenschelijk; er zijn er te veel bij van zekere een vormigheid: bestelling van 't
een of 't ander te Amsterdam, meedeeling over aan te schaffen kleeren, vermaning
om goed op te passen, de complimenten aan Cornelis Claeszn en de zijnen, dit is
o

het algemeene schema van wel een vijftiental. Ziehier b.v. N . 3, waarin nu wel geen
bestelling voorkomt, maar dien ik kies, omdat er tevens uit blijken kan, hoe Van
Hout den dood van zijn grootvader en moeder opnam.
In Leyden den 5 Aprilis 1592.
Neeff, zedert het afsterven van Bartelmees ende myn moeder, twelc ons
menschelicker wys heeft bedrouft, mer wy mit gedult hebben genomen,
danckende den Almogende, dat hem belieft heeft zyn goddelicke wille
mit hem te doen, hebben wy ons in goeder gesontheyt gevonden. De
Heer zy lof van alles. Wy hopen van u niet minders. Ic hebbe Pieter Janszn
belast u een daelder te verstrecken tot betalinge van u schoen. Hy zal u
uwe schorteckens leveren. Hebt gy yet verder van doen, scryft over.
Weest naerstich, gehoorsaem, getrou. Doet gijt als ic hoop, tzal u
vorderen, mij lief ende aengenaem zyn. Groet u meester, vrou ende
zonderlinge bestemoeder. Vaertwel.
U oom
U bestevader, myn huysvrou, dochteren doen u groeten.
J. van Hout.
Adres: Jan Janszn Oorlaers, dienaer ten huyse van Cornelis Claeszn
woonende op twater in den Bybel.
Over het algemeen is de toon in de brieven van Van Hout los en gemakkelijk, maar
toch eenigszins hard en droog; men voelt er wel een hartelijke belangstelling en
genegenheid in voor den jongen, maar tevens, dat iemand aan het woord is, die
wel wat anders te doen heeft, dan ellenlange epistels te dichten, zooals neef wel
gaarne zien zou. Toch zijn we blij Van Hout hier eens in zijn kamerjapon aan te
treffen en hem tevens tot op zekere hoogte als opvoeder te leeren kennen, en dit
bundeltje mag ongetwijfeld als een gelukkige aanwinst voor onze toch niet te rijke
zestiende eeuwsche brieven-literatuur beschouwd
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worden. Er zijn tal van scherpe, teekenende trekjes in op te sporen, wijsgeerige
berusting bij het verlies van bloedverwanten, smaak en zorg voor fijnen wijn,
zuinigheid enz. enz. die het beeld van Van Hout meer vastheid en eigen karakter
geven.
Ook eenige brieven van den ouden grootvader zijn bijzonder belangwekkend.
Hier hebben we iets intiems en vertrouwelijks en levends, zooals alleen oprechte,
innige liefde geven kan, men voelt, dat de band meer direct is van den kleinzoon
tot den liefhebbenden grootvader, dan van den neef tot den humanen oom; de lijn
loopt daar recht door. Er zijn zinnetjes in die epistels van den ouden Cornelis
Meeszoon, die ons misschien meer dan eenig stuk uit de zestiende eeuw voeren
in den kring van de meest hartelijke huiselijkheid en zorgvolle ouderliefde; hier gaan
we dieper dan tot het uiterlijke menschengedoe, hier gaan we tot het hart, het warme
leven zelf.
Aan eenvoudigen vromen godsdienstzin paarde onze oude Cornelis een vurige
belangstelling in de kunst en het weten van zijn tijd en op hoogen leeftijd werkt hij
zelf nog aan zijn ‘tafelspeeltgen’ en zijn refereinen. 't Is merkwaardig den vast
vijfenzeventig-jarige naar Amsterdam te zien schrijven aan zijn kleinzoon: ‘Esser
wat nieus, tzi van const of om te lesen, zo zend mi wat, schrivende den prys van
o

dien’ (N . 39).
Jan van Hout ‘betrok’ heel wat uit Amsterdam in de jaren 1591-96. Men zou
geneigd zijn er uit te besluiten, dat de gelegenheid tot het aanschaffen van allerlei
betrekkelijk gewone zaken te Leiden in vergelijking met Amsterdam in die jaren nog
allerprimitiefst moet geweest zijn. Een clavesingel, een misschien nieuw-modische
kachel, zelfs wijn, we kunnen het ons voorstellen, dat men daarvoor het best in de
aanzienlijke koopstad terecht kon, maar papier, boeken, bier, koffers, matten enz.
kon men die te Leiden niet even goed krijgen? Men behoeft toch b.v. de rekening
van het rederijkersfeest in 1596 slechts in te zien om tot de overtuiging te komen,
dat er leveranciers van alles en nog wat in Leiden zelf ruimschoots aanwezig waren.
Nu is het waar, dat Van Hout b.v. wijn blijkbaar alleen te
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Amsterdam bestelt, als hij eens iets extra fijns wil hebben. ‘Spreect Claes Pieterszn
o

of Anna Vrancken’, heet het in N . 13, ‘dat zy my willen bestellen een tonneken van
XX of XXIII stopen Spaenschen wijn Pierre Perquienes (?) vande beste ende
lieflicste, die zy zullen weten te becomen’. Een Claes Pieterszn Kalf komt voor onder
1)
de Commissarissen van de huwelijksche zaken en iniurien te Amsterdam in 1581.
Misschien is deze bedoeld. Anna Vrancken is mij tot heden onbekend. Aan beiden
wordt meermalen door tusschenkomst van Orlers een groet gezonden. Dat het Jan
o

van Hout ernst is met den wijn, blijkt uit N . 14:
‘Belangende den wyn en hebbe daer geenen haest mede. Laet Claes
Pieterszn zyn slach waernemen, dat hy my wat goets schict, zuyvere,
puyre wijn’.
o

(N . 15). Groeten, ‘ooc Claes Pieterszn ende Anna Vrancken, hen
biddende mynder gedachtich te willen zyn alsser goeden Spaenschen
wyn te becomen es’.
o

N . 17. ‘De wyn van Claes Pieterzn en hebbe ic noch niet ontfangen’.
o

N . 18. ‘Jan, ic hebbe de pacmande mitten wyn ende tpapier ontfangen.
Ic zeynde u hier XXIII g. VII st. volgende sp(ecificatie) opten cant. Betaelt
en laetet doorslaen, bedanckende Claes Pieterszn voor de moeyte by
hem in dezen voor my genomen, die ic wel vaerdich zy te verschuldigen’.
Dat Van Hout ook bier uit Amsterdam liet komen vermoed ik naar aanleiding van
o

zijn connexie met Henric Haykens (N . 1 en 23), ‘tes een brouwer in de Lelye ende
woont opt Water’.
Een oude clavecingel moet Orlers in Amsterdam zien van de hand te doen en
dan een nieuwe van beter hout, die ‘niet crimpen en sal’ en vier en een halve voet
o

lang is, voor zijn oom aanschaffen (N . 2). Merkwaardig is ook het post-scriptum
van dezen brief van 14 Nov. 1591.
‘Roemer Visscher spreect aen ende zegt hem mit myne gedienstige
r

aenbiedingen tot hem en zyn l. huysvrouwe, die ic een m metser mit de
cacchel yverich verbeyde, immers voor de aenstaende coude’.-Dit is
2)
doorgehaald en vervangen door: ‘De cacheloven es gecomen’ .

1)
2)

Wagenaer, Amsterdam, folio, III, p. 428.
Bedoeld is natuurlijk een gemetselde kacheloven van tegels. In Duitschland en
de

de

Zwitserland werden deze sedert de 15 eeuw vervaardigd. Juist in de 16 eeuw
begint de Neurenberger Hirschvogel met een meer artistieke bewerking van dit nuttig
huisraad, waarnaar Van Hout half November zat te verlangen.
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Onder de boeken, die Van Hout door tusschenkomst van Orlers ontvangt, komt voor
o

o

de Sachsenspiegel (N . 6) en het zesde ‘bouc van Amadis’ (2 Dec. 1592, N . 13).
Wanneer een Hollandsche vertaling van Amadis bedoeld wordt, dan is dit van belang
voor de bibliographie der Amadissen; voor zoover ik kan nagaan is een vertaling
1)
van het zesde boek van 1592 of daarvóór niet bekend .
Eenige malen bestelt Van Hout ook koffers te Amsterdam, ‘mit zeer starcke
o

banden, van binnen mit goet lynwaet ende elc mit een doubelt slot’ (N . 8 en 9) en
later nog eens ‘van goet drooch hout mit goet leer overtrocken ende ysere banden’
o

(N . 17, 18 en 19). Het moet zijn ‘goet stijf were mit yseren hantvaten, niet alleen
ter zyden mer ooc voor in tmidden’. En meer dan eens wordt aan dergelijke
bestellingen de opdracht toegevoegd om zoo veel mogelijk af te dingen: ‘Bedinget
opt nauste, gedachtich zynde tspreecwoort “wat men afdingt es haest betaelt”’.
Zuinigheid in het algemeen wordt den jongen man op het hart gedrukt: ‘Weest deun
op u penning. Denct, dat alle ding costelic es, dat tgelt qualic te becomen es dan
o

mit arbeyt en moeyte’ (N . 21).
Uit de brieven blijkt inderdaad, dat Van Hout niet te veel zegt, wanneer hij in zijn
testament Orlers diens jeugd en opvoeding in het geheugen roept. Zijn zorgen
strekken zich zoowel tot het stoffelijk als het geestelijk welzijn van zijn pupil uit,
o

o

2)

zoowel tot zijn winterbroec (N . 11 en 12) als tot het nachtmaal (N . 5) . ‘Leeft
o

eerlicken, weest onderdanich, getrou, voor al God vreesende’ (N . 2), is een
vermaning, die telkens in allerlei variaties terugkeert; ook over zijn schrift krijgt de

1)

Jan ten Brink, Gerbr. Adr. Bredero (1888), Tweede boek p. 7; Frederik Muller, Populaire

2)

prozaschrijvers, p. 1, N 1; Kalff, Ned. Letterk. in de 16 eeuw II, p. 208 en 215.
‘Opt geen gy my de voorleden dagen gescreven hebt om te nachtmael te gaen, zal ic u myn
goetduncken scryven, teerste dat ic weder scryff’. Ik vind echter niets meer over dit punt.

o

de
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jongen nu en dan een opmerking: ‘Past op u hant, die te zwaer es, leertse verlichten’
o

(N . 2). Hij werd blijkbaar genoeg vertrouwd door zijn oom om kleine geldzaken voor
hem te Amsterdam in orde brengen.
Onder de personen, die in de brieven genoemd worden, treedt naast Roemer
Visscher Spieghel op den voorgrond. Soms wordt een brief aan dezen bij dien voor
o

Orlers ingesloten (N . 3). Spieghel was de oom van Paauw, die Van Hout's
o

schoonzoon werd. Van belang is vooral dit in N . 10:
‘Henric Lourenszn Spiegel spreect van mynen wegen aen mit alle
vrundlicke aenbiedingen, hem zeggende, dat ic hem mit zyn l. huysvrouwe,
comende hier om haer zoontjen tschool te brengen, verwachte om by my
te logeren, indien hy immermeer tzynen huyse van gelycken begeert’ (1
Nov. 1592).
Naar Spieghel en Roemer Visscher wordt Orlers verwezen als mannen, die hem
met verstandigen raad in moeilijke gevallen den weg kunnen wijzen. Zeer vaak komt
een groet voor aan het adres van dominus Cochlinius of Cuchlinius, ook wordt wel
o

eens een brief aan hem ingesloten. In N . 14:
De innegeleyde brieven bestelt aen Mr. Jan Essing, hem zeer
groetende. Belangende den tweeden bygevouchden brieff aen Ysbrant
Balck (die my beneffens myne brieven van Francfort zyn geschict), spreect
d. Cochlinium mit myne gedienstige aenbiedingen, hem vragende, of hy
1)
niet en weet, waer Trabius jegenwoordelicken es en middel weet om
hem dezelve te doen behandigen. Indien jae, laet hem de brieff; indien
neen, schict my die te rugge’ (9 Dec. 1592).
Van Hout had er indertijd voor gewerkt, dat deze Cochlinius regent werd van het
2)
Statencollege; reeds kort na de opening in October 1592 was Cochlinius echter
weer naar Amsterdam teruggekeerd en vervangen door dien Bastingius, die zeggen
kon ‘Ego neminem damno in quo aliquid Christi invenio’, Bastingius, den vriend van
Oldenbarneveld. Later, na het bekende

1)
2)

Als Van der Aa te vertrouwen is, was Balck omstreeks dien tijd predikant bij de
Hollandsche gemeente te Londen.
Schotel, Een Studentenoproer, p. 33.
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oproer, waarvan Van Hout ook heel wat te lijden had, ja, dat hem bijna het leven
kostte, is Cuchlinius toch nog als regent van het College teruggekeerd en dan juist
wordt het eerst recht in de oogen van sommigen een ‘broeinest van Jesuiten en
Arminianen’. Men ziet, hoe Van Hout steeds in dien kring van toekomstige
Remonstranten verkeerd heeft.
Zoo nu en dan zond Orlers zijn oom kleine geschenken, als b.v. een ‘mandeken
oraengen’ of ‘caertgens’.
o

N . 23.
In Leyden desen 13 November 1593.
Jan, wy zyn noch wel te passe. Heertgevaer heeft de coortse gehadt, es
weder becomen, de Heer hebbe loff. U brieven van den laetsten Octobris
mit de bygevouchde twee caertgens zyn my wel behandicht. Ic hebbe die
d. Paau gelevert, diet van u overdanckelicken, als ic ooc doe, ontfangen
1)
heeft. Dat ic tot noch toe niet gescreven en hebbe, en heeft vergegentheyt
geen oorzaec geweest, mer dat ic geen zaec hadde te scryven. Ic werde
mit zo veel scrijvens belast, dat ic vergeefs niet gaern en doe. Tes goet,
dat gy tgelt van Henric Haykens ontfangen ende volgende myn last
verstrect hebt. Papier en hebbe ic thans niet van doen, als wel gesorteert
zynde. Groet u meester, vrou, moer, Anna Vrancken mit haer man en d.
Cochlinium van wegen my,
Uwen oom
Jan van Hout.
Ic meende u dees brief gezonden te hebben by Henric Louryszn Spiegel,
mer was versuymt. Groet alle de vrunden van Paau, u bekent zynde.
Ten slotte grijp ik een paar punten uit de correspondentie om naar aanleiding daarvan
nog eenige brieven, tevens het meest rijk aan kleine bijzonderheden, die waarde
kunnen hebben, in hun geheel over te nemen. Reeds stipten we aan, dat Cornelis,
de broer van Jan Orlers, nu niet bepaald het pad der deugd schijnt bewandeld te
hebben. We zullen nagaan, wat dienaangaande uit de briefwisseling blijkt.
Maak ik me zelf maar wat wijs, wanneer ik constateer, dat ik in den eenigen brief
van dien Cornelis tegenover den hel-

1)

Kiliaen heeft: Verjeghenen. Fland. j. ver-teghenen. Obviare.
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deren, klaren toon uit de brieven van den oom iets onbetrouwbaars, iets gluiperigs,
iets hypocriets voel, dat het karakter van den schrijver onmiddellijk verraadt? Zie
hier het epistel.
o

N . 34.
Laus Deo Semper.
Beminde broeder, naar wenssing alles goets en weet ick u niet te schrijven
dan dat desen dient u te adverteren van onsen staet. Voorts, beminde
broeder, u sal ghelieven te weten, dat ick ende myn huysvrouwe ende
alle de kinderen (Goddanck) noch cloeck ende ghesont zyn, also wy
verhopen, dat ghy mede zyt. Voorts, beminde broeder, ic en can u niet
verbergen te schrijven, dat als ic van u gescheyden was ende te huys
gecomen was, myn huys gesloten vant, van wegen dat onse Meus
Janssen overleden was, van wiens sieckte ick niet en wist, want hi noch
Saterdaechs, als ic sManendaechs tot Amsterdam quam, tot mynent
gheweest was. Dan doch des Heeren wille moet met ons allen geschieden,
want hy heeft ons allen gheschapen ende ons leven staet in zynen
handen. Voorts, beminde broeder, so vant ick onse bestemoeder seer
cranck. Dan God danck sy is nu ghenesen en sal niet meer sieck worden,
want sy is inden Heere gherust ende ghestorven op Maendage den 16
Martius na de middach tot oom Jans int nieuwe huysken al waer sy drie
1)
dagen geweest was . Voorts so sende ick u met desen brief een gulden
aen gelt, waer voor ghy mi senden sult een riem grau pampier, een halve
riem ponts ende een halve riem half ponts metten alder eersten, ende
sult so veel doen ende brengen desen slootel tot onze stiefmoer ende
seggen haer ende de kinderen veel goeden nacht. Voorts so sult ghy
desen brief brengen inde 3 papegaeien over de vleeschhalle ende seggen,
datse u het geven, daer ick om schryve ende zegt totten schuytvoerder,
dat hyt drooch houde. Zyt God bevolen!
Desen 18 Martius anno 1592.
By my u broeder
C. Janssen.
Juist om dezen tijd schijnt Cornelis in de gunst van oom Van Hout gekomen te zijn.
Met welgevallen deelt de oude grootvader dit aan zijn kleinzoon te Amsterdam mede
in den

1)

Jan van Hout was dus juist verhuisd en woont niet meer in het Prinsenhof of voormalig
convent van St. Barbara (Zie Mieris, p. 405). Misschien is dit het huis, waarin hij
gestorven is, aan de Noordzijde van de Nonnensteeg. Deze woning wordt als zoodanig
o

genoemd in N . 6 van de lijst van huizen, die Van Houts eigendom waren (Inventaris
van Van Hout).
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hier volgenden brief. We zien er tevens uit welke indruk de dood van zijn vrouw op
hem gemaakt heeft. Dat ‘ken mach niet meer schryven’ zegt ons genoeg. Ook zou
men naar aanleiding van dezen brief vermoeden, dat Van Hout zijn ouders heeft
moeten onderhouden.
o

N . 35.
Mon Cousyn, God de Heere zy mit u ende ons allen. Amen.
Uwe zeer goede ende getrouwe grootmoeder es ten huse uus ooms in
1)
den Heere wel gefundeert ontslapen op Maendage den 16 deser naer
2)
noene tusschen 3 ende 4 uren ende op Donderdage naer noene ontrent
te drien zeer eerlic mit een groote staet begraven S Pieters ten
3)
noordoosten inde kercke ende Meeus Janszn ten noortoosten . tHeeft
uwe oom vele ghecost. Uwe broeder (God danc) vercrycht ooms
vruntschap. Hy heeft mit zyne huusvrouwe by ons ter maeltyt geweest.
4)
De twee schortcleeden moeten wat beter geverwet zyn . Schict u immers
ter deuchden. Ouffent u in Gods woort. Ken mach niet meer schrijven.
Vale. Uut Leyden desen 21 Martii 1592.
Uw grootvader.
Half Juni van hetzelfde jaar is Cornelis er echter al van door en schrijft Jan van Hout
aan zijn Neef:
o

N . 6.
den

In Leyden desen XIIII

Juny 1592.

Neeff, wy zyn noch altesamen wel te passe. U bestevader, moy ende
nichten doen u groeten. Cornelis, twelc ons al tsamen leet is, es
heymelicken wechgetrocken, naerlatende voor zyn gelegentheyt veel
schulden. Hy es luy ende wil niet doen. Zedert dat hy dit cleyn neringsken
ter handen troc en heeft zyn werc noyt meer geplogen. Nu, wat est!?
Gedult. Tes hem zelfs quaetst. Ic hebbe hem niet alleen genouch, mer
te veel gedaen om hem voorts te helpen; des ic in myn gewissen genouch
gerust zy. Mer theeft niet willen baten. Gy daerentegen, weest des te
naerstiger ende vlytiger. Vaertwel. Indien daer te becomen es eenen bouc
in folio, daer van de tytel es Sachsenspiegel ende gedruct zu Leipzig
durch Nicolaum Wolrab MDXLV, ondervraecht, hoe naer gy hem cont
becomen ende scryff my over den prys. Groet u meester, vrou,
bestemoeder ende alle de vrunden van my,
Uwen oom
Jan van Hout.

1)
2)
3)
4)

Later ingevoegd. Ook stond er eerst Dynsdage.
Eerst: Vrydage.
Later ingevoegd.
Doorgehaald: Wy zenden u mitsdesen.
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In Juli 1592 schrijft de grootvader: ‘Och, het gaet met u broeder soe heel qualick.
o

Ick en weet nyet, waer hy met wyff ende kinderen gebleven is’ (N . 36) en in
December van het volgende jaar tobt hij er nog over.
o

N . 39.
Genade ende vrede deur Jhesum Christum onsen Heer, van God onsen
1)
hemelschen vader mit de gemeenschap des heiligen geestes zi met u
ende ons allen. Amen.
Mon Cousyn, uwe schrivens tlaetste, daterende 2 deser maend mit
tpsalmbouc heb ic ontfangen, daervan ic u bedancke. Ic hebbe corts zeer
ziec geweest ende omtrent 6 weken an een quaet been gezeten. Dan
God danc ic bin nu gezond, zo ic verhope, dat hi u in zine wegen leide.
Daertoe betracht te lesen ende tbeleven Gods woordt. Van uwen broeder
en weet ic niet (elaes); hi es zonder adieu gegaen. Zyn misdragen es mi
zeer leet. Esser wat nieuws, tzi van const of om te lesen, zo zend mi wat,
schrivende de prys van dien; ic zal u tgelt zenden. Ic hadde wel eer ende,
meer geschreven, dan God heeft mi de lust ende macht beide genomen.
Hem zi lof. Al de vrunden doen u alle hartelicken groeten ende doet zulx
van gelycken al de vrunden aldaer. Vale. Actum Leidae 18 Decembris
1593.
Uw grootvader.
Jan Orlers schijnt besmet geweest te zijn met den eigenaardigen drang, die de
ondernemende jongelingschap van zijn eeuw kenmerkte, dien drang om de wereld
te zien, landen en volken te leeren kennen, in den vreemde in de geheimen van zijn
vak door te dringen en zijn fortuin te beproeven. Voor hem toch was dit een
besmetting; hij zou niet als Goltzius weer opgeleefd zijn uit den dood door een
zwerftocht naar het Zuiden, immers hij miste die bijzondere kwaliteiten in zijn karakter,
die zoo'n tocht tot een bron van kennis en voordeel, tot een zaligheid maken kunnen;
hij was onbeholpen, wist zich niet vrij onder de menschen te bewegen, miste
zelfstandigheid en doortastendheid. Zoo toch leert men hem kennen uit de brieven,
waarin gezinspeeld wordt op zijn neiging tot reizen, die misschien slechts een
familiekwaal, zekere ongedurigheid

1)

Doorgehaald: Amen.
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moet genoemd worden, wanneer we het weinige, dat we van zijn vader en broeder
weten, er mee in verband brengen. En zoo heeft ook Jan van Hout het begrepen
en het zijn neef een enkele maal in ronde woorden gezegd. 't Is niet onbelangrijk
de correspondentie met betrekking tot deze lijdensgeschiedenis nader te
beschouwen.
o

In N . 5 vertoonen zich de eerste sporen al: ‘U meester hebbe ic noch hier niet
vernomen. Als hy comt zal ic om tgeen daer van u brieff vermaent, dencken’. En in
o

N . 7: ‘Om u buyten te zeynden, wil ic gedencken ter gelegener tijt. Middeler tijt
volhard’ (Sept. 1592). Met dat ‘overdenken’ weet oom hem blijkbaar aan het lijntje
te houden. ‘U zaec aengaende zal ic my naerder bedencken’, heet het weer in
o

Januari 1593 (N . 16); hij doorzag neef wel. In Juni 1593 weer een bewijs van diens
geringe zelfstandigheid:
o

(N . 21). ‘Teerst dat tAmsterdam come, zal ic mit u meester handelen
nopende de belooninge van u loopende laetste jaer, dan scryft my alvoren
over, wat u zelfs dunct, dat gy behoort te winnen ende, of ic mit u meester
niet en const verdragen (twelc ic doch niet en hoope), aen wien ic my zal
mogen addresseeren, om wat onderrichtens te becomen, alsoe icx my
niet en verstae’.
o

N . 24 laat ons den toestand helder overzien.
den

In Leyden XIIII

c

Martii XC XCIIII.

Neeff, ic hebbe uwe laetste ii brieven mit de twee afbeeldingen (die my
aangenaem zyn geweest) ontfangen. Belangende uwe zaec zoude myn
meening wel wesen, dat gy bleeft, achtende, dat gy zo wel zyt, als gy ter
yederwys zult mogen comen. Want buyten te reysen verhindert u
zwacheyt, de ongelegentheyt ende verwertheyt des tyts, gebrec aen
middel, gelyc ic d. Paau, myn zoon, hebbe belast u aen te zeggen. Indien
gy zelffs niettemin een beter gelegentheyt mocht speuren, ic en ben daer
niet tegens. Gy hebt nu zodanigen ouderdomme wel, dat gy cont of
behoort te zien, wat u vorderlic of hinderlic can zyn. D. Paau heeft
aengenomen u zaec aengaende te spreecken mit Henric Louryszn, zyn
oom. Ik weet wel, zy zullen u gaerne om mynen wille tbeste en tgeen u
meest oorbaer es, raeden. De oude spreecwoorden zyn gemeenlic waer
ende uyt den put des wysheyts genomen: Die blyft, die beclyft. Ic can niet
anders mercken, dan dat gy by u volc (aen wien gy myn dienstelicke
aenbiedingen zult doen) lief en waert zyt. Ic
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hebbe u hier opt cort myn uyterste meeninge ontdect. Vaert wel. Wy zyn
al tsamen wel te passe. De Heer zy gedanct van alles.
Uwen oom
J. van Hout.
Een paar dagen later schrijft grootvader nog eens een gemoedelijken brief, waaruit
echter tevens vaderlijke autoriteit spreekt, over hetzelfde onderwerp. Men kan er
uit proeven, dat er te Leiden lang en breed over de zaak is gedelibereerd. Hier vooral
komt het verschil in toon tusschen de brieven van grootvader en oom, waarop ik
hier boven wees, scherp uit.
o

N . 40.
Cousyn, naer alle behoorlicke groetenisse tot groote moeder, zo bedancke
ic u allen zeer van de stucken mi over gezonden, twelc ic na myne crancke
vermogen verhope te verdienen ende tverschulden. Ic versta, dat gi van
u meester gaerne zout scheiden om buten slands wat te bezoucken,
dwelc mi gantsch ongeraden dunct, zo ic verhoore, om de troubelente
tijt. Dan ic rade ende gebiede niet min, dat gi blijft, want volgende doude
bisprake: Wie blyft, die beclyft.; item de wyseman leerde zynen zoone:
waer hi wel was, dat hi daer zoude blyven. Neemt al dit ende dese oude
verskens ten harten:
Wie verde loopt ende luttel coopt,
Es de wech lang, berout hen de weergang.

Exempleert ooc an uwe l. za. vader. Die wilde altyt op een ander gras
ende quam nergens wel te pas. Doch als gi immers zout willen of moeten
scheiden (zyt eerst wyslic ende wel beraden), zo doeget mit vrundschap.
Vorder es mi ter ooren gewaeit, dat gi vryet. Ziet wel toe! Bidt God mit
vurigen harten. Spiegelt an u broeder etc. De verstandigen es haest
genouch gepredict. Als den ouden hond bast, zal men uutzien.
Ic hebbe uwe Sonet gezien. Tbehaecht mi redelic wel. Dan gi schryft mi
te wilt ende te woest. Het tafelspeeltgen, dat ic u mede gaf, eest int nette
gestelt of niet, zendet mi over. Ic zalt u wel weder behandigen. Schryft
1)
voor Devys: Weest rechte Oordlaers . Math. 7. 1; Lu(c.) 6. 37;

1)

Cornelis Meeszn schijnt dus het tafelspeeltgen gemaakt te hebben en Jan Orlers zou
het in het net schrijven. De lijfspreuk schijnt wel voor Orlers bestemd te zijn. Op het
eerste blad van het ‘Vonnisboeck begonst in February 1591’ en loopende tot Febr.
1594, berustende in het Leidsch archief las ik nog deze spreuk: ‘OoRdeeLt sondER
twiSt’. Dit is de spreuk van Jan Orlers, die hij dus later b.v. tijdens zijn
burgemeesterschap in het Vonnisboek moet geschreven hebben, of was hij misschien
vóór 1592 klerkje bij de Vierschaar? Dezelfde spreuk komt o.a. voor onder een lofdicht
voor Van Mander's Schilderboek van 1604 en 1618.
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Ro(m.) 2. 1; 1 Cor. 4. 5. Weest altijt naerstich ende getrou als dienende
voor de oogen Gods, die alle harten ende nieren deurzien.
Ic zende u hier beneffens de presenten bi mi ontworpen, dienende opt
bovengemelde tafelspel. Noch voor de bestemoer ende u elx een
1)
adieu-referein , dat mogelic tlaetste zal zyn mynre composities ende item
(?) voor een goet vrunt.
Alle de vrunden doen u hartelicken zeere groeten. Voor dees tyt weet ic
u niet anders te schriven, dan groet myn goet(?)hartelic alle de vrunden.
Vale, tot Leiden desen 20 Martii anno 1594.
Uw grootvader.
o

N . 25.
In Leyden 19 April 1594.
Neeff, Ic hebbe uwe brieven mit tmandeken oraengen ten danc ontfangen.
Belangende u zaec, alsoe ic my die niet en verstae en daeromme opt
getuich ende geloof van andere moet voortsvaren, hebbe ic gesproken
2)
met Raphelengen ende Christopher . Die vinden goet, datmen u zoude
mogen bestellen tzy te Parys of op Lions, mer zout u weder ii of iii jaren
3)
moeten verbinden . Zy verwachten hier eenen binnen 4 of 5 dagen, by
wien zy my alsdan zullen ontbieden om eyntelicken te resolveren, tgeen
u meesten oorbaer zal beduncken. Tselve gedaen zynde, zal u verwittigen,
waer naer gij u zult hebben te dragen. Gy zout beter raecken, cont gy wat
franchois. Groet u meester, zyn moeder en vrou ende alle goede vrunden.
Wy zyn altsamen noch wel te passe en doen u groeten.
Uwen oom
Tafsterven van Mr. Franchois Raphlyns huysfrou (?) heeft my tot noch
toe verhindert in uwe zaecke eer yet te connen doen.
J. van Hout.
Kort en krachtig wordt de zeurende neef op zijn nummer gezet in

1)
2)
3)

Ik vond ze niet terug bij de brieven. Over de dichterlijke werkzaamheid van Cornelis
Meeszn: Tijdschrift XXII, p. 235 vlg.; Orlers, Leyden (1781), p. 588.
Dit zal de zoon van Franciscus Raphelingius zijn, die met zijn vader de zaak van Plantyn
te Leiden bestuurde.
Onbestemd rondzwerven schijnt Van Hout dus in ieder geval te willen coupeeren.
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o

N . 26.
In Leyden 23 Juny 1594.
1)

Jan Oorlers . Ic hebbe u brieven mit de bygevouchde caerten wel
ontfangen ende zeynde u hier beneffens de XXVIII gl. X st. om te betalen.
Belangende u voorgaende scryvens es my mede wel ter handen gebrocht
ende hebbe tzelve onbeantwoort gelaten, zò mits dat ic niet dan al te wel
verhindert ben, zò mits ic daerinne wel verandert werde. Derft gy mit u
eygen meester, daer by gy nu zoo lange gewoont hebt, zelfs niet
spreecken en handelen zonderlinge in een zaec, die gy u verstaet? Ic
niet. Wat zout gy gedaen hebben, of gy buyten waert getrocken volgende
u begeren. Hoe zout gy u daer hebben connen behelpen? Handelt zelfs
mit u meester of bidt Henric Louryszn, Jan Paau of Roemer, dat zy u
daerinne behulpich willen zyn. Zy zullen my, ooe u te gevalle tzelve gaern
doen. Wy zyn noch al wel te pas ende doen u groeten, ooc u meester,
vrou, moer ende alle de vrunden.
U oom
Jan van Hout.
Tusschen Juni en November 1594 schijnt Orlers er nog weer eens een paar
epistels aan gewaagd te hebben en te hebben getracht ooms gemoed met een
‘mandeken granaetappelen’ te vermurwen. Heeft hij weer nieuwe plannen? Ziet het
o

volgende uit N . 27 nog altijd op zijn buitenlandsche reis? of misschien op de groote
reis in de huwelijksboot? 10 November 1594 schrijft oom:
‘Belangende tscryven in uwen eersten brieff es de zaec myns
bedunckens noch wat te raeu om by my voor als noch daerinne gevordert
te connen werden. Ic achte de zaecke in u zin wel haest te vereysschen,
mer dat die nochtans niet verhaest en behoort te werden. Zoude goet
vinden, dat gy eens over quaemt, u meester voor een dach of ii verlof
biddende, om wat naerder daer van te spreecken’.
In Juni '95 begint de verhouding bepaald gespannen te worden of vindt oom als
paedagoog het gewenscht die gespannen te maken.
o

N . 28.
en

In Leyden desen V

C

Juny XV XCV.

Neeff, Wy zyn noch altsamen wel te passe ende doen u groeten. Ic hebbe
corts ii of iii brieven van u ontfangen tot genen anderen eynde dan om

1)

Die aanspreking voorspelt al weinig goeds.
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wederscryvens van my te becomen. Wat gaet u over! Meyndy, dat ic zo
weynich te doen hebbe, dat my ooc lusten zoude brieven te scryven, daer
ic niet en weet te scryven? Ic hebbe voor waer wel wat anders te doen.
Als ic yet te doen hebbe, zal ic wel scryven. Weet gy wel, dat als
tschaepken ba zeyt, dat het dan een beet verliest, datter niet costelicker
es dan de tyt, twelc ic nu, alle daechs in zo groten werc steeckende en
zo weynich hulps hebbende, gevoel en leer. Quelt my voorts mit zulcke
brieven niet en vaert wel.
U oom
Groet Cochlinium ende andere goede vrunden.
Jan van Hout.
Maar dan komt er op eens een omkeer. Orlers is getrouwd!
o

N . 29.
Neeff. Naer myn hertgrondige gebiedenissen tot u mitsgaders myn nichte
u.l. huysvrouwe ende alle de vrunden, zal desen alleen dienen om u te
bidden ende versoucken op Zondage toecomende binnen deser stede
tmynen huyse te laeten vinden om mitten anderen vrolicken te wesen, te
weten gy mit u.l. huysvrouwe, myne nichte, Marytge Symonsdochter, u
schoonmoeder, Jan Andrieszoon mit zyn huysvrou, Jorys Andrieszoon,
u schoonbroeders mit u drie schoonzusteren ende oom Salomon
Michielszoon. Gy zult my ende myn huysvrouwe van harte welcom wesen.
Zult ooc myn verontschuldinge doen aen oom Salomon, dat myn
gelegentheyt niet geweest en es in persoon over te comen om gevader
van zijn kindeken te wesen, noch de zyne om met de doop tot mergen
op te houden. En weest hier mede al tsamen gegroet. Ic verwacht hier
en

op een letterken antwoorde. Vaerwel. In Leyden desen XXIX

February

C

XV XCVI.
U oom
Adres:
Sy behandicht Jan Janszoon Oorlers, mynen neeff, ten huyse van
Marytgen Symonsdochter by de Vischmarct, tot Delff.
1)
De bode drie groten .
Jan van Hout.
o

N . 30.
Cousyn. Ic anbiede my tuwerts mit een minlycke groet aen u huysvrouwe,
myn lieve nichte, schoonmoeder ende alle de vrunden. Wy zyn al tsamen
in goeden poincten. Gedanct zy de geene, die alleen alle dancsegginge
toe-

1)

Ook de meeste van de hiervoor besproken en aan het Amsterdamsche adres gerichte
brieven dragen deze meedeeling.
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comt. Tgeen ic u belooft hebbe te behandigen, hebbe qualic gelegentheyt
voor Mey; zal niettemin myn best doen om eer te bestellen, esset my
en

mogelic. Ic moey noode yemandt. Vaertwel. In Leyden XIII

Martii 1596.

U oom
Adres:
Sy behandicht Jan Janszn Orlers ten huyse van Marytgen Symonsdr,
Andries Janszn's wedue, by de Vischmarct tot Delff.
Jan van Hout.
Hier is de kamerjapon uitgetrokken; hier treedt de vormelijkheid weer naar voren.
En Jan Orlers moet wel geglimlacht hebben bij de lezing dezer brieven, als hij dacht
aan wat hij nog voor weinige maanden te hooren kreeg. Wat mag Van Hout's toon
zoo hebben veranderd? Is het enkel de gedachte, dat zijn brieven wel in handen
zullen komen van de jonge dame en haar familie? Wou hij tegenover hen vooral
niet als barsche oom poseeren? Zat er misschien ook wat voldoening in, dat het
gevaar voor den jongen nu geweken was, nu hij in de ‘behouden haven’ van het
huwelijk was geland? Bracht de jonge vrouw misschien een aardigen stuiver mee
aan den neef, die geheel van zijn oom afhankelijk was geweest? Een feit is het, dat
Orlers nu terstond een eigen zaak opzet en betrekkelijk spoedig een huis koopt, al
kon hij dat dan ook niet contant betalen. Was iets dergelijks in staat Van Hout tot
zulke hoofsche woorden te verlokken?
Al moet ook dit weer een raadsel blijven, zeker is het, dat we in de brieven, die
we in de laatste bladzijden doorliepen, een stukje leven te zien kregen.

Willeram's paraphrase van het Hooglied en Jan van Hout.
In 1598 verscheen bij Raphelengius te Leiden Willerami abbatis in canticum
canticorum paraphrasis gemina, prior rhythmis Latinis, altera veteri lingua Francica.
Addita explicatio lingua Belgica et notae quibus veterum vocum Francicarum ratio
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1)

redditur, edente Paulo Merula . Er bestaat reden om aan de mogelijkheid te
gelooven, dat Jan van Hout aan deze uitgave meegewerkt heeft, dat in het bijzonder
de explicatio lingua Belgica van zijn hand is.
Oppervlakkig gezien is de zaak wellicht van te weinig belang om veel nasnuffelen
te wettigen. Ik kon de verleiding echter niet weerstaan. Jan van Hout toch was een
veelzijdig man, hij had de veelzijdigheid van den humanist, die met onvermoeiden
ijver zwoegt, met steeds wakkere belangstelling speurt naar nieuw te ontginnen
banen voor weten en begrijpen. Als ambtenaar heeft hij met onbegrijpelijke
werkkracht eigenhandig een hoeveelheid arbeid verricht, waarvan zijn huidige
collega's-zonder-meer zullen duizelen, bracht hij rapporten uit in een prozastijl, die
behoort gewaardeerd te worden in de geschiedenis van onze woordkunst, trachtte
hij de nieuwe godsdienstige en economische denkbeelden van zijn tijd in het leven
toe te passen, vond hij zelfs tijd om ook aan de hoogeschool zijn krachten te wijden.
Als historicus werkt hij voort in de nieuwe richting gebaseerd op verzameling en
onderzoek van de oude bescheiden. Hij is een onzer eerste archivarissen: hij
2)
verzamelt, ordent, inventariseert oude stukken en omschrijft beknopt hun inhoud .
Zijn letterkundig werk, waarvan tot heden hoofdzakelijk slechts dat deel bekend
werd, dat de schrijver misschien het bewaren zelfs niet waard leek, geeft hem recht
op een eigen aparte plaats van beteekenis. In verband met dit

1)
2)

2

2

De hoofdzaken over Willeram en deze uitgave in Paul's Grundrisz, I , p. 17 en 27, II , p. 182
en Haak, Paulus Merula, p. 125.
O.a. blijkens deze plaats uit den Inventaris opgemaakt na van Houts overlijden en thans
berustende in het Leidsch archief: ‘Noch compt den boedel beloninge van dat den voorsz
Van Hout nu ettelicke jaeren lang besich ende onledich es geweest omme de brieven, papieren
ende stucken des capittels ten Hogelande goederen aangaende, die zeer woest ende
onordentlicken van den anderen lagen, bij den anderen te brengen ende vougen opter ordre
nae den loop des tijts, dezelve pertinentelicken te inventariseren mit sommier verhael van
den innehouden van elcken brief - alles omme voor den toecomen den tijt te dienen ter
kennisse ende onderrichtinge’.
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alles zou het niet onaardig zijn, wanneer aangetoond kon worden, dat diezelfde
man ook aan de ontkiemende germanistiek zijn ijver en kennis heeft gewijd.
Ik zet hier dus even bij elkaar, wat ik over dit punt gevonden heb.
‘Nuperrime, mi Lector, dum Willerami paraphrasin in Canticum Canticorum
una cum Belgica Joh. Houteni translatione ac notis viri docti percenseo,
nonnullas obiter animadversiunculas in chartam conjeci’.
1)

Aldus begint Franciscus Junius F.f. zijn Observationes in Willeramum . Hier zoowel
als op tal van andere plaatsen in zijn werk noemt hij Van Hout den vertaler van den
ouden tekst, alsof het 't meest algemeen bekend feit gold, terwijl hij, voorzoover ik
heb kunnen nagaan, nergens den naam van den vir doctus der notae, Castricomius,
noemt. En Vlaming in zijn leven van Spieghel zegt, sprekende over Van Hout: ‘Deeze
was het, die het queekschool der Staeten met een nederduitsche redevoering inwijde
en veel nut toebracht tot de uitgave van Willeram's Frankische uitbreiding van 't
Hoogeliedt’. Geen enkel bewijs voor de waarheid van dit vage bericht, haalt hij aan;
uit de woorden, die hij gebruikt, zou men echter kunnen opmaken, dat hij niet Junius
naschrijft. De mogelijkheid bestaat, dat hij iets gevonden heeft in papieren van
Spieghel; deze toch was een intimus van Jan van Hout. Dit zijn de eenige berichten,
waarin van de medewerking van Van Hout wordt gesproken, welke mij in handen
kwamen. Noch in de uitgave van Merula, noch in wat van de correspondentie
2)
tusschen dezen en Pancratius Castricomius in de Leidsche bibliotheek berust ,
wordt van eenig aandeel in het werk, dat in ieder geval op naam van Castricomius
behoort te staan, gerept.
Wel is het merkwaardig, dat Merula in zijn ‘Ad lectorem’

1)

2)

Amstelodami, apud Christophorum Cunradi, 1655. Zie ook o.a. p. 3.: ‘Proximum nunc est, ut
cum bono Deo ad Willerami nostri paraphrasin Teutonicam, Houteni versionem Belgicam,
eruditi denique viri annotatiunculas accedam;’ p. 303: ‘Breviter nunc Houteni quoque Belgicam
interpretationem recensebo’, et passim.
Mij welwillend door Dr. Molhuyzen ter inzage verstrekt.
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enkel spreekt over de notae van zijn vriend. Wel schrijft Merula 19 April 1597 aan
Castricomius: ‘Remitto tibi Willeramum in cantico canticorum cum tuis notis vel
noctibus potius; en tibi et ab Jano nostro Hauteno Otfridi Evangeliorum libros veteri
lingua Germanica conscriptos. Lubens commendavit sed ea lege, ut ad octavum
diem redeat’; over den Otfridus van Van Hout spreekt ook Castricomius in zijn brief,
1)
welken Merula in het ‘Ad lectorem’ aanhaalt .
20 Jan. 1598 is Willeram persklaar en Castricomius schrijft aan zijn Leidschen
vriend: ‘Willeramum ad finem perductum gratulor nobis et reipublicae cui potissimum
paratur, mi Merula. Velim autem te quam primum colophonem imponere,’ Maar over
Hautenus ook hier geen woord.
Van der Aa i.v. Pancras van Castricum vermeldt den Willeram onder de werken
van C. aldus: ‘Notae in Willerami’ etc. met de toevoeging ‘welk werk doorgaans ten
onregte aan Jan van Hout wordt toegeschreven’. Deze wijsheid zal Van der Aa
voornamelijk danken aan Saxius (Onomasticon, V, p. 547):
‘Castricomium vernacule vertisse et adnotationibus illustrasse Willerami
Paraphrasin etc satis constat, tam testimonio Pontani Origg. Franc. p.
582 (apud Parsium p. 350), quam designatione Merulae, sive in
dedicatione et praefatione Willerami, sive in Epistola ad Camden, p. 63.
Idem ostendisse Stadenium in Praefat. in Explic. Vocab. Bibl. Germ. p.
46 seq. scribit Jo. Ge. Scherzius, Praef. in Willer. in Schilteri Thesauro
Antiqq. Germ. Vol. II.
Perperam igitur hanc versionem Jano Houteno tribuunt Franc. Junius in
Observatt. in Willer. et Guil. Cave, Hist. Litt. script. Eccles. Vol. II. p.m.
148’.
Ik heb zoo goed mogelijk al deze verwijzingen nagegaan, maar nergens vond ik
het bewijs, dat de vertaling van Castricomius is. Pontanus zegt eenvoudig, dat de
2)
Willeramus verscheen ‘Opera Merulae, auspice Castricomio’, Merula zelf in zijn
brief aan Camden spreekt alleen zonder een naam te noe-

1)

De oudste druk van Otfried is van 1571. Zeer waarschijnlijk was deze uitgave met het
glossarium van Gassar het eigendom van Van Hout, en niet een handschrift Zie Paul's
2

2)

Grundriss I , p. 15.
Pars, Naamrol, p. 350.
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1)

men van den man ‘qui notas ad Willeramum edidit’ . Bij Stadenius vind ik ook al
weer niets dan een constateeren op gezag van Pontanus, dat Castricomius zoowel
‘die Uebersetzung der Fränckischen Paraphrasis in die Holländische Sprache’ als
‘die Lateinische notae’ gemaakt heeft, immers Pontanus schreef, dat de Willeramus
ontstond ‘durch Bemühung des berühmten Pauli Merulae, davon Doct. Pancratius
2)
Castricomius, der Stadt Groningen Syndicus, der Urheber gewesen’ .
Ten slotte deelt ook Huydecoper nog eens mee, dat de Aanteekeningen op de
3)
Willeramus van Castricomius zijn er niet van Jan van Hout .
Als we derhalve al deze berichten vergelijken, moeten we tot de conclusie komen,
dat verscheidene menschen beweerd hebben, dat de aanteekeningen bij den
Willeramus van Castricomius zijn, wat wel niemand zal betwijfelen en wat de
correspondentie tusschen Merula en C. overtuigend bewijst. Verder dat twee
geleerden zeer positief Jan van Hout als medewerker noemen, Junius in het bijzonder
als den vertaler in het Nederlandsch. Nu heeft Franciscus Junius van zijn jeugd aan
in een kring van menschen verkeerd, waarin men weten kon, hoe de zaak in elkaar
zat; in zijn studententijd te Leiden, - hij was ongeveer negentien jaar toen Van Hout
stierf, - heeft hij zich allicht reeds geinteresseerd voor de studiën, waardoor hij zich
later verdienstelijk zou maken en heeft hij den ouden gemeente-secretaris persoonlijk
kunnen kennen. Dit pleit dus wel voor de betrouwbaarheid van zijn meedeelingen.
Het kan alleen verbazing wekken, dat Junius om de zelfde redenen den vir doctus
van de notae niet kan noemen. Of is de bescheidenheid van Castricomius zoo groot
geweest, dat hij allen, die wisten welk aandeel hij aan den Willeramus had, het
meest volledige

1)
2)

3)

Gulielmi Camdeni Epistolae, Londeni, impensis Ricardi Chiswelli, 1691, p. 63.
Erläuter- und Erklärung der vornehmsten Deutschen Wörter, deren sich Doct. Martin. Luther
in Übersetzung der Bibel in die Deutsche sprache, gebrauchet - von Diederich von Stade,
Dritte vermehrte Auflage, Bremen 1737, p. 46.
Proeve, 1730, p. 420.
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stilzwijgen had opgelegd? Mogelijk is het. Waar we nu geneigd zouden zijn
langzamerhand te gaan gelooven aan de medewerking van Van Hout, rijst er echter
nog een bezwaar van groote beteekenis, nl. de spelling der vertaling. Deze toch
komt overeen met de voor den tijd lang niet onverdienstelijke hervormingsideeën,
die juist Castricomius zelf in zijn brief, geciteerd in het ‘Ad lectorum’ van Merula, te
berde brengt. Mag men aannemen, dat Van Hout, in 1598, reeds op leeftijd en
gewoon aan zijn eigen spelling, waarin b.v. dadelijk het ou voor oe, de ae, oe, oi en
tal van overtollige c's als iets karakteristieks in het oog springen, bereid is gevonden
zijn spelling te wijzigen? Zeker ook dit is niet onmogelijk, den persoon en zijn tijd in
aanmerking genomen. Maar men zal mij toch toegeven, dat de onzekerheid van
het aandeel van Van Hout aan den Willeramus er bepaald door wordt verhoogd.
Ik heb ten slotte nog een beroep gedaan op de hulpvaardigheid van Dr. Molhuyzen.
Het hs. dat voor de uitgave van den Willeramus gebruikt is en dat eenmaal het
1)
eigendom was van Vekemannus Meerhautanus , berust thans in de Leidsche
bibliotheek. Mijn vraag, of op eenige wijze uit den toestand van het hs. bleek, dat
Van Hout aan de uitgave had meegewerkt, moest Dr. M. ontkennend beantwoorden.
De tekst van de noten en van de vertaling zijn niet bij het hs. bewaard.
Eén ding staat echter vast en is het mager resultaat van heel ons onderzoek, dat
Van Hout den Otfridus, mogelijk in handschrift, bezat en genoeg waarde aan dit
2)
werk hechtte om het niet langer dan acht dagen te willen missen , en dat zeer
waarschijnlijk uit zijn exemplaar genomen zijn het ‘Specimen Rhytmorum Otfridi’,
dat den Willeramus voorafgaat, en de ‘Expositio Alamanica veterum Francicorum
vocabulorum’, die het besluit.

1)
2)

Zie o.a. Dr. Van Gelder, Geschiedenis der Latijnsche school te Alkmaar, p. 122.
Hiervoor vernamen we reeds, dat Van Hout een Sachsenspiegel bestelde, waaruit zijn
belangstelling in de studie van ouder Germaansch eveneens blijkt, al zal hier de jurist ook
hebben meegesproken.
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Dat Van Hout een warme belangstelling had voor de opkomende germanistiek,
wordt ten slotte nader bevestigd door een merkwaardige passage uit een brief aan
hem van zijn vriend Lipsius (dato 1 Oct. 1591): ‘Misi nuper, ut gustum habeas,
Psalmum vetere nostra lingua conscriptum, spero te cum voluptate vidisse; quid
censeas exspecto. Quid si plura eiusmodi fragmenta a me deposcas? Dare possum
1)
et magna pars jam libri apud me descripta’ .
Uit heel den toon van deze woorden blijkt voldoende, dat Lipsius weet, dat
dergelijke geschenken een buitenkansje voor Van Hout waren, maar het verdient
bovendien de aandacht, dat L. zijn vriend naar een oordeel over het gezondene
vraagt.
Uit een anderen brief blijkt, dat Van Hout aan Lipsius tot groot genoegen van den
laatste geschreven heeft ‘de legibus Saxonum, Longobardorum aliisque illis nostris
2)
antiquitatibus quaedam et arguta et argumento mihi grata’ .
De verhouding tusschen beide mannen was zeer intiem, ook na Lipsius' vertrek.
Douza was der Dritte im Bunde. We moeten dit feit in het oog houden, vooral ook
met Van Hout's reeds meermalen gebleken vrijzinnige godsdienstige begrippen.
Een paar staaltjes slechts van den vriendschappelijken, hartelijken toon in de brieven.
In Juli 1591:
‘Gratias tibi uberes debeo pro benevolentia quam perpetuam in me
ostendis. Etsi quid in ea novum? Mirarer si aliter ille qui mihi et cui ego
semper quasi frater. Atque ita erimus ubicunque erimus. Uxor interea
seorsim et largiter de cura et affectu in se quoque largiter praedicavit. De
reditu meo ne suade, ne spera, - - multa in hac re sunt quae coram et in
3)
sermone te ac Douzam meum non celarem sed litteris non committo’ .
En in den brief, dien we het eerst citeerden, van October 1591 vertelt Lipsius, dat
hij den volgenden zomer weer naar de wateren van Spa hoopt te gaan en dan moet
Van Hout eens komen logeeren; ‘regustaremus lepores veteres et videres in Lipsio
nihil mutatum praeter solum.’

1)
2)
3)

Burmannus, Sylloges epistolarum a viribus ill. scriptarum, I, p. 87.
Ibidem, p. 86.
Ibidem, p. 85.
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1)

Loterijspel van Van Hout vs. 389 .
Het op deze plaats ontbrekende woord moet gelezen worden tvenu-en-court. Meyer's
Woordenschat geeft i.v. venu-en-cour: ‘daag-brief, komt voor den rechter’. Het
ontbrekende in 388 lijkt het meest op roleren; ik kan daarvoor echter geen beteekenis
vinden. In ieder geval zal de zin van het geheel wel ongeveer dit zijn, dat de
‘gezworen exploicteur’ een of ander document bevestigt aan den daagbrief, en deze
handeling moet een beteekenis hebben. Welke? Dat mag iemand met kennis van
2)
de oude rechtspractijken uitmaken .
N i j m e g e n , Juli 1905.
J. PRINSEN J.LZ.

1)
2)

Zie Tijdschrift XXIII, p. 230.
De welwillendheid van de heeren Overvoorde te Leiden en Van Schevichaven te Nijmegen
maakte het mij weer mogelijk thans het overzicht over Van Hout's brieven den lezer te kunnen
aanbieden. Hun daarvoor mijn oprechten dank.
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Het Tübingsche handschrift van Ons Heren Passie.
o

De Universiteits-Bibliotheek te Tübingen bevat een papieren handschrift in 12 ,
waaruit in 1851 door Heinrich Adelbert Keller in het ‘Festschrift’ bij gelegenheid van
den verjaardag van den Wurtembergschen Koning namens de Tübingsche
Universiteit is uitgegeven het gedicht, dat onder den titel ‘Van Ons Heren Passie’
in de Mnl. letterkunde bekend is. Dit gedicht is weliswaar door De Vries voor zijn
Mnl. Wdb. geëxcerpeerd, en voor onze verzameling door Verwijs, maar de noodige
aandacht is er tot heden niet aan geschonken. Voor eenigen tijd op den
eigenaardigen proloog van genoemden tekst opmerkzaam geworden, heb ik het
hs. te leen gevraagd en ontvangen, en het betrekkelijk vele belangrijke, dat ik er uit
heb geleerd, deel ik hier mede. Daaraan verbind ik de heruitgave van den tekst van
1)
Ons Heren Passie, die thans niet zoo gemakkelijk meer is te bekomen .
Uit het hs. zelf behoefden wij niet meer te leeren, dat het vroeger toebehoord had
2)
aan het Sinte-Geertrudenklooster te Amsterdam : dit was reeds, evenals de inhoud,
door Keller medegedeeld. Doch de bepaling van den tijd, waaruit het gedicht zou
de

de

dagteekenen, door hem, met niet al te nauwe grenzen, gesteld in de 14 of 15
eeuw, moet worden verengd. De taalvormen wijzen uit, dat het onmogelijk tot de
de

14

eeuw kan behooren; waarschijnlijk is het niet veel vóór 1500 ge-

1)

2)

Er zijn nog twee andere Mnl. gedichten met een soortgelijken inhoud, doch die hebben slechts
den titel met den Tübingschen tekst gemeen. Het eene wordt met begin- en slotregels vermeld
door Mone, Uebersicht, blz. 123; het andere (van Otto van der Leyen) is door hem uitgegeven
Anzeiger 8 (1839), blz. 584.
Andere hss. uit hetzelfde klooster zijn elders te recht gekomen; zoo b.v. in de boekerij van
o

o

de Mij. der Ndl. Letterkunde een leven van St. Elisabeth (n . 271) en een Passionaal (n .
282).
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schreven. Mijn oordeel is voornamelijk gegrond op de talrijke apocope's en
gesyncopeerde intervocalische d's, die eerst geregeld in de latere middeleeuwen,
de

in de tweede helft der 15 eeuw, worden aangetroffen. Zie Van Helten, Mnl. Spraakk.
1)
§ 85, 4 en § 130. Als voorbeelden van de eerste eigenaardigheid noem ik meed
(O.H. Pass. 230, 315, 360, 492, 513; in en buiten het rijm); weed (pijn, uit weede,
514; vgl. Taalk. Bijdr. 2, 63); steed (steed houden, 792; steed end stond, 560; die
heylich steed, 850); sceed (scheede, 287); aerd (783; aerd end hemel, 654); mit
groter waerd (676); beyd (beide, 117); luud (luide, 826); wijd (w. ondaen, 663); zijd
(873); sond (422, 559, 657); ghenaed (696); caritaet (915); die vierd (399); derdwarf
(350); luud (lieden, 240, 851); daech (drie d., 366; 369); graef (graven, 844); - te
raed (712); ten eynd (515); te graef (ten grave, 888); te coop (100); te voer (te voren,
296); mit loot (met het lot, 714); met ghemaec (463); van desen onghemaec (527);
van desen smert (652); - Magdaleen (37); Nazareen (261); queen (40); rou (786,
758); vrou (757); dees (dezen, 498); zaec (354, 487, 536, 569, 463, 527); ver (786,
902); joed (442); gloes (238); gheboeft (392, 506, 719); self (dit self, 673; hem self,
726; di self, 734; cruusten self, 540; die self manier, 574; dit self verdriet, 738);
onzoet (bijw., 398); gaern (772); creatuer, figuer, pijn, hert, stil, scoen, coen, becoring
e.a.
Ook zeer gewoon is de apocope der e na d in het praeteritum der zwakke ww.,
en dit niet alleen wanneer hi of een naamval er van volgt (neychd hem, 175; vraechd
hem, 176; seyd hem, 177, enz.), in welk geval men wel neychdem, vraechdem,
2)
seydem uitgesproken heeft , maar ook als allerlei andere, niet met h

1)

2)

Ik ontleen ze aan den belangrijksten tekst van het hs., nl. aan Ons Heren Passie, die beneden
zal worden uitgegeven: de andere teksten zijn uit denzelfden tijd en geschreven in denzelfden
tongval.
Hetzelfde geldt van de tallooze plaatsen bij Hooft, waar een werkwoordsvorm met een
apostrophe gevolgd wordt door een naamval van hi; vgl. b.v. Epis. uit de N. Hist. (uitg. Stoett),
blz. 33: besteedd' hy; raamd' hy; 35 verdeeld' hy; 38 antwoordd' hy; 40 leid' hy; 42 leeverd'
hun; 43 onthaald' hy; 44 toond' hy; 49 zoud' hy; 51 steld' een vierschaar op; 51 voeghd' er
by; 61, 63 vraaghd' hy; 62 steld' hy zich; 63 vertoond' hem; 67 mangeld' het, enz.; daarentegen
45 voeghde hy; 61 biechtte hy zich enz., doch dit is minder gewoon.
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beginnende woorden volgen, als: antwoerd thant (268; ook 109, 172 e.e.), vraechd
wie (260; ook 100 e.e.), kend (311), gord (124), cleefd (639), danct (157), veyld
(100); woud (47, 102, 126 e.e.); seyd (90, 213 enz.); maect (583); recht (670); enz.
Weliswaar is in het eene dialekt de apocope ouder dan in het andere, en hebben
wij, zooals straks zal blijken, hier voor ons een der noordnederlandsche, westfriesch
gekleurde, tongvallen, waarin dit verschijnsel zich vroeger heeft ontwikkeld dan in
het Vlaamsch en Brabantsch der middeleeuwen; ook is in het eene geval eene
apocope ouder dan in het andere, en is er een aantal voorbeelden van deze
1)
eigenaardigheid reeds uit Maerlant's werken te verzamelen , doch een zoo bonte
en lange reeks van gevallen, als boven zijn medegedeeld, wijst op een tijd, waarin
de apocope niet meer uitzondering was of tot een bepaald geval beperkt, maar regel
de

was geworden, d.i. het laatst der 15 eeuw.
Voorbeelden van syncope der intervocalische d zijn weer (250, 430, 481, 547,
539; daarentegen weder, 227, 266), neer (642, 610, 665; daarentegen neder, 87,
644, 228, e.e.); verneren (529); preect (30; preken, 301); vaer (620, 687, 787;
daarentegen vader, 620, 679, 774, 926); cleer (509, 615; kleren, 385;

1)

Zie een belangrijk opstel van Franck in Zeitschr. f.d. Alt., N.F., 14, 332 vlgg. over ‘die apocope
bei Maerlant,’ en vgl. fri. blijd, moed uit ‘blijde, moede’, naast frank. blij, moe, ontstaan na
syncope der intervocalische d; saks. (overijs.) ‘'t is sund’ naast frank. (ndl.) ‘'t is zonde.’ - Het
spreekt wel vanzelf, dat men in de Tübingsche teksten niet uitsluitend geapocopeerde vormen
aantreft; vgl. cruce (94, 553, 595, 625), aerde (847); eynde (718); side (382); mede (857);
derde (397) naast de boven genoemde vormen ‘cruus, aerd, eynd, sijd, meed, vierd’; rike
naast rijc (445, 447, 450); dat selve oer (295); vraechde (171, 321 e.e.), hadde (459),
antwoerde (138 e.e.); lange (628) naast lang (349); verre (41) naast ver (786 e.e.); ic bevele
(840) naast ic maec (56); ic lang (178); enz. - Merkwaardig zijn, als tegenstelling van deze
geapocopeerde vormen, de onz. znwn. dat volke (485, 717); dat zwete (242); dat houte (611),
dat boeke (46), dat vleysche (761), en de bnw. naecte (769) en volle (833). Misschien behoort
hiertoe ook 78 ‘den synne raken’, waar een datief moeilijk te verklaren is.
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klyeren, 709); leen (leiden, 470) ; reen (reden, 371; daarentegen reden, 26, 243,
922); vergaert (95; daarentegen gader, 157). Hiertoe behoort ook 525 houwen (voor
houën), rijmende op aenscouwen, en 798 onthouwen (tegen het rijm op rouwen
‘onthouden’ geschreven), en aer (ander, 396) uit *ader, ongenasaleerden bijvorm
van ander (vgl. eng. other en Ndl. Wdb. 2, 414, op a n d e r en ald. 1, 576 op a a r s .
Nog andere bewijzen voor mijne meening zie ik in de meervouden kniën (129 en
511; daarentegen knien, eenlettergrepig, vs. 216) en tweën (649), de vormen hebste
(= hebstu, 647, 782), selste (= selstu, 201), weetste (= weetstu, 552), wilste (= wilstu,
2)
den
327 ; ook diestu (= die du, 768), en in den 4 nv. bij enkele voorzetsels, als 91:
‘na twee daech’; 123: ‘van sine cleder’; 124: ‘mit die dwale’; 127: ‘van hore voet’;
397: ‘mitte voet’; 388: ‘uut sine woorden’; 151 e.e. ‘mitte ghanc; 155: ‘na dees
maeltijt’; 482: ‘ghecleet mit wit’ (ouder-mnl. ‘mit witten’); 509: ‘van sine cleer’; 520:
‘bi sine wanghen’; 736: ‘mit dese woerde’; enz. - Hiertoe behoort ook 58: ‘dat het
sal hulplic sijn die gheen’, waar men den datief den gheen verwacht.
Men heeft wellicht bij enkele bovengenoemde vormen eene bedenking geopperd,
die ik mij haast uit den weg te ruimen, nl. deze: hoe kan men in een mnl. gedicht
zekerheid hebben, dat men een woord als een- of tweelettergrepig moet uitspreken,
wanneer, gelijk dit bij sommige der voorbeelden het geval is, het niet blijkt uit het
rijm? Indien de teksten uit het Tübingsche hs. gedicht waren in het gewone vrije,
oorspronkelijk Germaansche metrum, dan zou dit ook eene onmogelijkheid zijn,
maar zij zijn - en deze bijzonderheid is tot heden niet opgemerkt - gedicht in een
metrum, waarin de lettergrepen kunnen

1)

2)

Men zou de rijmwoorden leen: Galileen ook kunnen opvatten als leën: Galileën; maar
waarschijnlijker is een eenlettergrepig leen; vgl. 371 reen (reden). In vs. 467 is Galileen
eveneens eenlettergrepig.
Zie voorbeelden bij Van Helten, Vondelgr. dl. 1, bl. 44, waaronder evenwel ook enkele zijn
uit een vroegeren tijd.
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worden geteld, of heffing en daling op eene regelmatige wijze afwisselen, nl. in de
aan Romaansche voorbeelden ontleende octorime.
Behalve hier is deze eigenaardigheid tot heden alleen gevonden in het tot een
1)
veel vroeger tijdperk behoorende Leven van Sinte Lutgard van Willem van Afflighem .
Uit den tekst van Ons Heren Passie, en uit de aanhalingen, die ik straks voor andere
doeleinden noodig heb, zal dit duidelijk blijken.
Wij hebben hier dus een veel zekerder middel voor de kritiek van den tekst dan
in andere Mnl. gedichten. Zoo kan men met behulp hiervan b.v. verbeteren O.H.
Pass. 186: ‘anders en wist hoorre ghien’ (l. wistet); 397: ‘die derde die stieten mitte
voet’ (l. die derde stieten); 497: ‘doe riep al datter was’ (l. doe riep dat volc al d.w.);
609: ‘dan sellen si totten berghen segghen’ (l. selsi); 752: ‘end seyd: wijf, sich hier
dijn zoen’ (l. seyde); 778: ‘dat hi daer starf voor dijn oghen’ (l. dinen of dine); 857:
‘oec mede die ander scaren’ (l. al die); 908: ‘end bid god end al die sijn’ (l. bidde);
431: ‘dat wi ghiemant (niemand) doden moghen’ (l. ghedoden). Zoo blijkt uit het
metrum, dat men in vs. 308 onghenadelic vierlettergrepig moet uitspreken, als
‘onghenaedlic’ (vgl. vs. 696 ghenaed en 7 reedlijc, hs. redelijc), in 791 werlt
2)
tweelettergrepig (als ‘werelt’), in 670 Moyses drielettergrepig (als ‘Moïses’ ; in 418
en 589 consciëncie vierlettergrepig, evenals in Lev. v. Lutg. II, 5810: ‘Dat u die
conciëntie late Met vreden leven ende in rasten’, en eindelijk viant in vs. 565: ‘Want
wie dat hem een coninc

1)

2)

Vgl. Lev. v. St. Lutg., (uitg. Van Veerdeghem), Inl. bl. XLVI vlgg., waar de eigenaardigheden
van dit metrum uitvoerig en nauwkeurig beschreven zijn. - De literaire eigenschappen van
den dichter en de letterkundige waarde van dit dichtwerk zijn in het licht gesteld door Prof.
Franck in een lezenswaardig en belangrijk opstel in de ‘Neue Jahrbücher für das Klass. Alt.
und die Pädagogik’ (1904), dl. 13, bl. 424 vlgg., getiteld: ‘Eine literarische persönlichkeit des
XIII Jahrh. in den Niederlanden.’
Vgl. lat. Moïses en fra. Moïse. Op vele plaatsen in Maerlant's Rijmbijbel blijkt ook met vrij
groote zekerheid deze uitspraak. Zoo heet Jezaja in het Mnl. Isaïe (Claus. 303 in het rijm;
vgl. Wap. Rog. 1215) en Ezau: ‘Ezaü’ (vgl. Rijmb. 2189, 2360 en 2623: Ezaü: ru; 2254 en
2599: u: Ezaü; 2333 en 2653: Ezaü: nu.
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1)

hiet Dats keysers viant (l. vient) end doet hem liet (leed)’ als eenlettergrepig .
Wat de taal der Tübingsche teksten betreft, deze is met vrij groote zekerheid of
althans met groote waarschijnlijkheid te bepalen. Het is een noordnederlandsch
dialekt, en wel een westfriesche tongval, hoogst waarschijnlijk een dialect van
Amsterdam (van omstreeks 1500), waar het handschrift tot de boekerij van een
klooster heeft behoord. De bewijzen hiervoor zijn tweeledig: de klanken en de
woordvoorraad.
Aan een frieschen tongval doen vooral denken de talrijke vormen met ie voor ee,
uit germ. ai, welke nog een kenmerk zijn van het Strandfriesch en ook in het
de

2)

Amsterdamsch van de 17 eeuw, b.v. bij Hooft en Bredero, veelvuldig voorkomen .
Vgl. allien (O.H. Pass. 185; 273); ghien (186; 196; daarentegen 650 gheen); hielen
(722); ghehiel (841, daarentegen 930 gheheel); tyeken (256; daarentegen teyken,
474, 856); liet (leed, 566; daarentegen leed, 288); cliede (kleedde, 147, daarentegen
cleden, 509); ghecleet (gekleed, 522; daarentegen ghecleet, 482, 534); klyeren
(kleederen, 709; daarentegen cleder, 146; cleer, 509, 615); hiet (heet, praes. v.
heeten, 565); wiect (week wordt, wordt vermurwd, 652).
Verder merken wij op den klank sk in wasken (139), die nog heden o.a. in het
Westfriesch in Noord-Holland en in het zoogenaamde Strandfriesch wordt gehoord;
ft (niet cht, het eigenaardige kenmerk van een nederfrankisch dialekt), in lufter
(731); en zafticheit (379);
st (niet nederfrank. cht) in laster (732);

1)

2)

Een zeker bewijs dat viant ook eenlettergrepig was, is uit Lev. v. Lutg. niet bij te brengen,
doch ook vriend is eenlettergrepig geworden en hd. feind. Meermalen komt mnl. (ook mnd.)
vient voor naast viant; zoo b.v. Stoke IV, 1519: ‘die viende waren an dander zide van deser
vanghenessen blide’; Arch. v. Buren 416; Mieris 2, 233a; L.v.J.c. 90 tweemaal; Oorkb. 2,
174b; Limb. Serm. 145a (ook vientscap). Vgl. ook mnl. biechte naast biachte (Mnl. Wdb.).
Vgl. bijv. warenar 104 iens; 786 ien; 114, 115 hiel; 795 ien hiel jaer; 139, 251 gien; 204 stien;
ook 109 miester. - Sp. Brab. 58 bienen; 82 egieselt; 89 klieren; 103 ghebient; 151 ontklieden;
ook 54 miester.
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sel (32, 52, 91; sellen, 609, 914 enz.), een vooral friesche vorm van sullen (daarnaast
sult, 194, 381; suldi, 161, 191, e.e.);
onscoech: (:dwoech, 586; d.i. onscoudich, vgl. 390 ‘schuldich’), wat den klank
betreft te vergelijken met het noordhollandsche schoer, schouder, bij Boekenoogen
898);
1)
aer (396), den niet-frankischen vorm van ander , beantwoordende aan ofri. other,
de
oder; ags. ôđer; osa. ôđar, âđar; eng. other; vgl. ook in het Amsterdamsch der 17
eeuw aers, d.i. ‘anders’ (Ndl. Wdb. 1, 576);
giemant (431), een evenmin in het Frankisch aangetroffen vorm voor iemand en
niemand (Mnl. Wdb. 2, 1948), in de zelfde beteekenis als hier (niemand) zeer gewoon
in de Friesche Stadrechten, en ook in de Westfriesche Stadrechten voorkomende;
twischen (618), niet tusschen (vooral nederfrank.), een vorm die vooral in
noordnederl. tongvallen wordt aangetroffen, en o.a. gebruikt wordt in de Oude
Willecoren van Amsterdam (20, 17) en in 16de-eeuwsche Handvesten van Westzaan
(112, twisken);
want (totdat, 628), dat uitsluitend in noordndl. (vooral niet-frankische) tongvallen
voorkomt; de uitdr. ‘also lange want’, door den dichter hier gebezigd, wordt ook
gevonden in Westfriesche keuren van 1310 (Mieris 2, 90a).
thent, thent dat (totdat, 210, 631), dat in het Vlaamsch en Brabantsch der
middeleeuwen niet gevonden wordt, en vooral gewoon is geweest in de Saksische
tongvallen;
den
slacht, 3 pers. praes. van slaen (402), welke in het Mnl. nergens elders
voorkomt, maar zeer gewoon is in het Oudfriesch (zie voorbeelden bij Richthofen
op s l a ) en in het Friesch (bij Gijsb. Japix: ‘hij slacht’, Epkema 421),
nijt (niet, 621) en
naet (niet, 578), frieschen vorm van niet (Epkema 305; Fri.

1)

In het algemeene Nederlandsch doorgedrongen in elkaar en mekaar (uit malkaar; daarnaast
overijs. menaar, uit man-aar).
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Wdb. 2, 187); daarnaast nijt in dezelfde beteekenis; vgl. fri. nit (t.a.p. 2, 199) en
gron. nijt (Molema 6 op a l t i e d en 285 op n i j t );
en verscheidene volt. deelw. zonder ge, als sproken, 167; screven, 708, 911; mit
neychden hoefd’, 523; hieten (geheeten, 597); examineert (487); benedijt (156).
De meeste van deze vormen en verschijnselen komen ook wel nu en dan in
andere tongvallen voor, met name in de Saksische (sk; giemant; want, thent; schoer
ook in het Westvlaamsch), maar met elkander vormen zij toch een vrij sterk bewijs
voor mijne meening, dat wij hier een Noordnederlandsch, Westfriesch gekleurd,
dialekt voor ons hebben, waarschijnlijk een Amsterdamschen tongval van het einde
de
1)
der 15 eeuw .
Hetzelfde blijkt ook uit het gebruik van sommige woorden, die vooral aan de
Friesche tongvallen, en van enkele, die in het bijzonder aan het Amsterdamsch zijn
eigen geweest, en die ik hier afzonderlijk zal behandelen. Ik neem hierbij natuurlijk
ook die op, welke in de andere teksten van het Tübingsche hs. zijn gevonden: voor
de behandelde klanken en woordvormen leverde de tekst van ‘Ons Heren Passie’
een genoegzaam aantal voorbeelden op.

1. Ondieft (ondeeft).
Van dit woord, dat in het Ndl. Wdb. (10, 1537) genoemd wordt ‘een woord uit de
o u d - A m s t e r d a m s c h e v o l k s t a a l ’, heb ik in het Tübingsche hs. het oudste,
thans bekende, voorbeeld gevonden op f. 28 v:
Eer ic die helfte screef van desen,
Ic soud ondeeft van stof verbesen,

d.i. ‘al zou ik ook maar de helft schrijven van dit alles, dan zou ik daarvoor al een
geweldigen voorraad schrijfmateriaal,

1)

Ook zou men, indien het geschrift niet in dit dialekt was opgesteld, moeite hebben om een
ander aan te wijzen, waar het dan wèl thuis behoorde.
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papier of perkament, noodig hebben’ . Over den oorsprong en de verwanten is in
het Ndl. Wdb. uitvoerig gehandeld, en ik kan dus volstaan met daarheen te verwijzen.
Maar de hier gebezigde vorm en de beteekenis vereischen nog eenige toelichting.
Ondeeft, dat in dezen vorm uit de latere taal niet is opgeteekend, is de friesche vorm
van ondieft, waarin ie umlaut is van oe (vgl. Ndl. Wdb. op ondieft en het Mnl.
ongedoef); vgl. ofri. grêne, groen (noordfri. green; nieuwfr. grien); grêta, groeten
(vandaar grietman en grietenij, zie Ndl. Wdb.); ofri. *flering, ags. fléring, eene afleiding
van vloer (ndl. vliering); e.a. Vgl. ook eng. meet, greet, geese, teeth, uitgesproken
als miet enz.
De beteekenis, die hier aan het woord eigen moet zijn, is ‘geweldige of
buitengewoon groote hoeveelheid, heel veel,’ het staat hier substantievisch met
eene bepaling met van in de plaats van een partitieven genitief, evenals dit bij veel,
genoeg e.a. soortgelijke woorden geschiedt. Eveneens als znw. gebruikt en in eene
soortgelijke opvatting wordt het woord in het Ndl. Wdb. vermeld in eene aan Sartorius
ontleende spreekwijze, nl. ‘ondieft of niemendal (niet met allen)’, ‘heel veel of niets’,
gezegd van menschen die in hunne gevoelens geen maat weten te houden, hetzelfde
als ndl. ‘hollen of stilstaan’, dial. ndl. ‘hei of fij’ (uitroepen van bewondering en van
verachting; vgl. Ndl. Wdb. op h e i , en Van Hasselt op Kil. blz. 238: ‘hy is voor hy
en fy bewaart, non est adeo informis, ut digito monstretur; fy est indignationis nota’).
Vgl. ook de aan Spieghel ońtleende zinsnede ‘ondieft en stont niet lang’, d.i.
‘overdrijving houdt geen stand’.
Deze beteekenis laat zich met de oorspronkelijke zeer goed overeenbrengen: zij
is ‘onbehoorlijk, ongepast’ (vgl. mnl. ondaft en het tegenovergestelde, ndl. deftig),
als uitdrukking van alles wat van het betamelijke afwijkt. Deze woorden ontwikkelen
zich geleidelijk tot termen die dienen om eene groote

1)

Over verbesen zie beneden bl. 203 vlg. Stof in de hier aan het woord toegekende beteekenis
vindt men ook Rek. d. Buurk. 143: ‘gecoft 16 quateernen stoofs, dair men enen nywen souter
op scrijft’; Rek. d. Jakobik. 262: ‘om stoof, daer onse fundacie in gescreven is.’
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hoeveelheid aan te duiden, en, als bijwoorden gebruikt, tot adverbia van graad; vgl.
bijster, eigenlijk ‘buitensporig’, vervolgens ‘bovenmatig’ en ‘uitermate’. Vooral kan
hier tot toelichting dienen het bnw. ongedieve, dat door Maerlant gebruikt wordt in
1)
de bet. ‘bovenmatig, buitengewoon’ .

2. Velen.
Van belang is ook het vinden van twee voorbeelden van een woord, dat ons uit het
Ndl. overbekend is, maar waarvan ons oude bewijsplaatsen te eenen male ontbraken.
Het is het slechts in enkele germaansche tongvallen bewaarde ww. velen in de uitdr.
o

‘iets niet kunnen velen’, d.i. ‘lijden, dulden, verdragen’. De plaatsen zijn f . 29v:
Och, suete moeder, ghift ons weer,
Hoe soudt dijn goetheit moghen velen,
Du en soutste tonse mit ons delen!

en 31r wederom:
Hoe soudt dijn goetheid moghen velen,
Dat dijn kinder souden steelen,
Alstuut an die zijd moechs legghen,
Met een woert dijn kint te segghen.

De duidelijkheid laat op de beide plaatsen wel iets te wenschen over, maar
aangaande de identiteit van dit velen met ndl. ‘velen’ kan geen redelijke twijfel
bestaan.
Ook velen is een woord dat bepaaldelijk tot den Frieschen taalschat behoort: het
is nog heden in het Friesch bekend, evenals in het Ndl. uitsluitend in den infinitief;
vgl. in het Friesche Wdb. (1, 343): ‘hy kin de pine, de kjeld net fele; kin net fele, dat
de kwea fen syn âlden sizze; gjin gekheit fele; ik kyn dy feint net fele noch daeije’
(verdragen, uitstaan). Zoo ook in het Oostfriesch feilen; vgl. bij Koolman (1, 433):
‘hê

1)

Vgl. Mnl. Wdb. op o n g e d i e v e : ‘Got gheef hem rouwe onghedieve, die sceyden doet twe
ghelieve’, waar de eigenlijke beteekenis verzuimd is op te geven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

200
kan 't nêt feilen (fälen) dat 't sîn naber bäter geid als hum sülfst’.
Door deze bewijsplaatsen wordt de ouderdom van het woord, dat zoover mij
bekend is, het eerst in de 18de-eeuwsche Wdbb. van Halma en Marin staat
opgeteekend, met omstreeks drie eeuwen vermeerderd; eene, men zal het met mij
eens zijn, niet onbelangrijke bijzonderheid. Ik wenschte wel dat deze vondst ook
eenige meerdere zekerheid aanbracht voor de verklaring van den oorsprong, die
tot heden onbekend is. Met ndl. vervelen, oostfri. ferfälen, fri. forféle; mnd. vorvēlen,
mhd. verviln, waarmede het door Koolman wordt in verband gebracht, heeft het
niets te maken: dit is een oorspronkelijk onpers. ww., afgeleid van veel, en beteekent
eigenlijk ‘iemand te veel zijn’; vgl. mnl. verlangen, met dezelfde beteekenis, d.i. ‘te
lang voor iemand zijn, hem lang vallen (vgl. hd. langeweile). Ook de vroegere
verklaring, dat velen het stamwoord zou zijn van bevelen, got. filhan, en dus eigenlijk
beteekenen ‘verbergen’ in den zin van ‘verkroppen’ heeft men te recht laten varen.
Vooreerst past deze beteekenis niet, en ook de friesche vormen van bevelen, nl.
‘bifelje, bifelle’ komen met die van ‘velen’ niet overeen. Door Franck en Vercoullie
wordt verwantschap vermoed met ags. faele, 17de-eeuwsch veil, ndl. veilig, zoodat
de eigenlijke beteekenis zou zijn ‘zich vertrouwd maken’ (vgl. nnd. sik veilen, bij
Vilmar, Idiot. v. Kurhessen 100: ‘zich op iets verlaten’), doch het is niet duidelijk,
hoe uit deze beteenissen zich de opvatting ‘verdragen, uitstaan’ zou kunnen
ontwikkelen. Aangaande den aard der e van velen kunnen wij uit de beide nieuwe
plaatsen geen zekerheid bekomen: het rijmt aldaar eens op delen d.i. deelen, en
eens op steelen, d.i. stelen.

3. Belinnen.
Het interessantste, dat uit het hs. is aan den dag gekomen, en dat eene ware
verrassing voor mij was, grooter dan mij in langen tijd bij mijne taalkundige
onderzoekingen is te beurt
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gevallen, is het bestaan van een ww. voor ophouden, uit het Ogerm. overbekend,
maar uit het latere Germaansch tot heden niet opgeteekend. Reeds vele jaren
geleden (1876) heeft De Vries het vermoeden uitgesproken, dat het althans in
sommige Mnl. tongvallen bewaard zou zijn gebleven; ik bedoel het ogerm. linnan,
dat in het Gotisch uit de samenstelling aflinnan bekend is, en in het Ags. in het
compositum bilinnan, ook blinnan, zeer gewoon was.
Ook het Ohd. kent bilinnan (pilinnan) in de bet. ‘sich beruhigen, nachlassen,
ablassen’ (Graff 2, 218 ‘cessare’; Schade 1, 64) en het onr. linna (Moebius 272).
Zie verder Uhlenbeck, Got. Wtb. op a f l i n n a n , en Diefenb., Vgl. Wtb. 2, 143, waar
schotsch blinne, blin, en dial. deensch linne, linde ‘cessare, desinere’ worden
vermeld.
De plaats, waar De Vries meende dat dit woord kon gestaan hebben, staat in de
door Franck uitgegeven fragmenten van den mnl. Flandrijs (I, 443), waar een gevecht
beschreven wordt van den held van het verhaal, met een vijand, die natuurlijk, ook
reeds blijkens zijn naam, Fallax, ongelijk heeft. Daar leest men:
Maer Flandrijs die coene diet
1)
Stac Fallaxe aen den carbeele
Vanden sadele, ende metten spele
Esser de gelavie dore geronnen.
Om Fallax lijf eest al begonnen,
Want hem tiser vloech dor den buuc
2)
Ende vel ter haerde als een struuc .

In de aanteekening wordt door Franck de meening van De Vries medegedeeld, dat
3)
in begonnen het deelw. belonnen zou verscholen zijn, van *belinnen, ophouden .
Ik geloof niet, dat deze

1)
2)
3)

Hs. ‘cardeele’. De zeer aannemelijke gissing is van De Vries. Vgl. de aant. t.a.p. en Mnl. Wdb.
op corbeel. Het woord kan hier de bet. hebben van zadelboom.
D.i. blok, bonk.
Dat met dit oude woord één zou zijn het vla. belonnen, belonden (Schuerm., De Bo) in de
bet. van beland, terechtgekomen, zooals De Vries meende, wordt t.a.p. door Franck te recht
ontkend. Deze vorm is door analogie ontstaan uit belend (van belenden), als gezonden van
zenden.
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meening juist is, immers uit de bovengenoemde bet. van het ww., nl. ophouden,
mag men nog niet besluiten tot het gebruik als onpersoonlijk in den zin van ‘het is
gedaan met’. Ook blijft bij eene dergelijke opvatting de praep. om zeer vreemd.
Neen, de tekst in Flandrijs is in orde: de regel beteekent ‘op het leven van Fallax
was het gemunt of toegelegd, daarom was het te doen’; vgl. ndl. dial. ‘daar is het
niet om begonnen’, d.i. ‘dat is de bedoeling niet’. Zie in het Ndl. Wdb. op b e g i n n e n ,
4, c, de thans verouderde beteekenis ‘ondernemen, op het touw zetten, aangaan’.
De Vries zou ongetwijfeld met deze verklaring vrede gehad hebben, indien hij zich
herinnerd had, dat want in den volgenden regel in het Mnl. ook consecutieve kracht
1)
heeft, en met ndl. zoodat gelijkstaat . Doch het oude b e l i n n e n kon in elk geval
hier of daar in de middeleeuwen nog bekend zijn, en daarom heb ik in het Mnl. Wdb.
een artikel *b e l i n n e n opgenomen, en aan de vermelding der gissing van De Vries
het volgende toegevoegd: ‘het is gewaagd tot het bestaan van het woord uit ééne
corrupte plaats te besluiten, doch wellicht worden er later meer voorbeelden van
gevonden: het was daarom raadzaam deze gissing mede te deelen’. Ik was na dien
tijd steeds op het woord verdacht gebleven, en men zal zich mijne vreugde kunnen
begrijpen, toen ik, vele jaren nadat ik dit had geschreven, het duidelijke bewijs vond
de

dat het werkelijk in het Amsterdamsch van de 15 eeuw heeft bestaan, blijkens de
volgende plaats uit het Tübingsche handschrift, f. 26r:
Wie mach nu soe sondich wesen,
Die comen niet en darf tot desen (Maria)?
Dese pleghen an te porren (te roeren)
Die om haer boesheit niet en dorren
Haer oghen eens tot god oproeren:
Die pleecht sy haer woerd te voeren;
Oec en pleecht sy niet te blinnen,
Eer sy se brenct tot Jhesus minnen.

1)

Vgl. Tijdschr. 5, 1 vlgg.
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De uit belinnen gesyncopeerde vorm blinnen wordt ook in het Ags. gevonden, en
daar hij blijkens deze plaats ook bestaan heeft in het Amsterdamsch (Westfriesch)
de

der 15 eeuw, mag men het woord in dezen vorm beschouwen als een deel van
den Anglo-Frieschen taalschat. Hier kan men nu met volle recht en zonder dat men
voor dwalen behoeft te vreezen, zeggen dat een oude kennis uit het Oudgermaansch
1)
is wedergevonden . Wij zijn deze verrassing verschuldigd aan het rijm, waardoor
tal van merkwaardige woorden voor ons zijn bewaard. Ik herinner aan het eveneens
in dit hs. voorkomende ww. besen, d.i. ‘behoeven, noodig hebben’ (zie beneden);
aan ongedieve (zie blz. 199 noot) en ongedoude, d.i. ‘onduldbaar, ondraaglijk’ (Wal.
2)
9099); aan speven, d.i. ‘baten, effect hebben’ en zijn zinverwant gewepen (Overzee
3)
68); aan het bnw. niel, d.i. ‘voorover liggende’, het stamwoord van ‘vernielen’ , en
4)
het znw. nies, d.i. ‘verzoeking’ (Wap. Rog. 306) ; aan geloeme, d.i. ‘vaak,
5)
herhaaldelijk’ , aan het nog onverklaarde bnw. hoede, d.i. ‘linker’ (Wap. Rog. 1565);
1

6)

aan vas, d.i. ‘hoofdhaar’ (Sp. I , 1, 23); aan past, d.i. ‘schoolgeld’ , in den Rein.;
enz.

4. Besen.
Een woord van dezen vorm was tot heden nergens in het Germaansch gevonden;
het mag dus beschouwd worden als een

1)

Wèl dwaalde men bij ‘hansje in den kelder’, waarvan het laatste woord door De Vries werd
2

o

verklaard als got. kilþei, moederlijf, schoot (Taalk. Bijdr. 2, 27; vgl. Stoett, Spreekwdb. , n .
717); hetzelfde got. woord werd door mij ten onrechte gezien in ndl. kil in ‘Dortsche kil’ (Tijdschr.
1, 30; vgl. 161). Ook het got. hakuls bleek bij nader inzien niet hetzelfde woord te zijn als het
de

2)
3)
4)
5)

6)

in de II Partie van den Sp. Hist. voorkomende hakel in hakeltakel (Taalk. Bijdr. 1, 232; 2,
23). Ook talen in oogtalen, oogharen, hoewel met got. tagl verwant, kan daarmede niet
identisch wezen (T. en Lettb. 1, 252; vgl. Van Helten in Vondelgr. 1, 20).
Zie .Tijdschr. 13, 319.
T. en Lettb. 5, 109; Tijdschr, 3, 243; Mnl. Wdb. 4, 2390.
Mnl. Wdb. op het woord.
Behalve op de plaats, vermeld in het Mnl. Wdb., ook gevonden Sp. d. Sonden 9858 (de het.
‘aanhoudend’ (gloss. ald.) is voor ‘geloeme’, niet juist; zij past alleen voor ‘zeer geloeme’, van
den tekst.
Tijdschr. 19, 137; Mnl. Wdb. op het woord.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

204
niet onbelangrijke aanwinst voor den Germaanschen taalschat. De beteekenis er
van is duidelijk: zij kan geene andere zijn dan ‘behoeven, noodig hebben’ op de
volgende plaats (f. 50r):
(Wier) ghetal soe groet sal wesen,
Dat si meer spaci sellen besen
Dan Hollant, [Zelant] ende Ghelrelant!

Vgl. ald. 50v:
Dat si meer velts behoeven sellen,

en de samenstelling verbesen, in de reeds boven voor een ander doel aangehaalde
regels van f. 28v:
Eer ic die helfte screef van desen,
Ic soud ondeeft van stof verbesen.

Daar mnl. besigen in dezelfde beteekenis voorkomt (Mnl. Wdb. 1, 1046), zoo zal
men wel in dit ww. den oorsprong mogen zien van het in het Germaansch weinig
1)
verbreide bnw. bezig . In elk geval is het er mede verwant, maar de gegevens
ontbreken om de oorspronkelijke opvatting te bepalen. Evenals het vorige woord
heeft deze woordfamilie vooral behoord tot den Anglo-Frieschen taalschat (zie
Franck, Vercoullie, Koolman) maar terwijl in het Ags. en Eng. alleen het bnw. is
bewaard gebleven, is in een klein hoekje der germaansche wereld in een Friesch
2)
dialect het werkwoord blijven voortleven tot in de middeleeuwen .

Teesteye, vs. 3863.
Nog voor een ander doel kunnen wij ons voordeel doen met onze kennis van het
Tübingsche hs. Er staat ééne plaats in, die ons op eene welkome wijze het middel
aan de hand doet ter verbetering van een woord en tot opheldering van eene pas-

1)
2)

Zie Mnl. Wdb. en Ndl. Wdb.
Daar de beteekenissen van mnl. besich en besigen niet zoo bijzonder nauw aan elkander
grenzen, zoo zou besigen ook rechtstreeks van besen kunnen afkomen en niet van het bnw.
Alsdan leeft besen nog heden in een afgeleiden vorm.
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sage in Boendale's Teesteye. In eene schildering van het jongste gericht (vs. 3858
vlgg.) treffen wij de volgende regels aan:
Wi moeten allen openbaer
Voer sijn aenschijn staen daer,
Ende al ghescreven voer ons hoot
Onse werken cleyn ende groot,
Alse een dief als ende als,
Die proveetse heeft opten hals.

Proveetse, provetse, provaetse is het ofra. fra. prouesse, heldenmoed, heldendaad,
en geeft hier geen zin, zelfs niet, al wilde men het woord met Snellaert in het Gloss.
verklaren als ‘dapperheid, spotswijze gebezigd’. In welke richting wij de beteekenis
van het op de eene of andere wijze bedorven woord te zoeken hebben, wordt ons
duidelijk gemaakt door de bedoelde plaats in het Tübingsche hs., waar over de
onmogelijkheid om in het laatste oordeel ook maar het geringste voor den rechter
verborgen te houden gezegd wordt (f. 53v, 54r):
Ozee spreect: dan sijn ghebonden
Te samen al der boser sonden,
Die welc, als Jheremias seit,
Op haer halsen sijn gheleit,
Alsmen een dief hier draghen doet
Op sine scoeren tselve goet
Dat hi den anderen ontstal:
Soe sijn daer op haer hals ghebonden
1)
Als rechte wroeghers haerre sonden .

Op den kant wordt bij deze verzen verwezen naar Osee IX, doch niet daar wordt
de bedoelde bijbelplaats gevonden, maar Hosea 13, 12, waar wij lezen ‘colligata
est iniquitas Ephraim’; in onze vertaling: ‘Ephraims ongerechtigheid is
de

samengebonden’; en naar Trenorum, cap. 1, op welks 14

1)

vers wordt

Vgl. ook Con. Somm. (uitg. Tinbergen), bl. 390; ‘och here God, wat sullen si betalen die niet
en hebben dan ‘den hals gheladen mit dootliken sonden’, en vooral Keurb. v. Haarl. 11: ‘so
wie enen dief in sijn huus begrepe, hi sellen houden, mach hi, ende seven van sinen buren
sal hi anspreken, ende dien dief ghebonden houden also langhe dat hi en des sconen daghes
den rechter mach leveren mit der dinc die hi ghestolen hevet op den rec (rug) des diefs
ghebonden’.
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gedoeld: ‘vigilavit jugum iniquitatum mearum: in manu ejus convolutae sunt et
impositae collo meo’. Doch ook zonder deze verwijzingen is het duidelijk dat
proveetse in Teesteye moet overeenkomen met hetgeen hier wordt uitgedrukt door
1)
‘tselve goet dat hi den anderen ontstal’ . Nu is er een woord dat wel eens met
provetse is verward, nl. provenche of provanche, d.i. gewoonlijk ‘voorraad’; en
wanneer men zich dit denkt in de schrijfwijze proventse, die in het Mnl. zeer gewoon
is, dan is het eenige verschil in het schrift het streepje op de s, ter aanduiding der
n, en is dus de verwarring zeer verklaarbaar. Men vindt er een voorbeeld van op
de volgende plaats uit Lanceloot (II, 23306): ‘selke (sommigen) worden gevaen in
enen casteel, dien Bohort bi provenchen wan’, l. bi provetchen, d.i. ‘met dapperheid,
door zijne stoutheid’. Het is dus zeer goed mogelijk dat voor provetse gelezen moet
worden proventse. En dit vermoeden wordt tot zekerheid, nu provenche in de hier
vereischte beteekenis werkelijk gevonden is, en wel in de Cout. van Gent bl. 452:
‘so wie dat ghevanghen wert met provenchen van dieften, men salne setten in den
stoc’, alwaar de fr. vert. van Stallaert luidt: ‘avec le bien provenu de vol’. Een meer
afdoend bewijs dat voor proveetse gelezen moet worden proventse (provenche) is
niet te geven en zal ook wel niet worden verlangd. Voor provanche en de verhouding
van dezen vorm tot provande en ndl. proviand verwijs ik naar het Mnl. Wdb.

De tekst van Ons Heren Passie.
In een vorig opstel heb ik de taalvormen van bovengenoemden tekst uit het
Tübingsche hs. behandeld. Ik laat thans

1)

Vgl. in hetzelfde hs. 45v:

dat (hetgeen men op aarde gedaan heeft)
daer ooc sellen al die leven
Soe claerlic sien, oft waer ghescreven
In enen brief, die soude cleven
Voer onse hoeft of daer te neven.
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den tekst zelf hier volgen, doch vooraf ga het een en ander dat nog, b.v. uit een
literair oogpunt, de aandacht verdient, alsmede eene enkele opmerking over de
uitgave van Keller. Vooral merkwaardig is het voorwoord of, zooals de dichter het
zelf noemt, den ‘prologus, dat is die voerredene van dit boexken,’ omdat hij daarin
critiek uitoefent op andere dichters, die vóór hem dezelfde stof hebben behandeld,
en wel bepaaldelijk op ééne poëtische bewerking, die wij nog heden bezitten. Hij
komt op tegen de behandeling van het onderwerp door den dichter van het bekende
dichtwerk ‘Van den Levene ons Heren’, dien hij beschuldigt, om den wil van het rijm
zich te hebben bezondigd aan ongeoorloofde afwijkingen van het bijbelsch verhaal,
en het met verschillende uitweidingen te hebben opgesierd. Als voorbeelden kiest
hij eene passage uit het begin der ‘passie’, die hij bijna woordelijk aanhaalt. Op vs.
29 en 30
Doe god in Symons huse was,
End hi sijn jonghers preect end las,

die eene toespeling bevatten op L.o.H. 1400 vlg.:
Daer onse here predicte ende las
In Symons huus daer hi gheherbercht was,

laat hij zijne afkeuring volgen in deze woorden, die ons opmerkelijk voorkomen in
een dichtwerk van voor vier eeuwen:
1)

Dat letste vers is slechts gheset
Om dattet rimen sel te bet.

En in vs. 35 vlgg.:
Oec meed so stater vele in,
Dat loghen is na minen sin:
‘Doe quam Maria Magdaleen,
So sondich wijf en was nye gheen’,

komt hij op tegen L.o.H. 1398 vlg.:
Daer quam Maria Magdalene
(So besondichde wijf ne was ne gene),

1)

D.i. eenvoudig.
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waarin Maria Magdalena, volgens hem, met te donkere kleuren is afgeschilderd.
Men mag Maria van Magdala wel eene zondares noemen, maar niet de grootste
zondares die er ooit is geweest: neen, dan waren Izebel en Herodias vrouwen die
dezen naam veel eer verdienden! De dichter maakt zich daarover zóó boos, dat hij
bijna onparlementair, althans ondichterlijk, wordt in zijn aanhef (vs. 39):
God wouds, vroe morghen, dits er een!

d.i. ‘God betere het, goeje morgen, dat is me er ook een!’
Indien deze opmerkingen vooral konden worden beschouwd als eene uiting van
literaire critiek, dan zouden ze nog meer belang voor ons hebben, dan nu wij er
vooral in te zien hebben eene reactie tegen eene vrije of dichterlijke bewerking der
bijbelstof, waaraan wij voor ons uit een letterkundig oogpunt de voorkeur geven.
Doch hoewel wij in weerwil van des dichters bezwaren het dichtwerk ‘Van den
Levene Ons Heren’ veel hooger stellen dan het rijmwerk ‘Van Ons Heren Passie’,
zoo is toch deze uiting belangrijk genoeg om er kennis van te nemen, en dit des te
meer, nu zij een werk betreffen, dat aan den Amsterdamschen of Westfrieschen
dichter - en dus in een wijden kring - bekend is geweest, en voor ons is bewaard
gebleven.
Over het algemeen is de tekst van het hs. door Keller nauwkeurig weergegeven,
doch omtrent enkele plaatsen valt nog iets op te merken, waar de juistheid te
wenschen overlaat. Hier en daar is blijkens de aangebrachte leesteekens de zin
niet goed begrepen; zoo b.v. 199 vlgg.:
Doe (hs.) seyd hem Jhesus sonder waen:
‘Eer tweewarf craeyt te nacht die haen,
So selste (= selstu) mi driewarf verzaken.’ ‘Hoe soud ic’ (nl. Petrus), seit hi, ‘daer an raken?
Den doot die wil ic mitti doghen,
Al waert oec dat si alle vloeghen’.

Men leze:
Doe seyd hem Jhesus: ‘Sonder waen (voorwaar),
Eer tweewarf craeyt te nacht die haen,
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So selste mi driewarf verzaken.’ Hoe soudic, seit hi, daer an raken (daartoe komen)?
Den dood die wil ic mitti doghen,
Al waert oec dat si alle vloeghen!

Men gevoelt hoe noodig voor eene billijke beoordeeling van den dichter en zijn werk
deze en dergelijke opmerkingen zijn: de woorden ‘sonder waen’, die bij de
interpunctie van Keller een hinderlijk toevoegsel zijn, vertegenwoordigen bij juist
aangebrachte leesteekens een begrip, dat men hier noode missen zou, en dat ook
in het bijbelverhaal, gelijk bekend is, is uitgedrukt.
vs. 257: Dien ic sel cussen, dats die man.
En twivelt niet mer. Tasten an!

Keller heeft mer waarschijnlijk opgevat als meer. Men leze natuurlijk:
En twivelt niet, mer tasten an!
266: Wien zoecti? vraechd hem Jhesus weder:
‘Jhesum van Nazareth’, seydsi noch.
Jhesus antwoerd thant: Seyd ict doch;
Te vanghen mi dat is iu zaec,
So laet mijn jonghers mit ghemaec.

De juiste verklaring en interpunctie is:
Jhesus antwoerd: ‘Thant seyd ict doch!’

d.i. ‘ik heb het immers zoo even al gezegd!’
Enkele woorden zijn onjuist gelezen; zoo b.v. in vs. 315:
Die deerne die de doer soud sluten
Aldaer vertaldet Jannes meed,
So dat si Petrum binnen leed.

Het hs. heeft vercaldet. De verbetering is niet zonder belang, daar men anders allicht
zou denken aan een anderen vorm van vertellen, doch daarnaast komt een ww.
*vertallen niet voor. Wel had een praet. vertalde van ‘vertellen’ kunnen bestaan (vgl.
Van Helten, Mnl. Spraakk. blz. 276), maar een infinitiefen praesensvorm *vertallen
is onmogelijk. Ook op eene andere
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plaats vindt men deze verkeerde lezing, nl. N. Doct. 1729:
Daar vertallen si ende verbeiden
Al tghebrec ............
Dat si weten of hooren segghen
Van andren luden hier ende daer,

lees met de var. ‘vercallen si ende verbreiden’, en vs. 341:
Bi wier was Pieter mitten ander,
Doe spraken si daer tot malcander,

l. ‘bi tvier’, met het hs. en in overeenstemming met het verhaal in de Evangeliën.
Niet onjuist gelezen maar verkeerd overgeleverd zijn twee andere woorden, nl.
vs. 419 vlgg.:
Dus maken som groet werc van niet,
Mer dat si draghen quade viet
End daertoe achterclappe callen,
Die sond en wroecht hem niet met allen.

Ook het hs. heeft viet, maar daarmede is de zaak niet beslist, want gesteld dat er
een mnl. viet bestond in de bet. van vite, lat. vita, leven, dan zou nog eene dit woord
bevattende uitdrukking ‘quade viet dragen’ onbestaanbaar zijn. Men leze niet, d.i.
volgens het Mnl. Wdb. ‘verlangen, begeerte’, en in het bijzonder òf ‘verlangen om
iemand goed te doen, genegenheid voor iemand’, òf ‘verlangen om iemand te
benadeelen’.
In deze beteekenis komt het woord tweemalen voor in L.o.H. in de uitdr. ‘niet op
1)
enen leggen’ , waarnaast ook ‘quade niet dragen’ kan bestaan hebben. Hier raakt
niet aan de beteekenis van nijt, en is dus de juiste uitdr. voor de stemming der joden
ten opzichte van Christus, welke hier wordt beschreven. Het eenige bezwaar tegen
deze onderstelling is dat niet wel m. en o. is, maar niet vrouwelijk, doch hoe licht
kan

1)

Bij niet (4, 2404) is in het Mnl. Wdb. de juiste verklaring gegeven; daar had moeten verwezen
zijn naar de Aanm. van leggen, waar hetgeen daar omtrent deze plaats te lezen staat, niet
deugt; de bewerker had toen de waarheid nog niet gevonden.
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de oorspronkelijke lezing quaden niet geweest zijn. Ook op andere plaatsen springt
de dichter tamelijk vrij om met het grammatisch geslacht. Vgl. b.v. 51 opte rijm
achten; 156 die wijn (acc.); 487 ghene zaec..., dien ic laec; 151 e.e. mitte (mittie)
ganc (gang); 587 dese hinder (acc.); 603 mine hinder (acc.); 668 zijn zuete gront
(acc.); 812 onse oerber scaden; 399 sijn schone hals (acc.); 350 van den planc;
253 mitter scaren; daarentegen 259 den scaer te moet; 547 van den scaer, 584
voerden scaer, 297 seyd hi den scaer; 397 mitte voet (waar het mv. zeer
onwaarschijnlijk is).
Het andere woord staat in vs. 462:
Aldaer begonsten si (de Joden) te wuten,
Om dat hy (Pilatus) seyd: ‘en vind gheen zaec,
Ic willen (Jezus) laten mit ghemaec.’

Ook wuten staat in het hs., maar van een ww. van dezen vorm is geen spoor te
vinden. Misschien heeft de afschrijver gedacht aan wueden (woeden), doch hoe dit
zij - want wueden behoort tot een ander dialekt dan het zijne - wuten is verkeerd,
en moet veranderd worden in muten, muiten, oproerig worden. Dit woord is nog wel
zeldzaam in het Mnl. (zie Mnl. Wdb. 4, 2003 op muyten), maar voor het tijdperk,
waartoe het gedicht moet worden gebracht, is het met bewijsplaatsen gestaafd,
evenals de afleiding muyterie.
Thans volgt de tekst van O.H. Passie, op nieuw naar het hs. uitgegeven, en
voorzien van eenige aanteekeningen, die achter en niet onder aan den tekst zullen
worden gedrukt.

Van ons Heren Passie.
Die prologus, dat is die voerredene van dit boexken.
O mensch, o edel creatuur,
Die bist ghemaect na gods figuer,
Sich an, hoe heeft di god ghemint,
Want hi sijn eengheboren kint
5 Woud liever voor di laten sterven,
Dan di van sinen rijc onterven.
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1)
Dunc di dan niet wel reedlic wesen,
Dattu hem dancber sijs van desen?
Mer wilstu doen na minen raet,
1)
Ic sel di segghen waert op staet .
Dit is dat gode best behaecht,
Dat men sijn pijn int herte draecht
End pijnt altoes daer na te wercken:
Dar mach men rechte min an mercken.
Hier om so wil ic hier beduden
1)
Sijn passi om den simpel luden ,
Als si int ewangeli staet,
Des mi die heer wat leven laet.
+
Som dinghen wil ic overslaen,
Want si sijn pijn niet an en gaen:
Om cortheit doe ic dat alleen,
Dat men nu priset int ghemeen.
Al isset eens in rijm ghemaect,
Ten is nochtan so niet gheraect;
Dat ic daer mede bin te vreden.
Ic sel iu scriven bi wat reden:
Het dunct mi wesen veel te lanc,
1)
Dat ic bewijs in deerst inganc ;
‘Doe god in Symons huse was
End hi sijn jonghers preect end las’:
1)
Dit leste vers is slechts gheset,
Om dattet rimen sel te bet.
Voer die manier wil ic mi hoeden
In dit ghedicht na mijn vermoeden.
Oec meed so stater vele in,
Dat loghen is na minen sin.
‘Doe quam Maria Magdaleen:
+
So sondich wijf en was nye gheen.’
2)
God wouds, vroe morghens, ditser een !
Want Jezabel, die vule queen,
Ghinc haer in boesheit verre boven:
Die bibel leest, wildijs niet loven.

*

1)
1)
1)
1)
1)
2)

7 hs. reedelic, tegen de maat. vgl. vs. 308. 12 herten. 42 wil dijs. Het is mij onbegrijpelijk, hoe
uitgevers van mnl. teksten nog steeds de verkeerde gewoonte der afschrijvers volgen die
zulke inclinatievormen splitsen. De beginletter van het tweede woord is immers een deel van
den werkwoordsvorm? (wildijs = wildjijs uit wilt jijs = wilt gijs).
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de vertaling boven, bl. 208.
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45

50

55

60

65

70

75

*
Int ewangelie staet ghescreven:
Si was een sondich wijf van leven
End niet dat si die meeste was,
Als ic int ander boeke las.
Woud ic van Herodyas spreken,
Veel grover waren haer gebreken,
Want meerre man quam nye van wive,
Dan dien si brochte van den live.
Al wil ic opte rijm wat achten,
1)
Ic sel mi voer die loghen wachten .
Het waer te lang dat wi bezaghen
Al die mi in dat boec mishaghen.
Alleen so set ic hier die zaec,
+
Waerom dat ic dit boexken maec,
Dat is dat het sal hulplic sijn
Die gheen die niet verstaen latijn
End oec dystorie niet en wisten
Na inhout der ewangelisten;
Dien wil ic hier materi scencken,
Dat si wat hebben op te deyncken.
Voert meer begheer ic, mochtet wesen,
Dat oec die niet en konnen lesen
Hem selven hier mit vlijt toe keerden
End dat si dit van buten leerden,
Op dat si stadelic int hert
Hier bi ghedachten Jhesus smert.
Waert dat men song een ydel liet,
Die som en souden rusten niet
Eer sijt te mael van buten leerden.
Twaer beter veel dat si studeerden
2)
Die passi ende daer op ghisten
Dat si se doch van buten wisten,
+
End pijnden die int hert te dreghen,
Daer alle vrucht is in gheleghen.
Som menschen sijn die rimen laken
End segghen dat si niet en raken
2)
Te recht den synne cort end fijn:

*
1)
2)
2)

47 Herodyas met sterkeren bijtoon op de voorlaatste lettergreep. 49 aan den kant dit is sint
Jan baptist.
Vgl. De Génestet in Fantasie: ‘Ik wil mij nooit om 't rijm bezoedlen met ‘een leugen’.
Zie de aant.
Zie de aant.
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*
80 Dien bid ic, dat si doch tlatijn
1)
Mit desen rime overlegghen ,
End sceelsi veel, dat sijt dan segghen.
Nu bid ic dy, o zuete heer,
Verleen mi nu dat ic begheer,
85 End laet mi scriven hier dijn zeer.
Na tewangelie min no meer.
Dijn gracie wil mi neder zenden,
Dat ict tot dijnre eer moet enden!

Hiernae beghint die passie ons liefs heren, als se bescreven is van den
vier ewangelisten.
+

Op een tijt sciedet hier te voren,
90 Dat Jhesus seyd tot sijn vercoren:
‘Nae twee daech sellet sijn die dach,
Dat ment paeschlam te eten plach,
Dan sullen mi die Joden vaen
End thant daer nae ant cruce slaen.’
95 Doe was vergaert die raet der Joden,
Om dat sie Jhesum wouden doden.
1)
Hoer raet was, dat sijt ymmer huden ,
Dat gheen gherucht quaem voer den luden.
Daer nae quam Judas tot dien hoep;
100 Sijn meester veyld hi hem te coep
End vraechd wat men hem gheven soud,
Of hine hem verraden woud.
Daer wort vercoft die zuete heer
1)
Om dertich penning min noch meer.
105 +Des donredaechs tot Jhesum spraken
Sijn jonghers, waer si souden maken
Een avontmael, als was gheset
Vant paeschlam in der ouder wet.
Jhesus antwoerd, hoer meester goet:
110 ‘U sal thant comen te ghemoet
TJherusalem al in die stat
Een man, die draecht een watervat
Volcht hem, waer dat hi ynne gaet,

*

1)
1)
1)

82 sceel si. 92 Waarschijnlijk te lezen:
Dat men dat paeschlam teeten plach.
109 aan den kant marcus.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
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115

120

125

130

135

140

145

150

*
End segt: “Het is des meesters raet,
Dat ghi hem toe bereyd een zael,
Daer hi mach doen sijn avontmael.”’
Doe ghinghen Jan end Pieter beyd
End vondent al, als Jhesus seyd.
+
Des avonts ghinc daer Jhesus in,
Alst was bereit, mit sijn ghesin.
Doe si daer aten tavontmael,
Stont Jhesus op end nam een dwael;
Hy leyd wat of van sine cleder
End gord hem mit die dwale weder.
Hy goet wat water in een becken,
Om dat hi woud ofdwaen die vlecken
Al knyelende van hore voet.
O mensch, sich an wat god nu doet,
Want hi hier op sijn knyën leit,
Die coninc is in ewicheit.
Mer doe hi Petrum woude dwaen,
Wort Petrus zeer te mael begaen.
‘O heer’, seit hi, ‘waschdi mijn voet?
+
En derfs niet henghen dat ghi doet!’
Jesus seyd: ‘Du en wetes niet
Op dees tijt, wat dit werc bediet,
Mer namels selt di doncken beter.’
Hier op antwoerde sinte Peter:
1)
‘Mijn voet en selste wasken nijt,
Noch nu noch oec in gheenre tijt.’
Doe seyd Jhesus: ‘Ic moet di dwaen,
Selstu mit mi dijn deel ontfaen.’
Doe seyd hi: ‘Niet alleen mijn voet,
Mer hand end hoeft, dunctet di goet.’
Als dit te male was ghedaen,
Toech Jhesus weer sijn cleder aen.
Hi at noch, na dat hi hem cliede,
End seyd hem, wat dit were bediede.
Doe si dus aten, nam hi broot
In sine hand, tis wonder groot,
+
End benedidet mitte ganc.

+

f. 4 v.

+

f. 5 r.

+

f. 5 v.

*
1)

117 aan den kant Dat hi dese twe ... dat seit lucas all(ene). 118 vondet. 133 wasch di. 134 l.
ghijt? 149 aan den kant matheus.
Zie de aant.
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155

160

165

170

175

180

185

*
Sijn vader sprac hi lof end danc:
‘Dit is,’ seit hi, ‘mijn waer lichaem;
Eet hier al of in minen naem.’
Alleens deed hi na dees maeltijt;
Doe hi die wijn had benedijt,
1)
Sprac hi oec lof end danct sijn vader.
‘Drinct hier of’, seyt hi, ‘alle gader:
Dit is die kelc mit minen bloet.
Hoe dicke ghi dit selve doet,
Mijn huechnis suldi dan begaen;
Mijn passi warter bi verstaen.’
Oec meed te wile dat si aten,
Seyd Jhesus allen die daer zaten:
‘Daers een van u, dat weet ic wel,
Die mi te nacht verraden sel.’
Als Jhesus sproken had dit woert,
+
Doe grees hem allen voer die moert,
End vraechden elc bisonderling,
Of hem die boesheit overghing.
Oec vraechde Judas, of hijt waer.
Jhesus antwoerd: ‘Du segstet daer.’
Doe bat sint Peter sinte Jan,
Dat hi doch vraechde om den man.
Johannes neychd hem tonsen heer
End vraechd hem stillic, wie dat weer.
Doe seyd hem Jhesus mitte ghang:
‘Die ist, dien ic wat broets nu lang.’
End als was inghedoept dat broot,
Doe gaf hijt Judas Scarioot.
Als hi dat stuxken had ghegheten,
Doe wort hi rechtevoert beseten,
In welker tijt hem Jhesus seyde:
1)
‘Dat du wils doen, dat doch ghereyde!’
+
Dat woert verstont Judas allien,
Anders en wistet hoerre ghien.
Doe ghinc hi uut, al wasset nacht,
Om te volbrenghen sijn ghedacht.

*
1)
1)

155 aan den kant lucas. 163 te l. ter? aan den kant matheus. 164 hs. alle. 169 hs. bi sonderling.
173 aan den kant Johannes alleen. 186 hs. wist.
Zie de aant.
Zie de aant.
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190

195

200

205

210

215

220

225

*
Een lanc sermoen deed Jhesus daer,
Dat mi te veel te scriven waer.
Doe ghinghen si, dat suldi weten,
Al totten berch van Oliveten
End Jhesus seyde hem mittien:
‘Ghi sult te nacht al van mi vlien;
Tis so ghescreven, tmoet ghescien.’
Symon en loofdes een noch ghien;
Hy seide: ‘Heer, ic weet dat wel,
Dat ic niet van di vlien en sel.’
Doe seyd hem Jhesus: ‘Sonder waen,
Eer twewarf craeyt te nacht die haen,
So selste mi driewarf verzaken.’ +
Hoe soud ic,’ seit hi, ‘daer an raken!
Den doot die wil ic mitti doghen,
Al waert oec dat si alle vloeghen.’
Die ander oec algader seyden:
Sen souden nemmer van hem sceyden!
Doe quaemsi tot Getsemani:
Die berch voerscreven was daer bi;
‘Sit hier’, seit Jhesus; ‘ic wil gaen,
Thent mijn ghebede is ghedaen.’
Drie van sijn jonghers sprac hy an,
Dats Peter, Jacob cnd Sint Jan.
Hy seyd: ‘Mijn ziel is droevich zeer
Al totter doot, dien ic begheer.’
Een weynich ghinc hi van hem drien
End neder viel op sine knyen,
1)
Ya stolpeling in sijn aenschijn.
‘Och, vader! seit hi, ‘machet sijn,
+
So nym van mi dees grote pijn:
Dijn wil gescie end niet die mijn!’
Tot sijn discipels ghinc hi thant,
Al slapende dat hi se vant.
‘O, Symon! seit hi, ‘wat bediet?
Moechstu mit mi wat waken niet?
Nu bidt algader ende waect,
Dat gheen becoring u en naect.’

*
1)

191 aan den kant marcus. 195 hs. moet. 216 hier knyen eenlettergrepig; elders, b.v. vs. 129,
tweelettergrepig.
Zie de aant.
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218

230

235

240

245

250

255

260

*
Do ghinc hi anderwerve weder
End viel noch opter eerden neder.
Hi bat, als hi te voren deed;
Tot sine jonghers ghinc hi meed.
Als hi driewarf dus had ghedaen,
Wort hi mit vresen so bevaen,
Dat van hem ran veel bloedich zweet,
Dat opter eerden neder gleet;
End ziet, daer quam die enghel scoen
Om hem te troesten, van den throen.
+
Een weynich wil ic hier nu toeven
Om horen wil, die gloes behoeven.
Het is hier voertijts dic ghesciet,
Dat veel luud hadden groet verdriet,
Mer nie en las ic druc so groot,
Dat zwete mochte maken roet.
Nu moechwijt sien bi dese reden,
Dat god heeft alremeest gheleden.
Ey, wopen over onse zonden,
Dat si ghenesen niet en conden,
Die heer en soudet so becopen,
Dat hi most zweten bloedich dropen!
Als dit te male was ghedaen,
Sprac Jhesus weer sijn jonghers aen
End seyd: ‘Staet op, laet ons nu gaen!
Hier coemsi die mi willen vaen.
Doe quam daer Judas mitter scaren,
Die uutghesent vant heerscap waren,
+
Mit zwaerden, stocken ende pyeken.
Judas die seyde hem een tyeken:
‘Dien ie sel cussen, dats die man;
En twivelt niet, mer tasten an.’
1)
Doe ghinc Jhesus den scaer te moet
End vraechd: ‘Wie isset, dien ghi zoect?’
Si seiden: ‘Jhesum Nazareen.’
Jhesůs seyd hem: ‘Ic bin die gheen.’
Doe wordsi alle zeer vervaert
End traden staphants achterwaert.

*
1)

231 aan den kant lucas alleen. 243 moech wijt. 249 aan den kant marcus. 259 aan den kant
Johannes alleen. 263 hs. word si.
Zie de aant.
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219
*
265 In onmacht vielsi alle neder.
‘Wien zoecti?’ vraechd hem Jhesus weder.
‘Jhesus van Nazareth’, seydsi noch.
Jhesus antwoerd: ‘Thant seyd ict doch;
Te vangen mi is dat iu zaec,
270 So laet mijn ionghers mit ghemaec.’
Om dat hi had gheseyt te voren:
+
Hy soud behouden sijn vercoren
Al gader, dan Judas allien,
Tis so ghesciet, dat moechwi sien.
275 Doe quam Judas, die vule hont,
End custe Jhesum an sijn mont.
Hy seyd: ‘Meester, ic gruet di zeer.’ ‘Wat wilstu, vrient?’ seyd Jhesus weer.
Do tasten hem die Joden aen
280 End namen wredelic ghevaen.
Die jonghers riepen tonsen heren:
‘Wilwijt niet mitten zwaerde keren?’
Doe toech Symon sijn zwaert ghereet,
End in den hoep van boven smeet,
285 So dat hi Malcus oer of sloech.
Doe seyde Jhesus: ‘Tis ghenoech:
Dijn zwaert stec weder in sijn sceed,
Slaestu yet meer, du does mi leed,
Want wie dat mitten zwaerde vecht,
290 +Vant zwaert sel hi vergaen te recht.
Weetstu niet, baed ic minen vaer,
Hy sende mi wel twalof scaer
Der enghelen, woud icket henghen?
Hoe soud ic dan die scrift volbrenghen?’
295 Doe nam Jhesus dat selve oer
1)
End settet an alst stont te voer.
In deser tijt seyd hi den scaer:
‘Recht of ic waer een moerdenaer
Soe coemdi hier om mi te vaen:
300 Ic plach doch in der kerc te gaen
End daer te preken mijn sermoen:
Doen wasser nyemant aldus coen,

*
1)

265 viel si. 267 seyd si; Nazareth zal om de maat tweelettergrepig moeten worden uitgesproken
(Naesreth). 274 moech wi. 282 hs. wil wijt... zwaerden.
Zie de aant.
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305

310

315

320

325

330

335

340

*
Mer tis daerom aldus ghesciet,
Dat die scriftuer en loghe niet.’
Doe liepen al sijn jonghers heen
End lieten Jhesum daer alleen,
Dien die vermaledide honden
Mit banden onghenadelic bonden,
End leyden eerst tot Annas an.
+
Hem volchden Peter end sint Jan.
Die biscop kend sint Janne wael,
Daer om ghinc hi oec in die zael,
Mer Peter bleef daer staende buten.
Die deerne, die de doer soud sluten,
Aldaer vercaldet Jannes meed,
So dat si Petrum binnen leed.
Doe dese deerne Petrum sach,
Beteech si hem dat hi oec plach
Van Jhesus jonghers een te wesen.
1)
Doe looch hi eens van groten vresen.
Annas die vraechde onsen here
Om sijn discipels end sijn lere.
Jhesus seyd hem: ‘Ic plach te doen
Int openbaer al mijn sermoen,
Ja dicwijl in der synagoghen,
Daer al die Joden comen moghen:
Wat wilste mi al hier na vraghen?
Vracht hem, die daer te comen plaghen
End hebben mijn sermoen ghehoert:
+
Bidt hem dat sijt di seggen voert.’
1)
Een quaet knecht stont daer mittie ghang ,
Die Jhesum sloech an sine wang
End sprac hem spiteliken toe:
‘Hoe antwoerstu den biscop soe?’
Jhesus seyd hem: ‘Hebbic misseit,
Bewijs mi dat mit goet besceit;
Mer isset dat ic seyde wel,
Waer om soe slaeste mi so fel?’
Doe leyd hi hem tot Cayphas,
Die doe die hoechste biscop was.

*
1)
1)

308 onghenadelic om de maat vierlettergrepig wit te spreken (onghenaedlic; vgl. vs. 7). 309
aan den kant Johannes alleen.
Zie de aant.
Zie de aant.
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345

350

355

360

365

370

375

*
Bi tvier was Pieter mitten ander;
Doe spraken si daer tot malcander:
‘Van Jhesus ionghers is dit een!’
1)
Doe looch hi noch end seyde: ‘Neen’.
Daer na seyd een van Malchus maghen,
Dien Peter toer had of gheslaghen:
‘Tis waer, datstu sijn jongher bist;
1)
Ic sach di mit hem in den twist
Van desen avont dats niet lanc.’
+
1)
Do vel hi derdwarf van den planc
End seyd: ‘Ic nemet op mijn eet,
Dat ic niet van den man en weet.
Vermaledijt so moet ic wesen,
Ist zaec dat ic bekenne desen!’
Doe craeyede anderwarf die haen,
End Jhesus sach sint Peter aen.
Thant ghinc hi uut end weende zeer,
Om dat hy had verzaect sijn heer.
Doe sochten valsche tuuch die Joden,
Waer meed si Jhesum mochten doden,
Mer ghene zaec si vinden conden
Van hem, die vri was van den sonden.
Twee tughen brochten daer na voert:
‘Van desen man hebwi ghehoert:
“Ic sal den tempel gods vernielen
End die na drie daech weder hielen,”
Welc tuuch was valsch end onbequaem,
Want Jhesus seyd van sijn lichaem,
Dat hijt na drie daech soud verwecken:
+
Dat woudsi totten tempel trecken.
1)
Die biscop vraechde hem alleen :
Wat antwoerstu tot dese reen,
Die hier die Joden bringhen voert?’
Jhesus en gaf hem gheen antwoert.
Doe seyd hi: ‘Bi den hoghen god
Bezweer ic di, doch mijn ghebod
End seg mi claerlic oftu bist
Die waer gods zone Jhesus Crist.’
Jhesus antwoerd mit zafticheit:

*
1)
1)
1)
1)

343 hs. onghers. 364 heb wi. 368 Want, d.i. wantet. 370 woud si. 378 hs. waers met
doorgeschrapte s.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
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*
380 ‘Du hebstet selve thant gheseit;
Ghi sult mi sien na desen tyden
Bi Gode an sijn rechter side
End neder comen in die wolken,
Om daer te rechten alle volken.’
385 Doe sneet1) die bisscop sine kleren,
End riep: ‘Nu hoerten blasphemeren!
Wat wildi ander tuuch begheren?
Uut sine woerden moechdijt leren!’
+
Sy riepen al zeer onverduldich:
390 ‘Den doot is hi mit rechte schuldich!’
Daer stont dat zuete lam en zweech,
Al wat hem dat gheboeft beteech.
Daer stonden om die wrede honde,
Ende elc versyerde dat hy conde:
395 Die een die sloech hem an sijn wang;
Die aer bespoechen mitte gang;
Die derde stieten mitte voet,
Mocht schien, of toech sijn haer onzoet;
Sijn schone hals soe sloech die vierd;
400 Hy was die best, die meest versierd.
Sijn aensicht dectsi in dier nacht
2)
End seyden: ‘Raetten, die di slacht’ !
O wi, wat wort daer al bedreven,
Dat onghescreven is ghebleven!
405
Des morghens hilden sy een raet
Van Jhesu, als ghescreven staet.
Doe leydsen tot Pylatus huus,
+
End bleven buten staen, quansuus
Op dat si bleven onbesmet
410 End mochten eten nader wet
Vant broet ghebacken sonder ghest,
Waer of men in die bibel lest.
Nu wil ic setten hier wat glose,
Dat doe ic om die scrupulose;
415 Mi dunct dat si den Joden slachten,

*

1)
2)

381 l. tide? 393 hs. honden met doorgeschrapte n. 397 die derde die s. mitte (niet mitten, als
in de uitgave) v. tegen het metrum. 401 dect si - aan den kant lucas. 405 aan den kant
matheus. 408 aan den kant Johannes alleen. 413 aan den kant glose.
Misschien te lezen sleet, d.i. verscheurde, trok stuk.
Zie de aant.
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420

425

430

435

440

445

450

*
Die god te doden niet en achten,
Mer ghanghen in Pylatus hof,
1)
Daer maecsi consciënci of !
Dus maken som groet werc van niet,
1)
Mer dat si draghen quade niet
End daer toe achterclappe callen,
Die sond en wroecht hem niet mit allen.
Die glose wil ic laten bliven
End voert van Jhesus passi scriven.
Pylatus quam daer totten Joden,
‘Waerom’ seyd hi, ‘wilt ghine doden?’ ‘Had hy,’ seydsi, ‘gheen quaet ghewrocht,
+
Tot di en hadwijs niet ghebrocht.’
Doe seyd hi: ‘Rechten na iu wet.’
Sy seyden weer: ‘Tis ons ghelet,
1)
Dat wi ghiemant ghedoden moeghen’ .
End doe bestondse hem te wroeghen:
‘Hi heeft,’ seyd si, ‘dat volc verkeert;
Te gheven tijns heeft hi gheweert;
Oec meed heeft hi den volc gheseit:
“Ic bin coninc in ewicheit.”’
Pylatus ghinc tot onsen heer,
End vraechd hem of hi coninc weer.
Jhesus seyd hem: ‘Dat ghi mi vraecht,
Segdijt, of isset iu gheclaecht?’
Pylatus seyd: ‘Du moechs wel weten,
Dat ic gheen Joed en bin gheheten;
Dijn volc die heeft mi di ghegheven,
Nu seg mi, wat du hebs bedreven.’ ‘Mijn rijc en is op aertrijc niet;
Daerom,’ seyd Jhesus, ‘ist ghesciet,
Want waer mijn rijc van hier beneden,
+
Mijn dienres hadder voer ghestreden,
Dat mi dit niet en had ghesciet,
Mer hier en is mijn rike niet.’
Doe vraechd Pylatus openbaer,
Of hi der Joden coninc waer.
Jhesus seyd hem: ‘Du segstet daer;

*
1)
1)
1)

418 maec si; voor consciënci zie bl. 194. 420 viet; zie. bl. 210. 425 aan den kant Johannes
alleen. 431 hs. doden tegen het metrum. Vgl. de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
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455

460

465

470

475

480

485

490

*
Ic segghet di oec meed voerwaer,
Ic bin ghecomen in dit leven,
Der waerheit een ghetuuch te gheven;
Die van der waerheit comet voert,
Die isset die mijn stemme hoert.’
Als Jhesus dit hadde gheseit,
Doe vraechd Pylatus: ‘Wats waerheit?’
End ghinc doe totten Joden buten.
Aldaer begonsten si te muten,
Om dat hi seyd: ‘En vind gheen zaec,
Ic willen laten met ghemaec,’
End seyden: ‘Dat is niet te deghen:
Hi hevet al dat volc beweghen
Van Galileen tot dese stat.’
+
Mer doe Pylatus hoerde dat,
Dat Jhesus was van Galileen,
Liet hine tot Herodes leen,
Om dat Herodes daer was heer,
Die hem te mael verblide zeer
In dien dat hiën mochte zien
End hoepte teyken te ghescien.
Doe brocht hi vele vraghen voert,
Mer Jhesus gaf hem gheen antwoert.
Daer stondse, die daer Jhesum brochten
End wroechden alle dat si mochten.
End ziet, Herodes die versmaden
Mit al sijn heer, mit al sijn raden,
End senden tot Pylatum weer
Ghecleet mit wit tot sijn oneer.
Pylatus sprac den Joden an
End seyd: ‘Ghi brenct mi desen man,
Recht of hijt tvolke had verkeert:
Ic hebben wel examineert,
Mer ic en vinde ghene zaec,
Noch oec Herodes, dien ic laec.
+
Want siet, ghi had hem daer ghebrocht,
1)
Mer van sijn doot is niet ghewrocht .

*
1)

462 hs. wuten, zie op bl. 211. aau den kant lucas alleen. 488 dien l. die? natuurlijk slaat het
vnw. op saec
Zie de aant.
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495

500

505

510

515

520

525

*
Hier om wil icken wat castyen
End laten dan daer meed betyen.
Tis u ghewoenlic dat ic plach
Een quijt te laten om paeschdach,
Die om sijn boesheit is ghevaen:
Wilt ghi, ic laet nu Jhesum gaen.’
Doe riep dat volc al datter was.
‘Laat dees niet gaen, mer Barrabas,’
Een scaker wast, die was ghevaen,
Om dat hi manslacht had ghedaen.
Doe nam Pylatus onsen heer
End gheselden onmate zeer.
Oec namen doerne sine knechten,
1)
Daer si een scarpe croen of vlechten ;
Dien dructen si op sine hoeft
End riepen tsamen al tgheboeft;
Oec setsi in sijn hant een riet,
Om dat hi hem een coninc hiet.
+
Si toghen uut van sine cleer
End cleden doe mit purper weer.
Hoer knyën boghen si in spot
End baden an recht als een zot.
1)
‘God gruets di , coninc’, seyd si meed;
1)
Mit slaen, mi spuwen deedsen weed .
Al isset, dat ic haest ten eynd,
IIier toef ic wat om dit ellend.
O mensch, hier zit om dinen wil
Dijn zuete god end zwighet stil.
Van doerne heeft hy enen hoet;
Bi sine wanghen druupt sijn bloet;
Hi heeft an sine hant een riet;
Mit purper is hi meed ghecliet;
1)
Mit neychden hoofd, mit scamel oghen ;
1)
Van snottich quijl is zeer bespoghen.
Hoe moechstu nu dijn tranen houwen
In dit ontfermelic aenscouwen!
Ghedenc doch dattu bist een zaec
Van desen groten onghemaec,
1)
End pijn di altoes te verneren,

*
1)
1)
1)
1)
1)
1)

491, 2 castyen; betyen tweelettergrepig. 507 set si. 527 aan den kant Johannes.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
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*
530 +Als hem dijn heer dus laet hanteren.
1)
Na dat si dus mit Jhesu guten ,
So ghinc Pylatus weder buten
End heeft hem Jhesum daer ghetoent
Also ghecleet end so ghecroent.
535 ‘Nu siet hier,’ seit hi, ‘desen man,
Daer ic gheen zaec in vinden can.’
Doe riepen starkelic die Joden,
Dat men ant cruce soude doden!
‘Neemt ghine,’ seit Pylatus weer,
540 ‘End cruusten self na iu begheer.’ ‘Hy heeft,’ seidsi, ‘verboert sijn leven:
So ist in onse wet ghescreven,
Want hi hem selven hiet te wesen
Die waer gods zoen, daer wi of lesen.’
545 Doe wort Pylatus meer begaen
End leyde Jhesum noch van daen
Weer in sijn raethuus, van den scaer
End vraechd hem naerstich waen hi waer.
Jhesus zweech stil end lieten praten.
550 Doe seyd hy noch: ‘Hoe dorstuut laten
+
Datstu mi niet en wils toe spreken?
En weetste niet, dat ict mach wreken
End mach di nu ant cruce slaen
Of oec mach ic di laten gaen?’
555 Jhesus seyd hem: ‘Woudstu mi loven,
Waer di dat niet verleent van boven,
In mi en hadste ghene macht,
Daer om die mi tot di hier bracht,
Die heeft ghedaen veel meerre zond.’
560 Pylatus zocht noch steed end stond,
Op dat hi Jhesum mocht verdinghen.
Doe woudsi hem mit dreyghen dwinghen
End seyden: ‘Laetstu desen gaen,
Die keyser salt hem trecken aen,
565 Want wie dat hem een coninc hiet,
2)
Dats keysers vient end doet hem liet.’
Pylatus die bestont te mercken,
Dat hi den keyser mocht verwercken,

*
1)
2)

550 l. dorftuut? 562 woud si. 565 viant. Zie de noot op bl. 195.
Zie de aant.
Zie de noot op bl. 195.
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+

570

575

580

585

590

595

600

605

Waert zaec dat hine liete gaen,
End wort mit vrese meer bevaen.
1)
Doe leyd hi hem int rechte buten,
1)
Om dat hijt vonnis woude sluten ,
End seyde: ‘Ziet iu coninc hier!’
+
Si riepen noch die self manier,
Dat hine an dat cruus soud vesten.
Pylatus die sprac noch ten besten:
‘Sel ic dan crucen u coninc?’
1)
Mer si en achtent naet en twinc.
‘Gheen coninc hebwi,’ seydsi weer,
‘Dan onsen keyser, onsen heer.’
Pylatus doe hijt had bezocht,
Dat hi dus niet bedriven mocht,
Mer dattet maect meer quaet ghebaer,
Doe nam hi water voerden scaer,
Daer hi sijn hande mede dwoech,
2)
End seyd: ‘Sijns bloets bin ic onscoech’ ! ‘Sijn bloet’, seydsi, ‘end dese hinder
Neemwi op ons end onse kinder.’
3)
Doe stac hi doer sijn consciënci
End gaf een gruwelic sentenci,
Dat men Jhesum ant cruus soud slaen
End Barrabas soud quite gaen.
Thant toechsi uut dat purper cleet
+
End hebben Jhesum uutgheleet.
Sijn cruce gaefsi hem te dreghen,
Mer hem ghemoete onder weghen
Een man, die hieten was Symoen,
Dien dwonghen si, dat hijt soud doen.
Daer volchden na devote vrouwen,
Seer wenende mit groten rouwen.
Jhesus sach om end seyde hem:
‘O, dochters van Jherusalem,
Wilt niet bescreyen mine hinder,
Mer screyt op u ende uwe kinder!
Die tijt die sel noch namels wesen,

1)
1)
1)
2)
3)

Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie boven bl. 196.
Zie boven bl. 194 en vs. 418.
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571 vóór leid een
onderpunt seyde. 579 heb
wi seyd si. 581 aan den
kant Mattheus alleen. 587
seyd si. 589 aan den kant
omnes. 593 toech si. 595
gaef si; aan den kant
Johannes alleen en
daaronder Lukas.
+
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610

615

620

625

630

635

640

*
Dat men sel salich hieten desen
Die sonder kinder sijn ghebleven,
1)
End borsten die ghien zoc en gheven.
Dan selsi totten berghen segghen:
“Valt neer end gaet doch op ons leggen!”
Want wercsi dit int houte groen,
Wat selsi dan int dorre doen.’
Doe si Calvariën ghenaecten,
Dat cruus die zomme rede maecten;
Die ander toghen wt sijn cleer,
+
Die in den wonden cleefden zeer.
End ziet, doe cruustsi Jhesum daer
Twischen twe snode moerdenaer.
Jhesus die seide dit sermoen:
‘Och vaer, verghif hem, die dit doen,
2)
Want waerlic si en weten nijt
Wat si bedriven nu ter tijt.’
Een weinich wacht, ic sel di leren,
Hoedu hier suls ymagineren,
Want wasset, dat sijt cruce rechten,
Eer dat si Jhesum daer an hechten,
End Jhesus op een ladder clam
1)
So langhe want hi boven quam,
So sich hoe men daer hanghen liet,
Deen hant ghenaghelt, dander niet,
Thent dat die ander wart ghevest,
Daer nae die voeten alre lest; Mer wasset, dat si Jhesum hechten,
Eer si dat heilich cruce rechten,
Soe sich hoe hi opt cruce leyt,
+
End armen, voeten self uutreyct
Die hi daer sonder wederspreken
Mit plompen naghels liet doersteken,
Daer vleysch an cleefd, vermoed ic voer,
1)
Ghelijc dat pit doet an een boer.
End hoevent cruce op mit macht,
Dat si neer stieten so onzacht,
Dat sine wonden moesten widen

*
1)
2)
1)
1)

609 sellen si. 611 werc si. 612 sel si. 617 cruust si. 623 aan den kant glose. 635 vlg. klinkerrijm.
Vgl. de aant. op vs. 259.
Zie de aant.
Zie boven bl. 196.
Zie de aant.
Zie de aant.
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645

650

655

660

665

670

675

680

*
Van dat onzachte neder gliden.
Doe liep dat coninclike bloet
1)
Van allen sins , als water doet.
Sich, mensch, nu hebste twe manieren,
Want anders gheen can ic versieren:
Van desen tweën isset een,
Dat weet ic wel, end anders gheen.
Voerwaer het is een stenen hert,
1)
Dat niet en wiect van desen smert,
Want hi hier hanct al moedernaect,
Die aerd end dhemel heeft ghemaect,
End doecht so gruwelike pijn,
Die uut te spreken niet en sijn.
+
Wie is mit zware sond bevaen,
Hi coem, ic wil nu mit hem gaen.
Och, lieve mensch, wil niet mishopen,
Jhesus en sel di niet ontlopen:
1)
Hy staet ghespykert an dat cruus,
Wanneer du coems, du vinsten thuus;
Sijn armen heeft hi wijd ondaen,
Om dat hi di wil omme vaen;
Hi biet sijn mont, sijn hoeft zijcht neer,
Te cussen di is sijn begheer;
Sijn zide is oec doer ghewont
Daer hi di toent zijn zuete gront.
Hi wetet, die de bibel kent,
Dat Moyses recht een serpent:
Wie dat aensach, die wort ghesont,
Hoe dootlic dat hi was ghewont;
Loof mi, dit self sel di ghescien,
1)
Comstu hem hier te deghen sien.
Nu val doch neder opter aerd
End cusset cruus mit groter waerd!
Nymt ynnichlic in dinen armen,
+
Ic weet, hi sel hem dijns ontfermen.
Och zuete vader, zuete heer,
Tot Noë sprakeste wijlneer:
‘Als ic den hemel sel betrecken
Mit swartheit end mit wolken decken,

*
1)
1)
1)
1)

670 Moyses drielettergrepig; vgl. de noot op bl. 294. 674 Constu.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
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685

690

695

700

705

710

715

*
Mijn regenboech sel ic dan toenen
Om te ghedencken dit verzoenen,
Dat ic hier mit di overdraghe,
1)
Op dat ic di niet meer en plaghe ;
Och vaer, sich dese lieve boghe,
Die hier ghespannen is so hoghe,
Dat al sijn leden, al sijn zenen
Bi na ghescheyden sijn van enen,
End dencke dijn ontfermenis,
Die recht bi onse zonden is
Als bi een dropel is die zee,
End wil vermits dit groote wee
Dijn zuete herte ons opluken,
Dat wi doch dijn ghenaed ghebruken!
In tewangeli staet dit niet:
Een ander isset, diet bediet.
Pylatus screef een tytelkijn
In griex, hebrieus end in latijn,
+
Dat hi ant cruce boven set:
‘Dit is Jhesus van Nazareth,
Der Joden coninc’, screef hi tsamen:
Welc scrifte wouden si wt plamen
End seyden: ‘So en scrive niet,
Mer scrijf, dat hi hem coninc hiet.’
Dit antwoert heeft hi weer ghegheven,
‘Dat ic daer screef, dat heb ic screven.’
Die ridders namen sine klyeren
End hebbense ghedeelt an vieren,
Mer van den rocke sonder naed
Daer worden si so of te raed
Dat si se niet an stucken deelden,
Mer dat si daer mit loot om speelden;
Dit is daer om aldus ghesciet,
Want een propheet hadt so bediet.
Dat volke stont daer mit behende
End wachten om te sien dat eynde.
Bijt cruus so ghinc daer dat gheboeft,

*
1)

699 aan den kant Johannes. 702 Nazaretht. 709 aan den kant Johannes alleen. 711 deen
rocke. 712 na si een onderpunt daerof. 717 aan den kant Lucas. 719 aan den kant Matthens.
Zie de aant.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

+

f. 19 v.

231
*
720 Die riepen ende scudden thoeft:
‘Wach, die gods tempel breken mach
End hielen opten derden dach!’
+
Die vorsten, die dat volc beleyden,
Die gabden tsamen ende seyden:
725 ‘Hi heeft den anderen ghenesen,
Mach hi hem self niet hulplic wesen?
Is hi coninc van Israhel,
Hi clim nu of, soe loofwijt wel.
In god was al sijn toeverlaten:
730 Hi coem hem, of hi wil, te baten’!
Die scaker an sijn lufter ziden
Sprac hem oec laster van sijn liden:
‘Bistu Gods zoen, doe ons dat kont
End maec di self end ons ghesont.’
735 Doe dat die ander scaker hoerde,
1)
Berasp hi hem mit dese woerde:
‘Noch du ontzietste Gode niet,
Al biste in dit self verdriet!
Te recht hebwi den doot verdient,
740 Mer dit is ymmer Godes vrient,’
End keerd hem doe tot onsen heer,
Dien hie aenbadt mit rouwen zeer:
‘Ghedenc mijns, heer, ghenadichlijc,
Wanneer du comes in dijn rijc.’
745 +Doe seyde Jhesus weer tot desen:
‘Du selster huden mit mi wesen.’
Bijt cruce stont in groten rouwen
Die moeder sijn mit ander vrouwen.
Doe Jhesus sach sijn lieve moeder
750 End oec sint Jannen, haer behoeder,
Heeft hi ghesproken dit sermoen
End seyde: ‘Wijf, sich hier dijn zoen!’
Daer na sprac hi tot haer behoeder
End seyde: ‘Jan, sich hier dijn moeder!’
755 Doe nam hi se van deser tijt
In sijn behoed mit groter vlijt.
Och zuete maget, waerde vrou,

*
1)

721 Vach. 728 loof wijt. 731 aan den kant Lucas alleen. 739 heb wi. 747 aan den kant
Johannes alleen. 752 seyd. 757 aan den kant glose
Zie de aant.
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760

765

770

775

780

785

790

795

*
Ic moet wat scriven van dijn rou;
Wie zoud dijn zeer uutspreken moghen,
Als du daer saghes voer dijn oghen
Dat zuete vleysche daer so hanghen,
Dat van dijn lichaem was ontfanghen,
So zeer bebloet, soe zeer mishandelt,
Dat al sijn faci was verwandelt.
Dijn herte wort so dic ghewont,
Als si hem quetsten in dier stont:
+
Du zaechste naghels in hem steken,
Diestu niet uut en mochtes breken;
Du zaechsten naecte voer di hanghen,
1)
End mochtes hem gheen dranc toe langhen .
Nochtan so bin ic des wel vroet,
Du hads hem ghaern ghescenct dijn bloet.
Dat woert doersneet dijn herte diep,
Doe hi tot sinen vader riep,
Om dat hi was ghelaten al,
Dien hi sijn gheest daer na beval.
Hoe mochte dat dijn herte doghen,
Dat hi daer starf voer dinen oghen!
Het is natuerlic, als wi lesen,
Dat droefheit minre plach te wesen,
Die veel personen tsamen dreghen,
Mer dat en hebste niet vercreghen,
Want opter aerd en was hi niet,
Daer du meed deelste dijn verdriet:
Al wasser som, die hem bescreyden,
Van dinen rou wast ver versceyden;
1)
Dit kijnt en had hier ghenen vaer ,
Die mitti screyd, dats openbaer;
+
1)
Dapostels waren oec bedroghen
End van tghelove al ghevloghen;
Die werelt al die dwaelde meed:
Du waers alleen die hildes steed.
Och droevich moeder, dese smert
Die droech alleen dijn rouwich hart.
Mi wondert dattet niet en brac

*
1)
1)
1)

770 toe draghen, tegen het rijm; zie de aant. 778 voer dijn oghen, tegen het metrum. 791
werlt tegen het metrnm.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
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800

805

810

815

820

825

830

*
Vermits dit grote onghemac.
In allen desen groten rouwen
Hebstu nochtant di so onthouwen
Dat nerghent die scriftuer beduut,
1)
Datstu daer sloechste ye gheluut .
Oec meed en heb ics nye ghehoert,
1)
Dattu daer spraecste enich woert .
Waer sijn si nu, die altoes claghen,
Als hem iet weerstoets steedt te draghen?
1)
Waert dat si dit te recht in namen ,
Si mochten hem mit reden scamen.
Ic lasset dat ic scriven sel:
+
Al wist sijt lang te voren wel,
Dat hi dus zwaerlic sterven zoud,
Nochtant so was si ons so houd,
Dat sijt hem nye en dorst ontraden,
Om onse oerber niet te scaden.
So heft si onse heyl ghemint,
Dat si ons gaf haer lieve kint,
End wouden liever laten sterven,
Dan wi sijn rike souden derven.
Och zuete moeder, wil ons scencken
Al hier dijn droefheit so te dencken,
So dat wi ons na desen tyden
Mit die in ewicheit verbliden.
Nu wil ic dees materi laten,
End weer die texte ane vaten.
Van sessen voert tot neghen toe
Wast donker op al aertrijc doe,
Mer recht omtrent doe noen began,
Riep Jhesus luud sijn vader an:
+
1)
‘Mijn God, mijn God, op welker maten
Hebstu mi aldus zeer ghelaten?’
Daernae, doe Jhesus overdocht,
Dat die scriftuer was al volbrocht,
Heeft hi oec meed dit woert gheseit:
‘Mi dorst.’ End ziet, daer stond bereit
Een vatken volle mit azijn;

*
1)
1)
1)
1)

798 onthouden tegen het rijm; vgl. vs. 525. 804 Als hem weerstoets steedt te d. tegen het
metrum. 829 aan den kant Johannes.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
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835

840

845

850

855

860

865

870

*
Daer doepten si een spongi in,
Die si hem langden an een riet,
Mer doe hijt proefd, en woud hijt niet.
Doe seyd hi: ‘Consummatum est;
Het is volbrocht al dat men lest.’
Doe riep hi noch mit luder kele
End seyde: ‘Vader, ic bevele
In dine hand mijn gheest ghehiel.’
Doe sceyd van hem die edel ziel.
Thant is des tempels cleet ghebroken;
Der doden graef sijn opgheloken
End al die werlt bestont te claghen,
Dat si sijn dood niet mochte draghen.
Die aerde beefd, tghesteente scoerde,
+
Veel doder lichamen gheboerde
Dat si verresen claerlic meed
End quamen in die heylich steed,
Die veel luud zaghen, als wi lesen,
Nae dien dat Jhesus was verresen.
Centurio, die dit sach aen,
Die word mit vresen zeer bevaen
End seyd: ‘Dit was die waer gods zoen,
Die dese teyken mochte doen.’
Oec mede al die ander scaren,
Die daer om kyken comen waren,
Die keerden om te huus warts weer
End sloghen voer hoer borsten zeer.
Die Joden, om hoer groet hoechtijt,
1)
Die anestont , so baden sijt,
Of hem Pylatus woud verlenen
Dat men tebrake hare benen,
Op dat men se vant cruus soud brengen,
Dat si daer shoechtijts niet en henghen.
Mer doe si weer tot Jhesum quamen
End claerlic sine doet vernamen,
+
En braecsi hem sijn benen niet,
Als beyden scakers was ghesciet,
Mer een van hem die nam een speer

*

1)

839 aan den kant Lucas. 842 aan den kant
843 aan den kant Matheus. 847 thesteente.
857 al ingevoegd om het metrum. 869 braec si.
Zie de aant.
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875

880

885

890

895

900

*
End stac daer mede onsen heer
In sine zijd een wonde diep,
Daer water ende bloet uut liep.
Jhesus discipel sinte Jan,
Diet sach mit sine oghen an,
Die heeft ghetuuch hier of ghegheven
End heeftet self aldus bescreven,
Die weet, dat hi die waerheit seit,
Op dat ghijt loeft bi dit besceit.
Dit is daer om aldus ghevallen,
Dat word volbrocht die scrift mit allen.
Hier na Josep van Arimathyen,
Diet openbaerlic niet woud lyen,
Dat hi toe hoerde onsen heer,
Die bat Pylatum alte zeer,
Dat hi hem Jhesus lichaem gaef
End hengde dat hijt brocht te graef.
Pylatus vraechd een ridder daer,
Of Jhesus oec ghestorven waer.
+
Als hijt certeyn so had bekent,
Doe gaf hi Joseph sijn consent.
Joseph die had een cleet ghecocht,
Dat hi tot Jhesum mit hem brocht,
End Nycodemus, die bi nacht
Eens quam tot Jhesum, heft ghebracht
Van gueder salf bi hondert pont.
1)
Doe wonsi Jhesum of ter stont,
Dien si int zuver cleet bewonden,
Mit salf, als si bequaemste conden.
Joseph die had een graf daer staen
Int selve hof niet ver van daen,
Daer leydsen in end ghinghen heen,
Na dat sijt decten mit een steen.

905 Nu heb ic, so ic cortste mocht,
Bescreven, als ic had ghedocht,
Mijns heren passi end sijn pijn,
1)
End bidde God end al die sijn :
Heb ic ghescreven, alset hoert,

*
1)
1)

883 Arimathien vierlettergrepig (Aermathyën?). 889 aan den kant Marcus. 898 won si. 908
bid om het metrum veranderd.
Zie de aant.
Zie de aant.
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910 Dat sijt doch willen setten voert1);
End heb ic erghent qualic screven,
+
1)
Dat sijt mijn simpelheit toe gheven .
Och zuete Jhesu, zuete heer,
Wat sellen wi di gheven weer
915 Voer dese grote caritaet,
Die ons dijn passi bliken laet?
Voerwaer gheseit, en weet gheen beter
Dan dat bescrivet sinte Peter:
Ghepijnt is Cristus boven maten,
920 End heeft exempel ons ghelaten,
1)
Sijn paden oec na hem te treden .
Och heer, is dit niet grote reden,
923
Wilwi hier na mitti regneren,
Dat wi nu mitti liden leren?
925 Laetwi ons keren alle gader925
Tot onsen God, tot onsen vader,
End bidden, dat hi ons wil stercken,
Datwi mit herten end mit wercken
Die passi moeten hier so draghen,
930 Op dat wi hem gheheel behaghen
End comen moghen namels tsamen
In sijn palaes hier boven. Amen.
Amen.
Deo gracias.

+

f. 24 v.

Aanteekeningen.
7 Dunc, òf apocope van dunct, evenals b.v. roec, maec; òf van dunke, welke
conjonctief herhaaldelijk in de bet. van den indic. wordt gebruikt (eig. (mij) zou
sten

dunken, (ik) zou meenen, doch hij komt vooral voor bij den 1
pers.
10 Waert op staet. ‘Zeggen waar het op staat’ is nog heden eene bekende
uitdrukking met de beteekenis ‘onomwonden de waarheid zeggen’. De eigenlijke
beteekenis zal wel zijn ‘zeggen waar het op neerkomt of op aankomt, d.i. de
hoofdzaak of de kern van eene zaak’, eene opvatting, die hier ook een goeden zin
geeft. Vgl. De Gén. in ‘Jan Rap’: ‘wat hij zegt, staat op pooten’, d.i. ‘berust op vaste
grondslagen, zit goed in elkaar, is onwederlegbaar’.

1)
1)
1)
923
925

Zie de aant.
Zie de aant.
Zie de aant.
Wil wi.
Laet wi.
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16 De datief bij om is in het Mnl. niet zoo gewoon, dat het overbodig mag genoemd
worden, dit nog zoo laat in de middeleeuwen voorkomende voorbeeld aan te wijzen.
Vgl. ndl. ‘om den broode’.
28 In deerst inganc, d.i. eene passage uit het begin der lijdensgeschiedenis.
30 lezen zal hier (en in Van den Levene ons Heren; zie boven bl. 207) wel moeten
worden opgevat in de bet. bidden. Zie Mnl. Wdb. op l e s e n , 5).
31 Slechts, d.i. ‘eenvoudig, gewoonweg’, nog niet alleen, hd. nur, hoewel men
deze beteekenis zich hier zeer duidelijk kan zien ontwikkelen.
37 vlgg. Zie boven bl. 207 vlg.
42 loven, d.i. ‘gelooven, voor waar houden’. Zie Mnl. Wdb. 4, 844 en vgl. het tgw.
geldersche leuven. Zoo ook vs. 196; 555; 673; 728; 880.
71 van buten leren; 74 van buten weten (kennen), de nog heden gebruikelijke
uitdrukking. In dezelfde beteekenis ook buten connen, buten weten (Mnl. Wdb. 1,
148, 3; hd. auswendig) en bi der herten (3, 391); eng. by heart, fra. par coeur.
73 ‘daer op ghisten’, d.i. ‘zich daar op toelegden’. Misschien is hier een tweede
voorbeeld van het in het gloss. op de Stroph. Ged. op g i s s e n vermoede ww.
g i s t e n , dat de bet. ‘verlangen naar, haken of jagen naar’ moet hebben; z. ald.
78 den synne waarschijnlijk als acc. op te vatten. Zie boven bl. 192 noot, en vgl.
nog Bloeml. 2, 175, 29: laste.
81 overleggen met, d.i. ‘er naast leggen, er mede vergelijken’. Zie Mnl. Wdb. op
o v e r l e g g e n , 3).
87 huden, verbergen, geheim houden. Zie Mnl. Wdb. 3, 726 (wel te onderscheiden
van hueden, brabantschen vorm van hoeden).
114 penning, meervoud. Zoo ook O.K.v. Rott. 35, 102: ‘een broot van vyer
penninc’.
de

137 doncken, voorstaan. Vgl. 17 eeuw ‘hem (zich) laten dunken’ (vanwaar ndl.
‘laatdunkend’) en ndl. zich (op iets) laten voorstaan’ (een produkt van versmelting
uit ‘zich laten voorstaan’, d.i. ‘verbeelden, inbeelden’, en ‘zich op iets
verhoovaardigen’). ‘Iet sal mi beter donken’, d.i. ‘ik zal mij van iets eene betere of
duidelijker voorstelling maken, ik zal iets beter begrijpen.’
139 voet, meervoud; zoo ook 133 en ndl. ‘onder de voet raken’. In vs. 397 is het
mv. moeilijker te begrijpen. Men zal daar wel moeten lezen: ‘stieten mitten voet’
(zooals de uitgave heeft, maar niet het hs.).
157 Danct, apocope van dancte, òf te veranderen in danc; ‘enen lof ende danc
spreken’ ook vs. 152.
182 Uit de woorden van het bijbelsch verhaal (Joh. 14, 27): ‘en na de bete toen
voer de Satan in hem’ (ook L.v.J. c. 208: ‘na der montfollen so voer Sathanas in
hem’), heeft men gemaakt dat de bezetenheid van Judas een g e v o l g zou zijn
geweest van het nuttigen der uit Jezus' hand ontvangen bete. Men heeft hier, op
den bijbeltekst fantaseerend, in de plaats van
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het ‘post’ het ‘propter’ gesteld. Gelijkluidende plaatsen kan ik niet bijbrengen, maar
ik houd mij overtuigd dat men ook elders deze voorstelling zal aantreffen.
184 dat doch ghereyde, d.i. ‘doe dat haastelijk’; vgl. L.v.J. c. 208: ‘doch vollec
dattu (Judas) doen souts’. Doch, imper. van doen, ook vs. 376. Zie Mnl. Wdb. 2,
234.
196 een noch gheen, d.i. ‘volstrekt niet’; zie Mnl. Wdb. 2, 535 en vgl. 526 bij b)
en 528 bij h).
217 Stolpelinge, d.i. ‘voorover’, hetzelfde als niel (zie boven bl. 203). Het woord
komt behalve hier nog voor op ééne plaats in de bekende ‘goede boerde’ bij Hild.
(zie het gloss.). Het komt van stolpen, in de bet. ‘omwerpen, omverwerpen’, welke
zich uit die van ‘omkeeren’ heeft ontwikkeld. Voor de laatste opvatting zie Teuth.
op s t o l p e n en o m m e s t o l p e n , en vgl. vooral Weigand, D. Wtb. 2, 845 op
stulpe, stülpe.
248 dropen, òf mv. van drope, drop, druppel (Mnl. Wdb. 2, 438; in dat geval staat
bloedich voor bloedige, hetgeen vreemd schijnt), òf de als znw. gebruikte inf. dropen,
intr., d.i. druppelen, druipen, in de niet onmiddellijk verwachte beteekenis ‘druppels.’
259 moet: zoect. Klinkerrijmen zijn zeldzaam in O.H. Passie, doch er is er toch
nog een dat hiermede te vergelijken is, nl. 635 leyt: uutreyct. - Voor vs. 667 ghewoent:
gront moet gelezen worden ghewont: gront, en in 769 hangen: langen voor hanghen:
draghen. - O: oe rijmen vindt men 751 sermoen: zoen (d.i. zoon); 683 toenen:
verzoenen, en (een minder gewoon) 719 gheboeft: thoeft (d.i. thooft).
296 te voor. Voor den vorm van het van te afhangende woord zijn te vergelijken
te vorst (Rincl. 1166), te lest (Rincl. 204), en *te eerst (teerst, tierst, dat ook voor
dat eerst staan kan).
320 eens, d.i. ‘voor de eerste maal’? In het Mnl. Wdb. staat geen voorbeeld van
deze opvatting opgeteekend, wèl van eenmaal. Doch vgl. de bet. van dit laatste
woord in de bekende uitdrukking ‘eenmaal, andermaal, voor de derde maal.’ Vgl.
bij vs. 344 en 350.
331 e.e. mittie ghang, d.i. ‘op dat oogenblik, onderwijl, intusschen’. Zie de andere
plaatsen uit dit gedicht en eene soortgelijke uitdrukking uit het tgw. Westvlaamsch
in Mnl. Wdb. 2, 906.
344 e.e. noch, d.i. ‘nogmaals, nog eens, andermaal, voor de tweede maal’. Zie
voorbeelden Mnl. Wdb. 4, 2458.
348 twist, d.i. ‘oploop, beroering, tumult’. Vgl. Heelu 260: ‘bi deser grooter
omminnen stont Brabant in swaren tweste’.
350 van de(n) planc vallen, d.i. ‘voor de verleiding bezwijken, voor de schakel
(het schakelnet) zinken’ (Harreb. op s c h a k e l ; eig.?). Zie Mnl. Wdb. op p l a n k e ,
en vgl. mijn opstel over ‘Eene middeleeuwsche straf’ in Hand. en Meded. Letterk.
(1901/2), bl. 3 vlgg.
372 alleen, d.i. ‘nauwkeurig, zorgvuldig’. Zie voorbeelden in Tijdschr. 17,
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77 in het opstel van Franck over ‘mittelniederländisch allene’, waarin verschillende
beteekenissen worden bewezen, die in het Mnl. Wdb. niet zijn vermeld. Zie ook de
aant. op de Stroph. Ged., vermeld in het Gloss. ald. op a l l e n e .
de

402 slacht, 3 pers. praes. van slaen (een vorm van slachten is hier uitgesloten).
Zie boven bl. 196.
418 consciëncie in de bet. van eene gewetenszaak vindt men ook op eene plaats
in het Mnl. Wdb. (4, 1805) en in Con. Somm. (uitg. Tinbergen), bl. 345: ‘si houden
somme dese opinie: wanneer si comen sijn in sulker blintheit, dat si gheen
consciencie en maken van groten leliken sonden, so dunct hem dat si vry van geest
sijn’.
420 Zie over deze plaats boven bl. 210.
431 Van gedoden staan in het Mnl. Wdb. genoeg voorbeelden, om de door mij
aangebrachte, door het metrum vereischte, verbetering te rechtvaardigen.
490 d.i. ‘ten opzichte van, met betrekking tot zijn dood is niets uitgewerkt, zijn wij
niet verder gekomen.’
504 vlechten, hier zwak vervoegd, als Hs. Evang. Marc. 15, 17: ‘si vlechteden
een doornen crone’ (òf is het praes. bedoeld?). Zie nog een voorbeeld Mnl. Wdb.
op a e n v l e c h t e n .
513 God gruets di. Men zal wel moeten lezen: ‘God gruet di’, d.i. ‘wees gegroet’.
Vgl. mhd. ‘daz dich got grüeze’ en hd. grüsz Gott en Gott grüsze dich. Zie verder
bij g r o e t e n , 2) in het Mnl. Wdb. (2, 2159 vlg.).
523 scamel zal hier wel moeten worden opgevat in de bet. ‘neergeslagen’, gezegd
van de oogen, oorspronkelijk uit schaamte.
524 quijl. De eenige plaats, waar dit woord in het Mnl. gevonden is. Zie Mnl. Wdb.
op q u i j l en vgl. q u i l e n .
529 pijn di. Indien men p i n e n als intr. ww. opvat, dan behoeft men di zich niet
tweemaal te denken; is pinen wederkeerig, dan is dit volgens den Mnl. regel wèl
het geval. Zie Franck op Alex. bl. 426 en vgl. Tijdschr. 6, 69.
531 guten, d.i. ‘spotten, den gek steken’. Zie Mnl. Wdb. op g u i t e n .
571 int rechte. Waarschijnlijk is de beteekenis om te vonnissen, voor de uitspraak.
Pilatus wilde de rechtszaak buiten voortzetten en beëindigen. Vgl. r e c h t e n (Mnl.
Wdb.). Voor sluten vergelijke men Hans. Recess. 10, 294: ‘umme alle de saken und
ponten, de noch ute stonden, to eyndigen und to sluten.’
589 Het is niet zeker of de hier gebezigde uitdrukking is ‘steken door sijn
consciënci’ of ‘sijn consciënci doersteken’. Doch in beide gevallen is de bet. ‘hij
verkrachtte zijn geweten, legde er het zwijgen aan op’. In het Mnl. Wdb. bij
d o r e s t e k e n staat geene plaats, die deze in zijn oorsprong opheldert. Misschien
is de opvatting waarvan men voor de verklaring moet uitgaan: ‘doorboren, dooden’.
608 zoc, d.i. ‘zog’. Ook suken en soken komen in het Mnl. herhaaldelijk voor in
de bet. ‘zuigen’ en ‘zoogen’. Vgl. eng. to suck. Omgekeerd heeft het Engelsch to
sigh tegenover mnl. siken, zuchten.
628 want, d.i. ‘totdat’. Zie bl. 196.
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640 Pit, d.i. ‘houtmerg’. Zie Mnl. Wdb. op p i t . Waarschijnlijk zal men pit wel niet,
zooals ik vroeger dacht, in pic moeten veranderen: immers daar gaat men niet met
eene boor door, en het vochtige houtmerg kan zich toch ook wel aan eene boor
hechten, althans evengoed als pek.
646 van allen sins, waarschijnlijk eene versmelting van ‘van allen sinnen’ en ‘alles
sins’, d.i. ‘van alle richtingen of kanten.’ Vgl. fra. ‘en tous sens’, en ndl. alleszins,
dat de bet. ‘in alle opzichten’ heeft aangenomen.
2

661 staen. Zie de aant. in Stroph. Ged. bl. 198 en het Gloss. ald. op s t a e n , en
vgl. lat. stat in de volgende aant. (in de ald. aangeh. woorden van Thomas a Kempis).
662 Deze symbolische uitlegging der houding van Christus aan het kruis, die na
de middeleeuwen eene gemeenplaats is geworden bij allerlei predikers en asceten,
is reeds in de middeleeuwen zelf niet ongewoon. Zie o.a. bij De Gheldere, Dietsce
Rime bl. 106: ‘O zoete Jhesus, ic biddu bider heldinghe dat hu zoete hooft helde
anden cruce in teekene van vrienscepen dat ghi mi cussen wilt ...; o zoete Jhesus,
ghi recket uwe aermen anden cruce in teekene van vrienscepe dat ghi mi helsen
wilt.’ En bij Brugman, Lev. v. Jezus bij Moll, dl. 2, bl. 384: ‘Hoe mochte die weerdighe
Soen Gods meerre teykene der minnen voer ons bewisen, dan inder formen des
cruces biddende sinen hemelschen Vader voer ons? Och hoe mochte hi bet [mit]
minliken teykenen tonen die minne die hi droech tot sinen geminden dan also mit
gheneygeden hoefde, mit uutgerecten armen ende mit apenre siden anden cruce
hangende? Och hoe mochte hi bequamer teykenen tonen den sondigen menschen,
om die te omhelsen ende te trecken tot sijnre minnen, dan in sulker manieren?’ Men
vindt haar reeds bij de kerkvaders, met name bij Augustinus in zijn boek ‘de Sancta
Virginitate’.
In de meeste uitgaven van Augustinus zelve komt evenwel de passage, waarop
gedoeld wordt, niet voor (in cap. LIV i.f. bij Migne, Patrol. Latin., dl. 40, kol. 428),
doch dat er sommige uitgaven moeten bestaan hebben, waarin zij werkelijk gevonden
werd, bewijzen behalve eene toespeling er op bij Corn. a Lapide († 1637) in zijn
Commentaria in Mattheum XXVII, 50 (Parijs 1858, kol. 546) vooral de woorden van
1)
den H. Bernardinus van Siena († 1444), Sermones de Evangelio Aeterno, Sermo
56, pars II, art. 3, c. 7 i.f. (ed. Basileae ap. Nic. Kesler, ± 1600, fol. R, 2 recto, kol.
2): Cum (l. Tu? uit Cū?) igitur, anima mea, secundum Augustinum in libro de
Virginitate, aspice vulnera in cruce pendentis, sanguinem morientis, pretium
credentis, commercium redimentis, cicatrices resurgentis; caput habet inclinatum
ad osculandum, cor apertum ad diligendum, brachia extensa ad amplexandum,

1)

Ik ben deze belangrijke mededeelingen aangaande den waarschijnlijken oorsprong van eene
van de middeleeuwen af gangbare voorstelling verschuldigd aan de welwillendheid en de
nasporingen van P.f. Bonaventura Kruitwagen te Woerden, wien ik hier ter plaatse daarvoor
mijne groote erkentelijkheid betuig
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1)

totum corpus expositum ad redimendum . Vgl. ook eene overeenkomstige plaats
bij Thomas a Kempis, Meditationes de vita Christi, Cap. XVIII n 3 (Op. omn. ed.
Sommalii, Antv. 1607, bl. 650 kol. 1): ‘en delectus tuus nudus se tibi videndum
exhibet; stat fixis pedibus, tuum praestolatur adventum, liberum desiderat accessum,
expandit amantissima brachia, vulnera ostendit aperta, caput inclinat ad osculum,
paratus ad gratiam te recipere et omnia peccata absque mora dimittere’.
714 gabben. Het woord, dat vooral in de friesche en saksische streken gebruikelijk
was, is in de literatuur slechts hier gevonden. Zie Mnl. Wdb. op het woord, en voor
de latere taal Ndl. Wdb. 4, 115 op g a b b e r e n .
736 berasp. Over dit sterke praet. zie Mnl. Wdb. op b e r i s p e n .
769 hanghen: draghen (hs.), een rijm, dat de grenzen der assonance overschrijdt
en gemakkelijk te verbeteren is. Langen komt bij onzen dichter ook voor vs. 178 en
835.
787 Het kind had geen aardschen vader, maar een vader in den hemel.
789 bedrogen, d.i. ‘onbetrouwbaar, waarop geen staat te maken was’. Zie Mnl.
Wdb. 1, 665.
800 gheluut slaen, d.i. ‘een kik geven’. De uitdrukking wordt ook door Hooft gebruikt
Warenar, vs. 976. Zie Ndl. Wdb. op g e l u i d (4, 1284) en de aant. van Leendertz
t.a.p.
805 innemen, d.i. ‘ter harte nemen, zich iets aantrekken, iets bedenken’. Zie Mnl.
Wdb. op i n n e m e n , 5).
827 op welker maten, d.i. ‘waarom?’ Zie Mnl. Wdb. op m a t e , 4), d.i. ‘manier,
wijze’.
862 anestont, d.i. ‘op handen was’. Vgl. Mnl. Wdb. op a e n s t a e n , 3). In het Ndl.
is in deze opvatting slechts in gebruik het deelw. aanstaande.
899 afwinnen, d.i. ‘ergens met moeite af krijgen’. Vgl. Mnl. Wdb. op a f w i n n e n ,
2, a).
903 al die sijn. De gewone beteekenis van de uitdrukking is in den bijbel de vromen
of de uitverkorenen. Vgl. b.v. II Timoth. 2, 19: ‘de Heere kent degenen die de zijnen
zijn’. In dezen zin komt de uitdr. in het Mnl. herhaaldelijk voor. Vgl. b.v. Lucid. 2541;
3473 (daarvoor vs. 3463: ‘die vercorne’); 4764 (daarvoor vs. 4766: ‘heilege liede’).
Doch in het bijzonder worden er mede bedoeld ‘de ontslapen vromen die door God
de hemelsche gelukzaligheid en zijne nabijheid zijn waardig gekeurd.’ Vgl. Lucid.
6326: ‘Mariën kint ... moet ons bringen, daer sijn die sine, ende verde ons van der
hellen pine’, of nog juister de heiligen, die in den hemel met God regeeren; vgl.
Lucid. 1790: ‘also verlooste God die sine uter felre helscher pine ende leedse int
salige Jherusalem, daer si regneren selen mit hem eweliken’. Men kan ‘die sijn’ hier
het best weergeven door alle heiligen (naar wier voor-

1)

Met O.H. Pass. 660 en 662 komen nauwkeuriger overeen de woorden van Thomas a Kempis:
‘stat fixis pedibus, tuum praestolatur adventum’.
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bidding God luistert). Vgl. de aanhaling uit Altd. Blätter 2, 270 in het Mnl. Wdb. op
g e s e l s c a p , 7): ‘ic beveel mi ghemeinlike al der gheselscap van hemelrike, inglen,
apostolen, confessoren.’
910 voertsetten, d.i. ‘op zijne waarde schatten, iemand iets als een goed werk of
eene prijselijke daad aanrekenen’. Vgl. Con. Som. 112 b: ‘het is een manier vanden
rechten oetmoedighen, enen anderen te prisen, voert te setten, te eren ende te
loven’. De eigenlijke beteekenis zal wel zijn ‘op den voorgrond zetten’ (Lsp. Gloss.).
912 mijn simpelheit (dat.) toegheven, d.i. ‘verschoonend op rekening stellen van
mijn onverstand, mijne beperkte vermogens.’ Vgl. ndl. toegevend, d.i. ‘verschoonend,
zacht’.
921 na hem te treden. In een lateren tijd zou men gezegd hebben hem na te
treden (Evang. Gez. 19, 8), maar na vormde in het Mnl. met vele ww. nog geene
2

vaste eenheid. Vgl. ook Bloeml. 3, bl. 203.
J. VERDAM.

De Gotische vorm van den eigennaam Alphonsus.
De naam Alfonso, Alonso, die op 't Iberische schiereiland zoo veel voorkomt, heeft
zich ontwikkeld uit Alphonsus of Alfonsus, den verlatijnschten vorm van een
Gotischen eigennaam. Hierover bestaat geen verschil van meening, maar hoe de
naam eigenlijk in 't Gotisch geklonken heeft, daarover zijn de geleerden het niet
eens. Voor zoover ik weet, is Graff de eerste geweest, die ter verklaring van den
naam de keuze liet tusschen Alfuns en Adalfuns: ‘aus beiden kann Alphons
entstanden sein’, zegt hij, Spr. 3, 543.
De verklaring uit Adalfuns heeft bijval gevonden: ze is beaamd o.a. door
Förstemann en Kluge. Daartegen is nu echter onlangs opgekomen Prof. W.
Meyer-Lübke in een verhandeling getiteld: ‘Romanische Namenstudien I. Die
1)
altportugiesischen Personennamen germanischen Ursprungs’ . Ter bestrijding van
bedoelde verklaring zegt hij 't volgende:
‘Alfonsus hat Förstemann, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung XX, 431
und Namenbuch 166, aus Adalfonsus hergeleitet, ohne genügenden Grund. Ich
weiss nicht, ob die Gleichstellung von al und adal nicht mehr in den Köpfen einzelner
modernen Gelehrten als in der Sprachentwickelung

1)

Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse Jahrg. 1904.
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und im Sprachbewusstsein der alten Germanen bestanden hat. Bruckner hat sich
von ihr ferngehalten, auch im Angelsächsischen wird nicht damit operiert, und wenn
in einer Urkunde aus Cluny vom Jahre 927 der Name Aalsendis, Alsendis erscheint
(Longnon, Polypt. Irm. I 2971), so handelt es sich darin um eine specifisch
nordfranzösische, also romanische Entwickelung, die wir nicht schlankweg ins
Westgotische übertragen dürfen. Die Existenz von Adelfonsus ist ja nicht in Abrede
zu stellen, aber es liegt gar kein Grund dafür vor, dass dieses Adelfonsus und
Alfonsus ein und derselbe Name sein sollen. Nun kommt aber weiter dazu, dass
die spanische Form gar nicht Alfonso sondern Alonso ist, und dies ist mit Alfonso
nur unter Alafunsus vereinbars, wo intervokalisches f nach spanischer Art (dehesa
aus defensa) gefallen ist, wogegen in Portugal f blieb, dann a schwand.’
In deze aanhaling, die ik niet meende te mogen bekorten, komt schier geen enkele
volzin voor, welke niet tot kritiek uitlokt, doch ik zal mij slechts tot een enkele bepalen
die niet rechtstreeks met het vraagstuk in verband staat, en wel tot de
verbazingwekkende bewering dat de Spaansche vorm in 't geheel niet (ik
onderstreep) Alfonso, maar Alonso is. Ik heb hier voor mij liggen een officieel stuk,
aldus beginnende: D. Alfonso XIII, Por la Gracia de Dios y la Constitucion Rey de
España.
Indien de bewering van Prof. Meyer-Lübke steek hield, zou de Koning van Spanje
een Portugeeschen naam dragen! De zaak is dat Alfonso en Alonso beide in Spanje
gebruikelijk zijn.
Wat nu de hoofdzaak betreft, moet opgemerkt worden, dat al die omhaal van
woorden 't punt waar het op aankomt niet raakt. De vraag is niet of in 't Gotisch een
eigennaam Alafuns al of niet bestaan heeft, maar wat de oorsprong is van den
ste

historischen naam Alfonsus, dien zooveel Spaansche koningen van de 8 eeuw
af gedragen hebben. Om hieromtrent tot een gevestigde overtuiging te geraken,
moet men met de geschiedkundige gegevens te rade gaan, want alleen zoodoende
kan men de ontwikkeling welke de naam doorgemaakt heeft nagaan.
Ik begin met te verwijzen naar de Arabische schrijvers over de geschiedenis van
1)
Spanje. Bij hen luidt de naam Adhofūnš (dh is de spirantische d) . Verder heeft men
te letten op de wijze waarop de naam in oude Latijnsche bescheiden geschre-

1)

Zie Dozy, Recherches, o.a. I, Append. VII en vgl. aldaar blz. 143.
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ven wordt; bijv. in 't Chronicon Albeldense leest men Adefonsus; nog in een charter
1)
van Alfons VI, vind men regnante Adefonso . Eindelijk vergelijke men den naam
Hadefonsus van een Spaansch vorst bij Eginhart, elders Hadufuns. Bij onderlinge
vergelijking van deze gegevens blijkt het zonneklaar dat de Westgodische vorm zoo
iets als Hađofuns geklonken heeft, wat in 't Gotisch der bijbelvertaling zou wezen
Haþufuns, d.i. strijdvaardig, tuk op krijg. Samenstellingen waarin heađo 't eerste lid
is, komen, gelijk men weet, in 't Ags. in epische taal veelvuldig voor.
Wat den overgang van d in l aangaat, het is bekend dat die in 't Spaansch en
Portugeesch meer voorkomt, gelijk trouwens ook in 't Latijn. Zoo is Sp. cola ontstaan
uit cauda; melecina komt, vooral oudtijds, voor naast medecina; Madrileño van
de

Madrid, in de 17 eeuw ook Madril; Gil uit Aegidius; Port. julgar voor Lat. judicare;
oudtijds eirel uit heredem.
Bij de Spanjaarden bestaat een, bewijsbaar oude, overlevering dat de naam
Alfonso ontstaan is uit Ildefonso. Dit is niet juist, maar komt de waarheid toch nabij,
want Hadofons en Hildefons zijn synoniem, beteekenen beide ‘strijdvaardig,
oorlogszuchtig.’ De overlevering dagteekent dus waarschijnlijk uit een tijd toen men
nog heugenis had van 't feit dat hado en hildi synoniem waren en dus licht konden
verwisseld worden.
Merkwaardig is het dat beide woorden voor strijd, oorlog, in eigennamen van
helden der Oudgermaansche sage in onafscheidelijk onderling verband optreden:
in Hildibrand en Hadubrand, Hadubraht en Hildibraht, namen die weliswaar niet aan
één en denzelfden persoon behoorden, maar toch aan vader en zoon. De populariteit
van de namen Alfonso en Ildefonso in Spanje doet veronderstellen dat de
hoofdtrekken van 't Hildebrandslied ook bij de Westgoten bekend waren en in liederen
bewaard gebleven.
Het is moeielijk te zeggen wanneer 't Gotisch op 't Iberisch Schiereiland is
de
uitgestorven; zeker sprak men in de 9 eeuw algemeen Romaansch, maar het blijkt
uit de Arabische bronnen en Eginhart dat de Gotische vorm van den eigennaam
nog vrij goed bewaard was gebleven; eerst later heeft de overgang van d in l plaats
de
gehad. Van een Gotische klankontwikkeling kan na de 9 eeuw geen sprake meer
zijn.
H. KERN.

1)

Dozy, o.c. I, 145; II, Append. XLI.
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Aanteekeningen bij Gotische Etymologieën.
Sedert het verschijnen der tweede uitgave van mijn Kurzgefasstes etymologisches
wörterbuch der gotischen sprache (1900) heb ik getracht in een paar tijdschriftartikels
(PBB. 27, 113 sqq.; PBB. 30, 252 sqq.) eene critiek te geven van hetgeen in de
laatste jaren op het gebied der Gotische etymologie gepresteerd was. Mijn jongste
artikel van dien aard dateert van Juni 1904 en na dien tijd is er weer heel wat over
Gotische woorden geschreven, zoodat het misschien eenig nut kan hebben, indien
ik thans - April 1906 - ook de allernieuwste etymologische litteratuur eens de revue
laat passeeren. Ik houd mij daarbij aan de alphabetische volgorde van mijn
etymologisch woordenboek.
1. Aba. Ik geloof nog altijd, dat aba ‘man’ oorspronkelijk een stamelwoord voor
‘vader’ is geweest. Het type apa is onlangs naar aanleiding van het Etruskisch door
Zimmermann (BB. 29, 272) ter sprake gebracht. De overgang van ‘vader’ tot ‘man’
is niet bevreemdend: ‘wird doch in der familie nicht selten der mann von der frau
mit ‘vater’ angesprochen.’ Satias apa in de inscriptie van Vulci wordt dan ook door
Torp en Zimmermann als ‘echtgenoot van Satia’ opgevat. Dat Voorgerm. *apa tot
een n-stam (*apén-, *apn- = Got. abin-, abn-) is geworden, behoeft ons niet te
verwonderen, want hetzelfde is immers met het eerst na de klankverschuiving in
zwang gekomen atta geschied (een Voorgerm. *atta had in het Germaansch *assa
moeten luiden).
2. Afhamōn. Verwantschap van Gr. ϰαμάρᾱ ‘gewelf’ met -hamōn ‘omhullen,
bekleeden’ is geenszins boven twijfel verheven, maar ik acht het niet geraden om,
zooals Justi (IF. Anz. 17, 125) wil, ϰαμάρᾱ met de bekende groep van Slav. kamenin verband te brengen, daar deze in het Grieksch door ἄϰμων (niet door *ϰαμων!)
wordt vertegenwoordigd. Omtrent ϰαμάρᾱ vergelijke men L. Meyer (Griech.
etymologie 2, 337) en Fick
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(Vorgriechische ortsnamen 30), wier meeningen zeer uiteenloopen. De zekerste
niet-Germaansche verwanten van -hamōn zijn Gall.-Lat. camisia en Oind. çāmulyà-,
çāmūla-, die in beteekenis met het bij -hamōn behoorende Ohd. hemidi, Ags.
hemepe, Nl. hemd overeenkomen. Een ander woord, dat men zonder voldoenden
grond bij -hamōn gebracht heeft, is Gr. ϰάμ(μ)αρος, ϰάμμορος ‘zeekreeft’, dat met
On. humarr correspondeert en zeker niet met Lewy (Die semitischen fremdwörter
im griechischen 17 sq.) als een ontleening uit het Semitisch mag worden beschouwd.
Hij wijst immers niet eens een woord voor ‘kreeft’ aan, waaruit ϰάμ(μ)αρος kon zijn
overgenomen, maar beroept zich alleen op een wortel, die ‘rood zijn’ beteekent!
Tegen verwantschap van ϰάμ(μ)αρος, humarr met -hamōn, camisia, çāmulyà- pleit
vooral het Indische kamatṭha- (uit *kamṛtha-?) ‘schildpad’, dat ik reeds vroeger met
de woorden voor ‘kreeft’ heb vergeleken en er ook thans niet gaarne van zoude
scheiden.
3. Afleiþan. Sedert jaren vergelijkt Kern (Tijdschr. 4, 313 sqq.) -leiþan met Avest.
iriþ- ‘sterven’, dat dan eigenlijk ‘gaan, heengaan’ moet beteekend hebben. Dat
woorden met deze beteekenis euphemistisch voor ‘sterven’ gebruikt worden, is heel
gewoon: vgl. b.v. Oind. prā́iti en Ags. gefaran, gewítan, forđféran, léoran. Een
dergelijk geval is ook Nl. overlijden. Ik stip nog even aan, dat Bezzenberger en
Bartholomae, zonder van Kern's prioriteit te weten, hetzelfde rapprochement gemaakt
hebben (zie Altiran. wb. 1480 sqq. Zs. f.d. wortf. 6, 231. 355).
4. Afmauiþs. Het lijkt mij geen gelukkig denkbeeld om Lat. mōlēs met de groep
van Gr. μοχλός te willen combineeren (zie de litteratuur bij Walde, Lat. etym. wb.
390). Ik zoude er niet licht toe kunnen besluiten om mōlēs van Gr. μῶλος te scheiden,
dat zeker wel tot de maagschap van afmauiþs behoort.
5. Aibr. Wood (Mod. lang. notes 21, 39) wil dit slechts op ééne plaats voorkomende
woord liever met Oind. íbhya- ‘rijk’ in verband brengen dan het als een verschrijving
voor *tibr beschouwen. Maar hoe denkt hij zich de verhouding van íbhya- ‘rijk’ tot
íbha- ‘olifant’? Pischel en Geldner (Ved. stud. 1, XVI)
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zeggen dienaangaande, dat alleen de rijken olifanten zullen hebben bezeten, maar
volgens Lidén (Stud. zur aind. und vergl. sprachgesch. 55 sq.) zoude íbha- bij den
pronominaalstam i-behooren en oorspronkelijk ‘het hier-zijnde, het eigene’ hebben
aangeduid, dan echter in meer beperkten zin voor ‘kostbare have, rijkdom’ gebruikt
zijn en ten slotte op den olifant als kostbaar bezit par excellence zijn toegepast,
zoodat íbhya- zich dan bij een verloren beteekenis van íbha- zoude aansluiten. Bij
deze opvatting is de gissing van Wood niet zeer aannemelijk, want wij kunnen ons
moeilijk een *oibhro- als afleidsel van *ibho- voorstellen. Als aibr en íbha- met elkaar
verwant zijn, dan moeten zij onafhankelijk van één en denzelfden wortel zijn afgeleid,
in welk geval de etymologie van Lidén, die de bh als suffixaal beschouwt, niet kan
worden gehandhaafd. Neemt men echter met Freudenberger (BB. 25, 277) een m.i.
onmogelijke oerverwantschap tusschen íbha- en Lat. ebur aan, dan zal men de
beteekenis ‘olifant’ voor oorspronkelijk moeten houden en het begrip ‘rijk’, dat door
íbhya- wordt vertegenwoordigd, uit ‘olifanten bezittende’ moeten afleiden, iets wat
geen aanbeveling verdient, of het moest wezen, dat daardoor aan een grappenmaker
de gelegenheid werd gegeven om aibr als ‘olifantenoffer’ te verklaren. Geen
onderstelling is immers te dwaas om gedrukt te worden! In het voorbijgaan wil ik
even zeggen, dat het met Freudenberger's bewijzen voor de aanwezigheid van
olifanten in het stamland der Indogermanen bijzonder slecht gesteld is. Een paar
jaar geleden heeft ook Bezzenberger (BB. 27, 172 sq.) het een en ander omtrent
íbha- en íbhya- opgemerkt, maar doordat hem de behandeling dezer woorden door
Pischel en Geldner ontgaan is, berust zijne redeneering op verkeerde praemissen.
Maar om tot ons uitgangspunt terug te keeren: hoe men over den oorsprong van
íbha- moge denken, zeker is het den etymoloog niet geoorloofd van íbhya- gebruik
te maken en het bestaan van íbha- te negeeren. Misschien komt Wood later nog
eens op de questie terug. Laat hij dan echter niet verzuimen met Lidén en anderen
in discussie te treden!
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6. Ains. Na de opmerkingen van Brugmann (Demonstrativpronomina 109 sq.) en
Pedersen (Les pronoms démonstratifs de l'ancien Arménien 18 sq.) is er geen reden
meer om den pronominalen oorsprong van dit telwoord te betwijfelen.
7. Airus. Onlangs heeft Meringer (IF. 18, 249 sqq.) getracht over de verhouding
van airus, On. rr, árr, Ags. ár ‘bode’ tot On. erinde, Ozwe. aerinde, aerande en
Ags. ǽrende, Os. ārundi, Ohd. ārunti eenig licht te verspreiden. Hij neemt aan, dat
de Oudgerm. vorm, waaruit Oksl. ora̜dije ontleend is, en On. erindi, zoowel als Ags.
ǽrende, Os. ārundi, Ohd. ārunti, dat een langen beginklinker vertoont, bij arjan
‘ploegen’ behooren, maar dat daarnaast een bijna gelijkluidend woord met ai in den
wortel heeft gestaan, dat met airus verwant was. Deze drie woorden zouden op
elkander in vorm en beteekenis hebben ingewerkt, een denkbeeld, dat op zichzelf
volstrekt niet verwerpelijk is. Maar een *airundja- ‘boodschap’ vindt geen steun in
eenig Germaansch dialect, want de ǽ van Ags. ǽrende, die desnoods op ai zoude
kunnen teruggaan, beantwoordt eerder aan de ā van ārundi. Deze ā (uit ē) is een
ander zwak punt van Meringer's hypothese, want zoolang wij niets weten omtrent
de vocaalrij van arjan, blijft het hoogst onzeker, of hierbij een vorm met Idg. ē mogelijk
is. Bovendien zie ik geen reden om aan *ērundja-, dat immers in historischen tijd
niet anders dan ‘boodschap, opdracht, te verrichten zaak’ beteekent, de
oorspronkelijke beteekenis van ‘Ackerung’ toe te kennen. Iets beter staat het met
het vermoeden, dat *arundja- een verbaalabstractum van arjan en tegelijk de naam
van een landbouwgereedschap zoude zijn geweest, want het ontleende Oksl. ora̜dije
wordt zoowel voor ‘apparatus, instrumentum’ als voor ‘negotium’ gebruikt, al kan
Meringer ook niet bewijzen, dat het oorspronkelijk alleen ‘ploeg’ en ‘landbouw’
beteekend heeft. Ook bij erindi is geen bijzondere betrekking tot den landbouw te
bespeuren. Er is, vrees ik, niet veel kans op, dat wij met onze gebrekkige gegevens
in staat zullen zijn het probleem, dat door On. eyrindi enz. nog ingewikkelder wordt
gemaakt, bevredigend
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op te lossen en nieuwe gegevens zullen er wel niet aan den dag komen. In elk geval
verdient Meringer den lof van niet voor een moeilijk vraagstuk te zijn teruggedeinsd.
8. Aiwiski. Het door H. Schroeder (PBB. 29, 557) tot verklaring van Nhd. ekeln,
ekel onderstelde verbum *aiwilōn zoude inderdaad met aiwiski, unaiwisks verwant
kunnen zijn, want -iska- is ongetwijfeld het gewone adjectiefsuffix. Zulk een *aiwilōn
laat zich het best als een frequentativum bij *aiwjan, Ags. ǽwan opvatten (vgl. PBB.
30, 258).
9. Ak. Brugmann's verklaring van ak uit *akk als samenstelling van aþ- (= Lat. at)
en dezelfde partikel, die in mik aanwezig is (Kurze vergl. gramm. 616), lijkt mij wat
gezocht. Meer waarschijnlijkheid heeft de gissing van Holthausen (IF. 17, 458 sq.),
die in ak een ouden imperatief (= Lat. age) wil zien.
4

10. Akran. Lidén (IF. 18, 503 sqq.), zich gedeeltelijk bij Fick (Vergl. wb. 1 , 371)
aansluitend, brengt akran en de daarmede nauw verwante Keltische woorden bij
een radix *ā̆g-, *ō̆g-, ‘groeien’, waartoe o.a. Lit. ůga, Oksl. (vin-)jaga, jagoda ‘bes’
zouden behooren. Het stamverbum zoekt hij in Armen. ačem. Maar heeft akran niet
eerder het voorkomen van een denominatieve afleiding met het suffix -ono-, -eno-,
op de wijze van Got. þiudans bij þiuda, On. Herjann, Gr. ϰοίρανος bij Got. harjis,
Got. kindins bij On. kind? Zoo komen wij toch weer tot *aγró-! Als onmiddellijk derivaat
van een verbaalwortel is akran niet goed begrijpelijk.
11. Akrs. Brugmann (IF. 18, 132 noot) meent, dat *aγró- oorspronkelijk den grond
kan hebben aangeduid, dien men tot exploitatie in bezit had genomen en beroept
zich op een plaats uit Tacitus, waar wij lezen, dat agri pro numero cultorum ...
occupantur. Hoe deze aanhaling licht kan werpen op den oorsprong van het aloude
*aγró-, ontgaat mij. En als wij bedenken, dat *aγró- alleen in Europa voor ‘akker’
wordt gebezigd en dat Gr. ἄγριος en Lat. agrestis nog op een ruimer beteekenis
wijzen, zooals die bij Oind. ájra- ‘vlakte’ bewaard is gebleven,
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dan is het niet geraden Brugmann's verklaring te aanvaarden. De groep van Avest.
*azrā-, Gr. ἄγρᾱ ‘jacht’, waaruit Brugmann, in combinatie met Gr. ἀγοστός ‘gebogen
hand’, zijn *aγ-‘grijpen, vangen, in bezit nemen’ abstraheert, is veeleer zelf van
*aγró- afgeleid (‘jacht’ als de ‘bezigheid op de onbebouwde vlakte’) en woorden als
πυράγρᾱ, ϰρεάγρᾱ zijn evenals πάναγρος waarschijnlijk eerst onder den invloed
van het overdrachtelijk gebruikte denominativum ἀγρέω gevormd. Voor ἀγοστός zal
men ergens anders een onderkomen moeten zoeken. Het is zonderling, dat
Brugmann, die *aγró- niet gaarne bij ἄγω wil brengen, omdat de beteekenis ‘trift’ in
geen enkele taal is aan te wijzen, er geen bezwaar in ziet eene nieuwe etymologie
voor te slaan, die op een nog minder waarschijnlijke grondbeteekenis steunt.
12. Aljis. Over eventueel verband tusschen aljis en het Idg. l-demonstrativum zie
Brugmann, Demonstrativpronomina 107.
13. Anapraggan. Er is geen voldoende reden om met Fick (zie Walde, Lat. etym.
wb. 71) en Wood (Mod. lang. notes 20, 41) verwantschap tusschen -praggan en
Lat. brevis, Gr. βραχύς aan te nemen, al is die ook, wat de klanken betreft, niet
onmogelijk. De br van brevis, βραχύς kan Idg. br of mr wezen, maar indien men
terecht Oksl. brŭzŭ ‘snel’ vergelijkt, dan is mr uitgesloten, want brŭzŭ gaat op een
ouder *bŭrzŭ terug, welks b niet uit m kan ontstaan zijn (zie ook beneden over
gamaúrgjan).
14. Andhruskan. Op grond van een Votjakisch woord reduceert Trombetti (L'unità
d'origine del linguaggio 32 sq.) hrusk- tot Idg. *krusk-. Maar als wij in het Germaansch
zelf eens rondkijken, dan lijkt het ons veeleer waarschijnlijk, dat ru in andhruskan
op Idg. r̥ teruggaat (zie PBB. 30, 260). Zelfs indien er verwantschap tusschen het
Indogermaansch en de talen van den Ural moet worden aangenomen, is het
methodologisch af te keuren questies van Indogermaansche etymologie door middel
van het in elk geval zoo ver afstaande Finsch-Ugrisch te willen oplossen. Trombetti
vindt met oudere geleer-
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den den wortel van -hruskan ook in Lat. scrūtor terug (‘da s-kr-ū- col noto prefisso
s-’), maar bij mijne opvatting van het Gotische woord is deze combinatie zonder
gewaagde determinatiehypothesen niet mogelijk. Over scrūtor vergelijke men Walde
(Lat. etym. wb. 553) en Charpentier (BB. 30, 158 sq.).
15. Annō. Loewe (KZ. 39, 307 noot 1) verklaart annō direct door haplologie uit
Lat. annōna. Deze gissing schijnt mij aannemelijker dan de meening van Kluge.
16. Ans. Meringer (IF. 17, 159 sq.) meent, dat Got. ans, On. áss ‘balk’ en On. ss,
áss, Ags. ós-, Ohd. ans- ‘god’ nauw met elkaar verwant zijn (zooals reeds door
Grimm vermoed werd), hetgeen om cultuurhistorische redenen niet onwaarschijnlijk
is. Heeft Meringer gelijk, dan is de naam der Asen oorspronkelijk een woord voor
‘stuk hout’ geweest en staat hij in geenerlei verband met Oind. ásura-, Avest. ahura-.
Verder onderstelt Meringer (IF. 18, 269 sq.) verwantschap van ans ‘balk’ met νέομαι,
νόστος enz. ‘Der sinn von *enes- ist nur allgemein als eine technik der holzgewinnung
oder bearbeitung zum hausbau anzugeben.’ Zoo zoude ans dus tot de maagschap
van ganisan behooren. Gaarne zoude ik gezien hebben, dat Meringer zijn gevoelen
uitvoerig had gestaafd. Voor het oogenblik schijnt het mij, dat hij te groote sprongen
maakt in de reconstructie van praehistorische beteekenissen. In de groep van νέομαι
is, zoover ik zie, niet het geringste spoor van oorspronkelijke betrekking tot de
techniek van houtbewerking of huizenbouw te bekennen. Ik geloof niet, dat men er
ooit in zal slagen de oerbeteekenis van den wortel *nes- te bepalen, en houden wij
ons aan het historisch gegevene, dan moeten wij er ons voor wachten om woorden
van zoo uiteenloopende beteekenissen als ans en νόστος met elkaar te combineeren,
niet omdat etymologisch verband in zulk een geval onmogelijk zoude zijn, maar
omdat het zich, zelfs indien het aanwezig is, aan onze waarneming onttrekt. Het
zoude een toeval wezen, als wij juist de waarheid gisten!
17. Arbaips. Meringer (IF. 17, 128) wil met enkele andere
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geleerden in arbaiþs een samenstelling zien (vgl. Kluge, Etym. wb. 18). In het
tweede lid, dat *-iđi- zoude luiden, zoekt hij een met Oind. ití- ‘gang’
correspondeerend woord (vgl. On. iđ ‘werk’), maar wat het eerste lid betreft, twijfelt
hij tusschen een Idg. *orbho- = Oksl. rabŭ, waarmede hij ook de groep van arbi
verbindt, en een Idg. *arbho- bij arjan ‘ploegen’. Dit *arbho- zoude dan ‘ploegdier’
beteekend hebben, zoodat *arƀaiđi- eigenlijk ‘Ochsenarbeit’ zoude wezen. ‘Die
bezeichnung würde zu dem spottnamen der Pleumoxii stimmen.’ Maar waarom
moet arbaiþs een samenstelling zijn? Het lijkt mij eenvoudiger het als een
verbaalabstractum op te vatten (vgl. PBB. 27, 115 sq. 30, 261).
18. Arbi. Ik ben geneigd om mij aan de voorstelling van mijn etymologisch
woordenboek te blijven houden, al erken ik, dat ook andere opvattingen mogelijk
zijn. De beteekenissen ‘huisraad’, ‘vee’, ‘os’, die wij bij enkele woorden dezer groep
waarnemen, zijn waarschijnlijk als specializeeringen van ‘erf, have’ te beschouwen
(den omgekeerden ontwikkelingsgang vindt men bij faíhu). Wood's onderstelling,
dat On. arfr in de beteeteekenis van ‘os’ bij een wortel *ar- ‘samenvoegen’ zoude
behooren (Mod. lang. notes 21, 39), lijkt mij onnoodig en ook acht ik het niet
wenschelijk met Meringer (IF. 17, 128) de groep van arbi op die wijze in tweeën te
splitsen, dat arbi, On. arfr, Ags. ierfe, Ohd. erbi ‘erf’ met Lat. orbus verbonden blijft,
terwijl On. arfr ‘os’, Ags. ierfe, orf ‘vee’ (inorf ‘huisraad’) als ‘ploegvee’ bij arjan
gebracht worden.
19. Arms. Volgens Much en Meringer (IF. 18, 246 sqq.) behoort het adjectief arms
‘miser, pauper’ bij arjan. De onderstelde grondbeteekenis ‘ploegend, ploeger’ heeft
zich dan allengs tot ‘landbebouwende lijfeigene, onvrije boer, onvrij, gering, arm,
ellendig’ ontwikkeld. ‘Der gegensatz von arm: rīch ..., ‘niedrig’: ‘hochstehend’ - zegt
Meringer - bedeutet in seinen wurzeln: ‘ackersklave’: ‘herr’.’ Deze etymologie, die
ons in het maatschappelijk leven van praehistorische tijden verplaatst, is uit den
aard der zaak onbewezen en onbewijsbaar en wij kunnen
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ons allerlei mogelijkheden denken, die niet meer en niet minder waarschijnlijk zijn
(zie behalve mijn etymologisch woordenboek nog Wood, Mod. lang. notes 21, 39).
De verklaring van het woord is te moeilijker door de omstandigheid, dat het in de
overige Idg. talen ontbreekt (Oind. armaká- is wegens de onzekere beteekenis niet
voor etymologische doeleinden te gebruiken).
20. Arms. Meringer (IF. 17, 121) brengt ook arms ‘brachium’ bij arjan. Hij schijnt
zich den ontwikkelingsgang der beteekenissen aldus voor te stellen: 1. ‘ploeg’, 2.
‘tak met twijg of wortel, geschikt om er een ploeg van te maken’, 3. ‘vertakking van
het menschelijk lichaam’. Alles denkbaar, maar niet heel waarschijnlijk! Het is niet
aan te bevelen van elk woord à tout prix eene etymologie te willen geven, maar als
wij het in dit geval toch wagen, dan lijkt het mij beter met oudere geleerden eene
grondbeteekenis ‘gewricht’ te onderstellen en aan verwantschap met ἄρϑρον,
ἀραρίσϰω enz. te denken (zie Walde, Lat. etym. wb. 44 sq.). Ook Meringer vindt
het niet onmogelijk, dat arms met ἀραρίσϰω in verband staat, maar hij stelt zich de
verhouding dan geheel anders voor.
21. Arwjō. Het indertijd door Johansson (PBB. 15, 224) vergeleken ἀραιός had
een Ϝ aan het begin (zie Sommer, Griech. lautstudien 114), zoodat wij voor arwjō
andere aanknoopingspunten moeten zoeken. Meringer (IF. 18, 249) zegt
dienaangaande: ‘Wie þiubjō ‘heimlich’ zu þiufs (þiubs) gehört, so kann *arwjō zu
*arwaz ‘ackerer’ gehören; arwjō ‘wie ein ackersmann’, d.h. ‘umsonst’, denn seine
arbeit war unbezahlte mussarbeit.’ Dat *arwa- ‘ackerer’ zoude dan weer een nomen
agentis bij arjan zijn. Ook bij Meringer's opvatting zoude arwjō met Ags. earu enz.
(zie PBB. 30, 261) verwant wezen, want naar zijne meening behoort deze groep
eveneens bij arjan (‘‘ackernd’ dann ‘dienstfertig’, ‘bereit’, ‘zu brauchen’, ‘schnell’ u.
dergl.’). Maar hoe kan men waarschijnlijk maken, dat Ags. earu, Os. aru, On. ǫrr
ooit de beteekenis ‘ploegend’ heeft gehad? De verwante Indo-Iraansche woorden
beteekenen immers ‘snel’, evenals het Germaansche woord, dat daarnevens andere
beteekenissen ver-
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toont, die zich echter gemakkelijk uit ‘snel’ laten afleiden. De taalvergelijking kan
ons niet verder brengen dan tot een Idg. *arwo- (of iets dergelijks) ‘snel’. En waarom
zoude arwjō niet onmiddellijk bij dit adjectief kunnen behooren?
22. Asilus. Onlangs heeft Pedersen (KZ. 39, 449) den oorsprong van Lat. asinus
nog eens ter sprake gebracht. Hij onderstelt de mogelijkheid, dat asinus door
bemiddeling van eene taal in Klein-Azië uit het Armenisch afkomstig is. Het is te
prijzen, dat hij geen poging aanwendt om asinus en ὄνος tot één grondvorm te
reduceeren.
23. Asts. Het vroeger door Stokes uit *azdo- verklaarde Iersche att ‘tumor’ wijst
veeleer op een praehistorischen vorm met tn (zie Stokes, KZ. 40, 244), zoodat wij
niet aan verband met asts (Idg. *ozdo-) mogen denken.
24. Atisks. Het eenige, wat betrekkelijk zeker mag genoemd worden, is
verwantschap met Lat. ador (vgl. PBB. 30, 262). Men vergelijke echter Walde (Lat.
etym. wb. 9), die de d van ador als Idg. dh beschouwt. Waarschijnlijke combinaties
van atisks met andere woorden zijn mij niet bekend.
25. Aþn. Of aþn werkelijk bij Oind. átati behoort, is heel twijfelachtig. In elk geval
beantwoordt aþn, afgezien van het geslacht, aan Lat. annus, Osk.-Umbr. akno- (uit
*atno-, zie Brugmann, IF. 17, 492).
26. Aúhns. Vondrák (BB. 29, 213) noemt aúhns in één adem met Lat. ignis enz.
Het schijnt hem ontgaan te zijn, dat de h van aúhns, waarmede de g van Onoorw.
ogn, Ozwe. ugn in grammatische wisseling staat, op een Idg. explosiva zonder
stemklank wijst. Niet Oind. agní-, Oksl. ognĭ, Lit. ugnìs, Lat. ignis, maar Oind. ukhā́
is met aúhns te vergelijken.
27. Aúrkeis. Ten onrechte houdt Bezzenberger (BB. 27, 178) Oksl. vrŭčĭ voor een
inheemsch woord. Vgl. nog Peisker, Die älteren beziehungen der Slawen zu
Turkotataren und Germanen 68.
28. Awistr. Eenigszins afwijkend van Schulze's opvatting is die van Meillet (MSL.
12, 218 sq.). Hij verklaart awistr uit
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*owi-sth(ə)-ro-, maar evenals Schulze ziet hij in Ohd. ewist een dergelijke formatie
als Oind. goṣṭhá-.
29. Azēts. Eene dergelijke verklaring als die van Martin (Zs. fda. 46, 185 sqq.)
was reeds vroeger, hoewel onder voorbehoud, door J.W. Muller (Tijdschr. 13, 232)
geopperd. Deze dacht echter aan eene oorspronkelijke beteekenis ‘verzadigd’.
o

o

‘Maar wie durft - zegt hij - 1 . in 't Got. az- onderstellen, 2 . den overgang van
‘verzadigd’ tot ‘gemakkelijk’ (van z a k e n gezegd) aannemen?’ Toch houd ik Muller's
twijfelend geuit vermoeden voor heel waarschijnlijk, want den overgang van
‘verzadigd’ tot ‘overvloedig’ vinden wij bij Oind. puṣṭá- en van ‘overvloedig’ tot ‘rijkelijk
beschikbaar, volkomen tot iemands beschikking, gemakkelijk’ is het maar een kleine
stap. Het adverbium azētaba, dat 2 Cor. 11, 19 als vertaling van ἡδέως gebruikt
wordt, is dan eigenlijk zooveel als ‘rijkelijk, volop’ en het abstractum azēti (1 Tim. 5,
6) laat het etymologisch verband met een Germ. *az-etanan ‘zich zat eten’ nog
eenigszins doorschemeren. Wizōn in azētjam is ‘zich verlustigen in overdaad, op
de wijze van een afētja en afdrugkja’. In het Oudnoordsch zoude men de uitdrukking
misschien met skemta sér í ofátum ok ofdrykkjum kunnen weergeven.
30. Badi. Denken wij aan woorden als Lat. lectus of Oind. çayyā́, dan zullen wij
geneigd zijn om ook in badi een afleiding van een verbum met de beteekenis ‘liggen’
te vermoeden. Kern (Tijdschr. 1, 37) dacht indertijd aan Oind. bādh-, maar de afstand
tusschen ‘op iets drukken’ en ‘op iets liggen’ is te groot dan dat wij deze etymologie
zonder aarzelen mogen aanvaarden. Een woord voor ‘bed’ of iets dergelijks zoude
trouwens ook van geheel anderen oorsprong kunnen wezen: vgl. b.v. Oksl. postelja
‘bed’: stelja̜ ‘ik spreid’; On. hvíla ‘bed’: hvíld ‘rust’, hvíla ‘rusten’; On. rúṁ ‘bed’:
‘ruimte’; Oind. tálpa- ‘bed’: Lit. talpà ‘de voldoende ruimte voor personen en zaken’;
Gr. ϰλῑ´νη ‘leger, bed, rustbank’: ϰλίνομαι ‘ik leun’; Avest. barəziš ‘kussen’: Idg.
*bhelγh- ‘opzwellen’; Slav. odrŭ ‘bed’: ‘stellage’. Waarschijnlijk moeten wij in het
geval van badi van de beteekenis ‘peluw’
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(On. beđr) uitgaan. Daarom is het gewaagd verwantschap met gr. ϕάτνη (πάϑνη)
‘krib’ aan te nemen (zie PBB. 30, 263).
31. Baidjan. Solmsen (KZ. 37, 24) meent terecht, dat Lit. baidýti ‘verjagen’ niet
met baidjan mag worden vergeleken, aangezien het als een factitivum bij bijótis
‘vreezen’ te beschouwen is. Hij brengt baidjan met Oksl. běda, běditi, obida, obiděti
x

bij Oind. bādh-, welks ā dan uit ā i moet verklaard worden (vgl. beneden over bidjan).
32. Baírgan. Afwijkend van de gewone voorstelling brengt Meringer (IF. 18, 262
sq.) baírgan met baúrgs in verband en reduceert hij beide tot een wortel *bhergh-,
die van *bheryh- in Germ. *berga- ‘berg’ geheel verschillend zoude zijn. Op grond
van Czech. brh, dat zoowel ‘hol’ als ‘hut’ of ‘tent’ beteekent, wil hij aan *bhergh- de
oorspronkelijke beteekenis van ‘hol’ toekennen. Het werkwoord baírgan, Oksl. brěga̜,
brěšti zoude dan eigenlijk ‘in een hol bergen’ beteekend hebben. Maar is het niet
ongeraden den consonantstam baúrgs van de klank voor klank daarmede
overeenkomende woorden van het Keltisch (Gall. brig-, Oiersch bri, gen. breg) en
het Iraansch (Avest. barəz-, bərəz-) te scheiden? De overgang van ‘berg’ tot ‘burg’
is toch werkelijk zoo vreemd niet, dat wij daarom een phonetisch onberispelijk
rapprochement overboord zouden moeten werpen! Het is veeleer de natuurlijkste
zaak van de wereld, dat een woord voor ‘berg’ werd toegepast op de versterkingen,
die op hoogten gebouwd waren. Als men nu aan de oude opvatting van baúrgs
vasthoudt, behoeft men de gedachte aan verwantschap met baírgan nog niet geheel
te laten varen, mits men brěga̜ wegens zijn gutturaal als een ontleening uit het
Germaansch wil beschouwen. Dan kan men immers aannemen, dat baírgan een
Idg. *bhérγhō representeert en eenmaal ‘op een hoogte in veiligheid brengen’
beteekend heeft. Een andere praesensformatie van denzelfden radix is Oind. bṛṁhati,
dat met briggan in nader verband schijnt te staan (PBB. 30, 270 sq.). Over Czech.
brh heb ik voor het oogenblik nog geen meening, maar dit zie ik ook nu reeds, dat
het een te zwakke grond is
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om Meringer's holentheorie te kunnen dragen. Er zijn immers omstandigheden
denkbaar, onder welke een woord voor ‘tent’ of ‘hut’ op tot woonplaats gekozen
holen kon worden toegepast. Misschien zijn Czech. brh en brah uit *bŭrgŭ en *borgŭ
in vroegen tijd uit Germ. *burg-, *borg- ontleend, evenals *bergŭ ‘oever, heuvel’ van
Germ. *berga- afkomstig schijnt te zijn (zie Peisker, Die älteren beziehungen der
Slawen zu Turkotataren und Germanen 60). En wat ten slotte den naam der
Burgundiones betreft, dien Meringer ook met baírgan wil combineeren, geloof ik,
dat Kossinna (IF. 7, 282 sqq.) het juiste heeft weten te treffen.
33. Bajōþs. Terecht verwerpt van Helten (IF. 18, 93) de gissing van Bartholomae.
Indien men -jōþ- echter als een derivaat van Idg. *jā- ‘gaan’ wil opvatten, dan is het
misschien beter de ō uit Idg. ā te verklaren, aangezien t-afleidsels van eensilbige
wortels op ē, ā niet den ō-trap plegen te vertoonen (vgl. προβλής, ἀδμής enz.).
34. Balþaba. Een nieuwe verklaring van *balþs geeft Meringer (IF. 18, 285). Hij
brengt het bij een wortel *bhel-, *bhol- ‘splijten, behakken’, zoodat *balþs eigenlijk
‘klobig, fest wie ein balken, eine bohle’ zoude beteekend hebben. Omtrent On. Baldr,
Ags. bealdor zegt hij, dat wij hier den eigennaam van een god en een woord voor
‘vorst’ hebben, die eigenlijk een behakten boomstam beteekenen. Dit alles laat zich
evenmin bewijzen als weerleggen. De wortel *bhel- ‘splijten’ is uit een aantal nomina
geabstraheerd en dus niet boven twijfel verheven. Nemen wij daarentegen de
grondbeteekenis ‘schitterend’ tot uitgangspunt, dan laat het gebruik van *balþs in
historischen tijd zich heel goed verklaren, want de begrippen ‘glans’ en ‘kracht’
vinden wij ook in Oind. téjas vereenigd. En ligt het, wat bealdor (Baldr) betreft, niet
voor de hand aan een kenning ‘de glansrijke’ of ‘de machtige’ te denken? Wij kunnen
*balþs dan in zijn geheel met een Litausch woord gelijkstellen, wat mijn
waarschijnlijkheidsgevoel meer bevredigt dan de door Meringer onderstelde afleiding
van een onvoldoende gestaafden wortel. Maar hoe men over *balþs en bealdor
(Baldr) moge oordeelen, in geen geval is
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het geoorloofd On. bál, Ags. bǽl en Oind. bhāla- van Idg. *bhē- ‘lucere’ te scheiden,
zooals Meringer mogelijk acht.
35. Balwawēsei. Naar aanleiding van Oksl. balŭvanŭ vraagt Meringer (IF. 17,
160): ‘Liegt zusammenhang mit got. balwawēsei ϰαϰία vor?’ Gaarne zoude ik weten,
hoe Meringer zich een eventueel verband tusschen de begrippen ‘stuk hout, balk,
zuil, afgod’ en ‘boosheid, kwaad, verderf’ voorstelt. Ik moet bekennen, dat ik zijne
bedoeling niet begrijp. Waarschijnlijk is balwa- met Oksl. bolĭ, bolěti verwant.
36. Bandwa. Als Wood (Mod. philology 2, 471) zich ten gunste van de etymologie
bandwa: bindan op eene beteekenis ‘zeigen, äussern’ van Oind. bandhá- beroept,
schijnt hij door het vluchtig doorloopen van het artikel bandhá- in de Petersburgsche
woordenboeken op een dwaalspoor te zijn gebracht. Over de groep van bandwa
vergelijke men Loewe, KZ. 39, 266 sqq. Ik vrees, dat ik mij PBB. 30, 264 te beslist
omtrent den oorsprong van het Gotische woord heb uitgelaten. Mocht bandwa,
anders dan ik mij voorstelde, toch bij bindan behooren, dan is de opeenvolging der
beteekenissen wellicht ‘band, aangebonden doek, vaandel, teeken’. Maar aan den
anderen kant is en blijft het verleidelijk bandwa met ϕαίνω te verbinden!
37. Bansts. Over bansts: bindan (zie PBB. 30, 264) vgl. thans nog Johansson,
IF. 19, 114 sqq.
38. Barizeins. Vgl. behalve PBB. 30, 264 ook Hoops, Waldbäume und
kulturpflanzen 359 sqq. 655. Op. p. 361 zegt Hoops: ‘Ich selbst war zeitweise geneigt,
den gemeineuropäischen getreidenamen für ein altes lehnwort aus dem semitischen
zu halten, dessen grundbedeutung ‘weizen’ gewesen wäre; doch ist mir jetzt eine
andere ableitung wahrscheinlicher.’ Had Hoops zijn vermoeden van Semitischen
oorsprong misschien niet zoo gauw moeten laten varen? De groep van Germ. barizkan licht in overouden tijd met een bepaald graan uit het oosten zijn gekomen. De
ontleening zoude op grond der met elkander in ablaut staande vormen wel reeds
in de Idg. periode moeten hebben plaats gehad.
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39. Batiza. Stokes (KZ. 40, 245) meent een verwant in het Keltisch te hebben ontdekt.
Over Oind. bhadrá-, bhándiṣ ha-, bhándate, die men waarschijnlijk ten onrechte
met batiza heeft vergeleken, zie Scheftelowitz, BB. 29, 31.
40. Baúrgs. Reeds naar aanleiding van baírgan heb ik Meringer's etymologie van
baúrgs (IF. 18, 262 sq.) ter sprake gebracht.
42. Baúrgswaddjus. Over Ags. wág, Os. wēg vgl. van Helten, PBB. 30, 241 noot.
De aanknooping aan Oind. vyac- vind ik niet gelukkig.
42. Bauþs. Aan de litteratuur over bauþs (PBB. 30, 265 sq.) is nog Meillet (Etudes
sur l'étym. et le vocab. du vieux slave 378) toe te voegen.
43. Bidjan. Aangezien Oind. bādh- een zware wortel is, valt het moeilijk
verwantschap met bidjan aan te nemen. Misschien moet de ā van bādh- uit ā*i
verklaard worden (zie boven over baidjan), waardoor de combinatie met bidjan
echter niet aan waarschijnlijkheid wint. De regelmatige zwakke trap van ā*i is immers
ī, zoodat ook als wij de klankwisseling bidjan: baþ voor onoorspronkelijk hielden,
de i van bidjan een bezwaar zoude blijven.
44. Bigitan. Loewe (KZ. 39, 312) ziet in Alban. ǵet ‘vinden, terugkrijgen’ een
ontleening uit het Germaansch. De e wijst op een ander dialect dan het Gotisch.
45. Binaúhan. Meringer (IF. 18, 218 sq.) tracht de beteekenissen van binah en
ganah, ganōhs daardoor te verklaren, dat de wortel eneϰ- eenmaal een ‘verplicht
dragen’ aanduidde. ‘Ich fasse ganah - zegt hij - als ‘er hat getragen (was er hat
tragen müssen)’, ‘hat genüge geleistet’ und denke, dass eine mussabgabe den sinn
gab. Wie gamōt dann die bedeutung ‘habe raum’ entwickelt [vgl. beneden], so
erhalten auch ganah, ganōhs ahd. ginuoc den sinn ‘genügt’, ‘genug’, hervorgehend
aus der leistung der dem gesetze oder brauche entsprechenden abgabe. Ohne
dass ein m ü s s e n in diesem b r i n g e n , t r a g e n war, konnte sich meiner meinung
nach der begriff ‘genug’ in das
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perfektische ‘er hat getragen’ nicht leicht einschieben.’ Wat binah betreft, kan men
twijfelen, hoe hij zich de beteekenisontwikkeling precies voorstelt. De gissing van
Meringer treft ons door haar verrassende nieuwheid, al kunnen wij er ons ook niet
over heen zetten, dat zij op veronderstellingen berust, die waarschijnlijk nooit te
verifieeren zullen zijn. Ook is het mij niet helder geworden, hoe de constructie van
ganah cum accusativo met Meringer's opvatting te rijmen is. - Om de
litteratuuropgave te completeeren verwijs ik nog naar Lorenz (Afslphil. 27, 469) en
Pedersen (KZ. 39, 411 sq.). De eerste ontdekt een Slav. *je̮sa̜, *jęsti, dat de
ablautsstufe van ἤν-εγϰον vertoont, terwijl Pedersen een verren verwant van ganah
in het Armenisch meent te kunnen aanwijzen.
46. Biniuhsjan. Een paar jaar geleden heb ik (PBB. 30, 267) -niuhsjan met Russ.
njúchatĭ enz. tot een Idg. *neuks- herleid. Mijne opmerkingen waren blijkbaar nog
niet verschenen, toen Charpentier (BB. 30, 165 sq.) op het denkbeeld kwam om
-niuhsjan met Lat. nuscitio, nuscitiosus te verbinden. Inderdaad is het mogelijk bij
de verklaring dier Latijnsche woorden van *nuksko- uit te gaan, dat dan echter op
grond van de overeenstemming tusschen -niuhsjan en njúchatĭ (Got. hs = Slav. ch
= Idg. ks) wel als *nuks-ko- zal moeten worden afgedeeld.
46. bis. Bismeitan. Het Iraansche rapprochement van Bartholomae (Altiran. wb.
1005. Zs. f.d. wortf. 6, 354 sq.) is te onzeker. Hetzelfde geldt van de vergelijking
van Armen. mits ‘slijk’ (Scheftelowitz, BB. 29, 30).
47. Bisunjanē. Vgl. behalve von Grienberger (Untersuchungen zur got. wortkunde
49 sq.) ook Meringer (IF. 18, 222 sq.). De opvatting van bisunjanē als een tot
adverbium geworden gen. plur. van een zwak masculinum *bisunjan- houd ik voor
zeer aannemelijk.
48. Biwindan. Het lijkt mij gewaagd met Meringer (KZ. 40, 228) Gr. πείρινς bij den
door hem geconstateerden wortel *wendh- te brengen (vgl. dienaangaande PBB.
30, 268). Hijzelf onderstelt trouwens reeds de mogelijkheid, dat πείρινς van
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vreemden oorsprong zoude zijn. De door Scheftelowitz (BB. 29, 43) voorgestelde
etymologie van Armen. vandak ‘traliewerk’ (: Got. -windan) kan ik niet beoordeelen.
49. Bliggwan. Ik geloof niet, dat de ww van Germ. *blewwanan op Idg. γhw
teruggaat, zooals Walde (IF. 19, 105) ter wille van flīgo zoude willen aannemen.
Eerder mogen wij met van Helten (PBB. 30, 244) de ww door assimilatie uit w + n
verklaren. Vgl. PBB. 30, 269.
50. Bnauan. Bij Idg. *nāu- ‘stukwrijven, fijnwrijven, afschaven’ behoort volgens
Meringer (IF. 17, 150) ook het tot nog toe geisoleerde *nāu- ‘schip’. ‘Der einbaum
wird eben durch anbrennen und darauf folgendes kratzen, schaben hergestellt.’
Deze gissing lijkt mij wel waarschijnlijk. Het zoude echter ook denkbaar wezen, dat
*nāu- ‘schip’ oorspronkelijk een woord voor boom, hetzij voor een bepaalden boom
of voor boom in het algemeen, was geweest, maar ik zoude niet weten, waarmede
wij het dan in verband moeten brengen. Onder eenig voorbehoud accepteer ik
daarom de etymologie van Meringer.
51. Bōka. Ik betwijfel niet, dat bōka ‘boekstaaf’ met den naam van den beuk in
het nauwste verband staat. Sievers, die een poos andere gedachten was toegedaan
1

(Paul's Grundr. 1 , 241 sq.), is later tot de oude opvatting teruggekeerd (Paul's
2

Grundr. 1 , 252) en Hempl's poging (Anglia 15, 220 sqq.) om bōka als een
volksetymologische vervorming van Lat. buxum te verklaren, zal zeker bij weinigen
instemming hebben gevonden. Een andere vraag is echter: in welke maagschap
behoort Idg. *bhāgo- (*bhāγo-)? Vroeger dacht men aan ϕαγεῖν, maar sedert een
gissing van Bartholomae (IF. 9, 271 sq.) is men geneigd de ā uit āu te verklaren en
verwantschap met Kurd. būz ‘een soort van olm’ aan te nemen. Nu schijnt dit būz
met de groep van Oksl. bŭzŭ in verband te staan (PBB. 30, 270), maar Hoops
(Waldbäume und kulturpflanzen 126) acht zoowel bŭzŭ als būz met den beukennaam
verwant. In denzelfden geest is het onlangs verschenen artikel van Osthoff (BB. 29,
249 sqq.), die tot staving van Bartholomae's hypothese op Germaansche
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vormen met u-vocalisme de aandacht vestigt (IJsl. beyki enz.). Ik wil mij voorloopig
van een oordeel onthouden.
52. Brusts. Nieuwe gissingen over brusts vindt men bij Stokes (BB. 29, 170 sq.)
en bij Johansson (IF. 19, 117 sqq.). De eerste vergelijkt behalve een paar Keltische
woorden ook het Russische brjucho ‘buik’, dat inderdaad op *bhreuso- kan teruggaan
en dus, wat den vorm betreft, niet slecht bij brusts enz. past. Reeds Diefenbach
(Vergl. wb. 1, 331 sq.) vermeldt brjucho naar aanleiding van brusts, maar zonder
tot helderheid te komen omtrent de verhouding, waarin deze woorden tot elkander
kunnen staan. Johansson daarentegen denkt aan een verwijderd verband met Slav.
*bĭrdo, dat zoowel ‘hoogte, heuvel’ als ‘weverskam’ beteekent (zie Miklosich, Etym.
wb. 10). Het schijnt mij, dat mijn eigen etymologie van brusts (PBB. 30, 271) althans
boven die van Johansson de voorkeur verdient.
53. Brūþs. Aan PBB. 30, 271 sq. heb ik eene verwijzing naar Gundermann (Zs.
f.d. wortf. 1, 240 sqq.) en Loewe (KZ. 39, 276 sqq.) toe te voegen. Het artikel van
Gundermann was mij tot nog toe ontgaan.
54. Daúr. Vgl. nog Brugmann, IF. 17, 357 sqq.
55. Dishniupan. De worteldeterminatorische vergelijkingen van Wood (IF. 18, 31)
hebben, dunkt mij, weinig waarde.
56. Diswinþjan. Volgens Solmsen (zie Sommer, Griech. lautstudien 104) behoort
ook Gr. αἵνω in dit verband.
57. Diups. De gissing van Wood (Mod. lang. notes 20, 41 sq.), dat diups eigenlijk
bij den wortel van Oind. dhūnóti zoude behooren, heeft voor mij niet de geringste
waarschijnlijkheid. Op die manier kan men alles aan elkaar redeneeren. In het
voorbijgaan merk ik op, dat het door Wood vermelde Lit. dukas uit Poolsch duch
ontleend is (Brückner, Die slav. fremdwörter im litauischen 81).
58. Dōms. Fick (BB. 29, 238) vergelijkt Slav. duma ‘consilium’ met phryg. δουμος.
Maar duma is uit het Germaansch afkomstig (zie Miklosich, Etym. wb. 52).
59. Dragan. Walde (IF. 19, 106) verbindt dragan met
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Lat. traho. Idg. *dhraghō zoude in Italië eerst door aspiratendissimilatie tot *draghō
en dan tot traho zijn geworden. Walde's dissimilatieregel luidt aldus: ‘In der
anlautgruppe media aspirata + konsonant tritt wandel zu media + konsonant ein,
wenn die nächste silbe mit aspirata anlautet’ (t.a. pl. 99). Wat den overgang van dr
tot tr betreft, vergelijke men Sommer, Handb. der lat. laut- und formenlehre 232.
Hoewel de combinatie van dragan met traho mogelijk schijnt, blijft zij in elk geval
twijfelachtig, daar traho - zooals Walde zelf terecht opmerkt - ook met Kelt. *trā̆g(Stokes, Urkelt. sprachschatz 136) kan worden vergeleken.
60. Dreiban. Meringer (IF. 18, 236) zegt omtrent dreiban: ‘Vielleicht ist v.
Grienberger aber auf der rechten spur, wenn er an lit. drimbù, drìpti anknüpft ..., das
vom fallen des weichen, grossflockigen schnees gebraucht wird, während wir bei
s c h n e e t r e i b e n allerdings an etwas anderes denken.’ Het is Meringer blijkbaar
ontgaan, dat ik eenige jaren geleden (PBB. 27, 117) de onhoudbaarheid van
Grienberger's achtelooze gissing uitvoerig heb aangetoond. In het kort wil ik thans
o

mijne argumenten herhalen: 1 . Het begrip van b e w e g i n g ‘dick und breiig f a l l e n ’,
dat wij bij drimbù waarnemen, ligt niet in de beteekenis van den wortel, maar is door
de inchoatieve conjugatiewijze veroorzaakt. Dit blijkt uit de vergelijking van gevallen
als kimbù, kìpti ‘woran hängen bleiben, sich anhäkeln’: kýbau, kýboti ‘dauernd
hangen’. Het bij drimbù behoorende durativum luidt drýbau, drýboti ‘dick und voll
o

hangen, besonders von breiigen oder auch sonst weichen massen’. 2 . Lit. drib(dryb-) heeft geen echte i (y), maar behoort tot de groep van drebiù ‘werfe breiiges,
dass es spritzt’, zoodat het ook formeel niet onmiddellijk met dreiban zoude kunnen
worden vergeleken. Het rapprochement van Grienberger kan slechts op hen eenigen
indruk maken, wier kennis van het Litausch niet op lectuur van teksten, maar op
doorbladering van woordenboeken berust. Meringer heeft er ook een oogenblik aan
gedacht om dreiban met Gr. ϑρ

ψ ‘houtworm’ tot een wortel *dhrip- ‘anbohren,
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stacheln’ te reduceeren, maar is op grond van het bij L. Meyer (Griech. etymologie
3, 473) verzamelde materiaal hiervan teruggekomen. Prikkelend tot verder onderzoek
is echter Meringer's onderstelling, dat dreiban uit de taal der herders afkomstig is.
61. Driusan. Voor iemand, die niet van worteldeterminatieven houdt, is er weinig
aantrekkelijks in om verwantschap van driusan met druif en druipen te vermoeden,
al heeft Wood (Mod. lang. notes 20, 42) geen bezwaar daartegen.
62. Duginnan. Fick (BB. 29, 237) denkt aan verwantschap met Gr. χαίνω (*χάνϑω),
daar de beteekenis ‘beginnen’ uit ‘zich openen’ kan zijn voortgekomen (vgl.
Diefenbach, Vergl. wb. 2, 405). Het schijnt, dat men over duginnan niet licht
eenstemmig zal worden.
63. Dulgs. Vgl. Meringer (IF. 18, 230 sq.) en Walde (IF. 19, 105).
64. Dulþs. Misschien is de verklaring van dulþs als ‘rusttijd’ (vgl. Diefenbach,
Vergl. wb. 2, 634 sq.; Brugmann, Kurze vergl. gramm. 106) boven de mijne te
verkiezen.
65. Ei. Verband met Gr. ὅς, Oind. yá- is alles behalve zeker. Eene andere opvatting
vindt men bij Brugmann, Kurze vergl. gramm. 669 sq., Demonstrativpronomina 118.
66. Faíhu. Anders dan Wood (Mod. philology 2, 472 sq.) ben ik geneigd om ‘vee’
voor de oudere beteekenis te houden. Ik leg nadruk op het feit, dat de beteekenis
‘vermogen’ in het Indo-Iraansch onbekend is. Tot welken wortel Idg. *peκu- behoort,
durf ik niet beslissen.
67. Faírguni. Vgl. bij PBB. 30, 273 sq. ook Helm, PBB. 30, 329 noot.
68. Faúratani. Holthausen (IF. 17, 295) brengt faúratani bij Ohd. Mhd. zen(n)en
‘provocare, irritare, allicere’. ‘Das germ. *tanja- wird ursprünglich ‘trugbild, verlockung’
bedeutet haben.’ Liever zoude ik echter in -tani een woord voor ‘teeken’ zien, want
dan zoude faúratani in zijn beide onderdeelen met Ohd. forazeihhan parallel wezen.
69. Fēra. Het is mij niet heel duidelijk, hoe Stokes (KZ.
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40, 248) het vocalisme van fēra, Ohd. fiara beoordeelt. Ik herhaal, wat ik reeds
vroeger (PBB. 30, 275) gezegd heb: op grond van Ohd. fiara is elke etymologie, die
van een wortel *per- uitgaat, te verwerpen (vgl. thans R. Trautmann, Zs. f.d. wortf.
7, 270).
70. Fidwōr. Vgl. van Helten, IF. 18, 94.
71. Figgrs. Oksl. pęstĭ kan met Ags. fýst, Ohd. fūst uit *pn̥qsti- ontstaan zijn (of
wijst het Slavische woord op *peṅqsti-? Vgl. Jokl, Afslphil. 28, 15) en figgrs laat zich
uit *peṅqro-verklaren, zoodat verwantschap met fimf wel denkbaar is. Het artikel
figgrs in mijn etymologisch woordenboek moet gewijzigd worden.
72. Finþan. Als Bartholomae (Altiran. wb. 732) terecht Gr. παπταίνω met finþan
verbindt, dan moet de n als infix worden beschouwd. Maar vergelijken wij alle
woorden, die z e k e r met finþan verwant zijn, dan komen wij veeleer tot de conclusie,
dat de n hier deel van den wortel uitmaakt. Vgl. Walde, Lat. etym. wb. 479.
73. Flōkan. De door Holthausen (IF. 17, 295 sq.) onderstelde verwantschap van
Eng. filch met flōkan is uiterst twijfelachtig, daar er bij den wortel *plāq- overigens
geen vormen met lange of korte liquida sonans voorkomen.
74. Fōn. Indien fōn met Gr. πᾱνός ‘fakkel’ verwant is (vgl. Meringer, IF. 17, 163),
behoeft de beteekenis ‘vuur’ zich toch nog niet uit ‘fakkel’ ontwikkeld te hebben,
2

want ook van ‘vuur’ zoude men tot ‘fakkel’ kunnen komen. Vgl. Prellwitz, Etym. wb.
350.
75. Fōtubaúrd. Over -baúrd vgl. PBB. 30, 276 en Johansson, IF. 19, 119.
75. bis. Frahinþan. De n van -hinþan schijnt tot den wortel te behooren, zoodat
verwantschap met Lat. cassis ‘net’ enz. (Walde, Lat. etym. wb. 102 sq.) niet
aannemelijk is. Zie ook PBB. 30, 277.
76. Framaþjis. Omtrent de formatie vgl. Brugmann, IF. 17, 351 noot.
77. Frasts. Meillet (MSL. 12, 219) reduceert frasti- tot
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Idg. *⌕o-sə-ti-, terwijl Osthoff een grondvorm *pro-s-ti- onderstelde. Beide geleerden
denken aan een derivaat van *sē- ‘zaaien’. Osthoff heeft ook nog een andere
etymologie voorgeslagen, maar die is minder waarschijnlijk. Hetzelfde geldt van
Grienberger's verklaring (Untersuchungen zur got. wortkunde 74 sq.), want wegens
het vocalisme is het niet aan te bevelen in frasti- een abstractum bij het Lat. pario
te zoeken. Een andere gissing vindt men PBB. 27, 119.
78. Fula. Misschien is Lat. pullus wel een vleiwoord van onomatopoëtischen
oorsprong (vgl. Zimmermann, BB. 29, 271). Fula zoude van denzelfden aard kunnen
wezen, want ook aba en atta zijn van indeclinabele interjectioneele formaties tot
-n-stammen geworden. Dan zoude men fula van Gr. πῶλος moeten scheiden en is
een in elk geval problematisch verband met het Albaneesche verbum pjeλ ten eenen
male uitgesloten. Men vergelijke over het een en ander Walde, Lat. etym. wb. 500.
79. Ga-. Armen. z- schijnt noch met Slav. za, noch met het Germaansche gavergeleken te kunnen worden (zie Pedersen, KZ. 39, 433 sqq.).
80. Gabaúr. Vgl. Meringer, IF. 18, 205 sq. Ook hij brengt de beide woorden gabaúr
bij gabaíran. Omtrent het neutrum zegt hij: ‘Von haus aus ist sein sinn bloss ‘das
zusammengebrachte’, keineswegs die mussabgabe, die steuer, der zins. Erst die
soziale e i n r i c h t u n g der steuer bringt den sinn ‘steuer’ hervor.’ En wat het
masculinum betreft, meent hij, dat het oorspronkelijk ‘gastmahl auf gemeinsame
k o s t e n ’ zal beteekend hebben. Dit is mogelijk, maar niet gemakkelijk te bewijzen.
81. Gabaurjaba. In hoofdzaak blijft Meringer (IF. 18, 206) bij de oude verklaring
van gabaurjaba, gabaurjōþus. Hij verklaart gabaurjaba als ‘in der stimmung des
gastmahls’ en in gabaurjōþus ziet hij een bewijs, dat bij de gastmalen, die gabaúr
genoemd werden, losbandigheid niet ongewoon was. Maar vgl. PBB. 30, 278.
82. Gadiliggs. Lat. habeo behoort zeker niet tot deze groep (zie Walde, Lat. etym.
wb. 280).
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83. Gafaurs. Meringer (IF. 18, 207 sq.) verbindt evenals Grienberger
(Untersuchungen zur got. wortkunde 81) gafaurs, unfaurs met faran. Vgl. echter
PBB. 30, 279.
84. Gahwatjan. De combinaties van Johansson (IF. 19, 125 sqq.) lijken mij vrij
onzeker. Gedeeltelijk stemt hij overeen met Wood (Mod. lang. notes 20, 43).
84. bis. Galaubjan. Vgl. Kluge, Zs. f.d. wortf. 7, 169.
85. Galeiks. Ter opheldering der beteekenisontwikkeling van galeiks bij leik wijst
Bréal (MSL. 12, 239 sq.) op Gr. δέμας, ‘qui désigne le corps humain, et que nous
trouvons jouant le rôle d'un adverbe signifiant ‘comme, de même que’: Ὥς οἱ μὲν
μάρναντο, δέμας πυρὸς αἰϑομένοιο ‘à la façon d'un feu dévorant’.’ De parallel is niet
volkomen, want galeiks is ‘dezelfde gestalte hebbend’. Wood (Mod. lang. notes 18,
15. 21, 39 sq.) meent echter, dat ga- in galeiks alleen de beteekenis van Germ.
*līka- versterkte, dat op zich zelf dan reeds ‘gelijk’ zoude hebben beteekend. In leik
ziet hij een gesubstantiveerd adjectief: ‘In that case the primary meaning of the noun
was ‘likeness ...’, whence ‘form, body, flesh, corpse’.’ Maar het ligt toch veel meer
voor de hand om aan ga- in galeiks zijn gewone beteekenis toe te kennen en in leik
een woord voor ‘gestalte’ te blijven zien (vgl. mijn aanteekening bij leik).
86. Gamains. Meringer's hypothese (IF. 18, 271) hangt in de lucht, want ‘hier, auf
germ. boden, fehlen die wörter, an denen man die ganze entwicklung zeigen könnte.’
87. Gamaiþs. Er is niet de minste reden om gamaiþs en On. meiđa van maidjan
te scheiden. Daar Wood (Mod. lang. notes 21, 40) geen acht heeft geslagen op
hetgeen ik dienaangaande gezegd heb (PBB. 30, 280), neem ik de vrijheid mijne
woorden te herhalen: ‘Auch sonst hat sich gelegentlich der begriff der körperlichen
verletzung aus dem des veränderns entwickelt (vgl. an. mein ‘verletzung,
beschädigung, krankheit’, meinn ‘körperlichen schmerz verursachend’ zu aksl. měniti
‘ändern’ u.s.w.; ähnlich wird aind. vikāra- ‘veränderung’ auch für ‘gebrechen,
krankheit, wunde’ gebraucht’).’ Ook het aan
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gamaiþs beantwoordende Westgermaansche adjectief (Ohd. gameit enz.) geeft
geen moeilijkheid, want de beteekenissen ‘dwaas, ijdel, overmoedig’ enz. laten zich
alle tot ‘vikṛta-’ reduceeren. Ik ben niet geneigd om met Wiedemann (BB. 28, 41
sq.) en Wood (t.a. pl.) twee Germaansche woorden *gamaiđa- aan te nemen.
88. Gamaúrgjan. Of Lat. brevis, Gr. βρα⊚ύς hierbij behooren, durf ik niet beslissen.
Onmogelijk acht ik het niet, want mr- schijnt in het Latijn br- te zijn geworden (vgl.
Persson, Wurzelerweiterung 288 tegen Osthoff, MU. 5, 85 sqq.). Maar als Oksl.
brŭzŭ (*bŭrzŭ) ‘snel’ met brevis en βραχύς verwant is, dan moeten wij van Idg. br
uitgaan en is er van connectie met gamaúrgjan geen sprake (vgl. boven over
anapraggan).
89. Gamōtan. Volgens Meringer (IF. 18, 211 sqq.) is gamōt eigenlijk ‘ich habe
zugemessen, habe zumessen m ü s s e n , habe meine abgabe entrichtet.’ ‘Und
darauf - gaat hij verder - führt auch got. mōta ‘maut, zoll’... Wer seine mōta entrichtet
hat, gamōt, der ist frei, ‘hat raum’. Die mōta war gewiss eine abgabe in naturalien.
Das stimmt zu der herkunft von mitan ‘messen’ ... Aber wenn auch mōta die
bedeutung ‘maut’ allein gehabt haben soll, gamōt hat sich wohl sicher nicht allein
auf den wegzoll bezogen, sondern auf jede mussabgabe; denn das z a h l e n war
den Germanen ein z u m e s s e n , weil es an geld fehlte ... Für das got. gamōt ‘habe
raum’ könnte man eventuell mit der deutung ‘habe meinen wegzoll erlegt’
auskommen. Wenn aber die westgerm. sprachen die bedeutung ‘habe erlaubnis,
darf’ zeigen, dann hat mōt wohl von allen verpflichtungen, zahlungen, d.h. von allem
‘zumessen müssen’ gegolten und ‘ich habe zugemessen’ war die grundbedingung
der bürgerlichen rechte, ‘des erlaubnishabens’, ‘des dürfens’, was immer auch der
reale inhalt dieser wörter war.’ De hypothese van Meringer is moeilijk te weerleggen,
daar zij, als wij in de ō van gamōt geen bezwaar zien, niet met eenig feit in
tegenspraak is, maar zij berust eigenlijk alleen op de klankgelijkenis tusschen gamōt
en mōta. Ik zoude mij kunnen voorstellen, dat
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iemand met evenveel succes beredeneerde, hoe gamōt als ‘ik ben verzadigd, ik
ben sterk, ik vermag, ik mag, ik heb ruimte’ bij een wortel *mā̆d- kon behooren. De
beteekenissen van gamōt, Ags. mót enz. zijn van dien aard, dat men onmogelijk
kan gissen, welk uitgangspunt zij hebben gehad.
90. Gamōtjan. Van gamōt en mōta gaat Meringer (IF. 18, 212 sq.) tot gamōtjan
over. ‘Und dass *mōtjan ‘mota zahlen’ existiert hat, - zoo zegt hij - beweist got.
gamōtjan, das ‘begegnen’ bedeutet, aber eigentlich ‘zusammen motazahlen’ heisst,
denn diese zahlungen fanden bei den grossen versammlungen statt, wo alles herbei
kam... Wir werden mit recht gamōtjan auf die versammlungen beziehen können,
von denen Tacitus cap. 11, 12 berichtet, die allen agendis rebus gewidmet waren,
namentlich den juristischen geschäften.’ Maar als gamōtjan eigenlijk ‘met iemand
de mōta betalen’ heeft beteekend, waarom wordt het dan niet met miþ
geconstrueerd? Nog onverklaarbaarder dan de enkele datief bij gamōtjan en On.
mǿta is, op het standpunt van Meringer, de accusatief bij Ags. (ge)métan. Een ander
- hoewel misschien niet onoverkomelijk - bezwaar tegen Meringer's verklaring is de
omstandigheid, dat Ags. métan, Os. mōtian ook zonder ge- ‘ontmoeten’ beteekent
(in On. mǿta zoude men een *g-mǿta kunnen vermoeden). En is Ags. gemót, On.
mót niet een vrij zonderlinge formatie om de gemeenschappelijke mōta-betaling uit
te drukken? Alles bij elkaar genomen vind ik Meringer's gissing onaannemelijk of
althans in hooge mate onwaarschijnlijk. Niet gunstiger denk ik over zijne opvatting
van mapl ‘ἀγορά’ als ‘ort des messens’, want een -tlo- afleidsel van *med- zoude
eerder als nomen instrumenti ‘maat’ hebben aangeduid (vgl. met -tro- Gr. μέτρον)
en bovendien hebben de -tlo- en -tro-derivaten van e-verba in den regel geen o
(Germ. a), maar e in de wortelsilbe. En Meringer wil immers gamōt, mōta, gamōtjan,
maþl alle bij een e-wortel brengen. Willen wij maþl echter op de wijze van Wiedemann
(IF. 1, 512 sq.) met gamōtjan combineeren, hetgeen inderdaad mogelijk schijnt, dan
zal men van een zwaren wortel moeten uitgaan
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en de a van maþl als representant van Idg. ə moeten beschouwen. Dat dit geoorloofd
is, blijkt uit gevallen als Ohd. stadal, wadal (zie Brugmann, Grundr. 2, 114). Ook
Pedersen (KZ. 39, 411), die Armenische woorden met gamōtjan vergelijkt, neemt
een wortel met langen klinker aan (*mād-). Zoowel Wiedemann als Meringer
verklaren de þ van maþl volgens den regel van de Saussure.
91. Ganipnan. Bij mijne denkwijze over etymologie is het niet geoorloofd
verwantschap met Lat. niger aan te nemen. Van gelijkstelling der g van niger met
de p van ganipnan kan geen sprake zijn en, als wij met Walde (Lat. etym. wb. 413)
aan verschillende worteldeterminatieven gaan denken, begeven wij ons op te glad
ijs. Vgl. PBB. 27, 120. 30, 280 sq.
92. Ganisan. De gissingen van Meringer (IF. 18, 269 sq.) heb ik reeds naar
aanleiding van ans besproken, zoodat ik hier met eene verwijzing kan volstaan.
93. Gaweisōn. Volgens Loewe (KZ. 39, 307 noot 2) is -weisōn, Os. Ohd. wīsōn
vroeg uit het Latijn ontleend.
94. Gawidan. Over den wortel *wedh- ‘binden’ vergelijke men Meringer (IF. 17,
142 sq.). Ik geloof echter niet, dat er voldoende reden is om Oksl. vedă enz. bij
dezen radix te brengen. Wat Gr. ὀθόνη betreft, is ontleening uit het Semitisch
waarschijnlijker dan verwantschap met Mhd. wāt (vgl. Lewy, Die semit. fremdwörter
im griechischen 124 sq.). Op de groep van wadi kom ik later terug. Ten slotte een
verwijzing naar Weyhe (PBB. 30, 67), die een aantal verwanten van gawidan
vermeldt.
95. Gazds. Het Slavische gvozdĭ ‘wig, spijker’ past wegens zijn υ niet bij gazds,
maar wel bij de groep van Nl. kwast en On. kvistr ‘twijg’ (Torbiörnsson, zie IF. Anz.
18, 69).
95. bis. Giban. Zekere verwanten buiten het Germaansch ontbreken, want Lit.
gabénti enz. schijnen niet tot de e-rij te behooren. Ook Walde (Lat. etym. wb. 280)
houdt niet voldoende rekening met het vocalisme.
96. Gistradagis. Vgl. Brugmann, Demonstrativpronomina 72. Zijne op zich zelf
niet onaardige gissing is te weinig vatbaar
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voor contrôle. Ik geloof niet, dat wij ooit de etymologie van hyás, χϑές, heri zullen
vinden.
97. Glaggwō. De ggw van glaggwō, glaggwuba, On. glǫggr, gløggr is uit Oergerm.
ww ontstaan (vgl. Ags. gléaw, Os. Ohd. glau), maar omtrent den oorsprong dezer
geminata loopen de meeningen uiteen. Vroeger dacht men algemeen, dat ww en
jj na een korten betoonden klinker uit w en j verscherpt waren, zoodat men glaggwō
gevoegelijk als een klankwisselenden vorm bij On. glóa enz. kon beschouwen, maar
in de laatste jaren gaan er stemmen op, die zich tegen de verscherpingshypothese
2

verzetten (Brugmann, Grundr. 1 , 283. 331. Kurze vergl. gramm. 96 sq. 107 sq. van
Helten, PBB. 30, 230 sqq.). Wat glaggwō betreft, vermoedt van Helten (PBB. 30,
245) assimilatie van ww uit w + n, evenals hij in andere gevallen de ww op deze
wijze wil verklaren, maar overigens houdt hij zich aan de oude etymologie, die
glaggwō met On. glóa verbindt. In elk geval zoude ik aan van Helten's opvatting de
voorkeur geven boven Brugmann's combinatie van glaggwō met Lit. žvilgḗti (Grundr.
2

1 , 331. 556. Kurze vergl. gramm. 108. IF. 16,500). Maar over de ww en jj is nog
niet het laatste woord gezegd (vgl. Osthoff, Etym. parerga 1, 141).
98. Glitmunjan. Vgl. Walde, IF. 19, 104. Lat. etym. wb. 320.
99. Gōþs. De jongste behandeling van dit woord door Lagercrantz (zie IF. Anz.
18, 69) heb ik niet gelezen. Bij zijne vroegere opmerkingen (KZ. 35, 287 sqq.) vgl.
PBB. 30, 283. Ik houd vast aan de opvatting van mijn etymologisch woordenboek
(: gadiliggs) enz.
100. Gramst. Holthausen's gissing (IF. 17, 294 sq.), volgens welke niet alleen de
st, maar ook de m suffixaal zoude wezen, vind ik niet zeer aannemelijk. Ik zie geen
reden om van PBB. 30, 284 af te wijken.
101. Gras. Lat. grāmen is waarschijnlijk niet verwant (vgl. PBB. 30, 284. Walde,
IF. 19, 101. Lat. etym. wb. 273).
102. Grids. Bij Lat. gradior enz. behoort nog Avest. garəd-
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(Bartholomae, Altiran. wb. 514 sq.). Het is echter niet zeker, dat grids met deze
groep verwant is, want de i kan ook oorspronkelijk wezen (zie H. Schroeder, PBB.
29, 553). Aan een ook door Siebs (KZ. 37, 321) ondersteld verband met On. skríđa
enz. geloof ik niet.
103. Grindafraþjis. Over het met Ags. grindan enz. vergeleken Lat. frendo vgl.
Walde, IF. 19, 100. Lat. etym. wb. 244.
104. Grundu-. De d van grundu- is een Idg. t, want de nn van On. grunnr ‘bodem
(van water)’, grunnr ‘ondiep’, grunn ‘ondiepe plaats’ wijst op nþ uit nt (vgl. PBB. 27,
121 sq. 30, 284 sq.). Ik releveer dit met het oog op Meringer, IF. 17, 114.
104. bis. Gunds. Vgl. behalve PBB. 30, 285 nog R. Trautmann (Zs. f.d. wortf. 7,
268), wiens opvatting mij onwaarschijnlijk voorkomt.
105. Haban. Vgl. PBB. 30, 285 en Walde, Lat. etym. wb. 280.
106. Hafjan. Of alle woorden, die ik vroeger als met hafjan, Lat. capio verwant
beschouwde, inderdaad tot één maagschap behooren, is tamelijk onzeker. Vgl.
Walde, Lat. etym. wb. 89.93 sq.
107. Hails. Toen ik mijn artikel in PBB. 30 schreef, had ik de opmerkingen van
Gray (BB. 27, 300 sq.) over het hoofd gezien.
108. Haírþra. Meillet's rapprochement haírþra: Oksl. črěvo (Etudes sur l'étym. et
le vocab. du vieux slave 167) verdient geen aanbeveling, want de υ van črěvo zal
wel radicaal wezen. Vgl. over črěvo Pedersen (KZ. 39, 459), over haírþra PBB. 30,
286 sq.
109. Haírus. Verwantschap met den Ierschen acc. plur. coire (Stokes, KZ. 40,
247) is uiterst problematisch. In elk geval te verwerpen is de combinatie van haírus
met Lat. crūs (Hirt): vgl. Walde, Lat. etym. wb. 152 sq.
110. Hais. De woorden, die van Helten (PBB. 30, 241) met haiza- verbindt, schijnen
tot verschillende groepen te behooren. Oksl. sijati, sina̜ti is waarschijnlijk met skeinan,
Gr. σϰιᾱ´ enz.
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verwant (zie beneden), terwijl Oksl. sivŭ daarentegen met Oind. çyāvá- in ablaut
staat (zie Etym. wb. der aind. sprache 318). Wat Lat. cinis betreft, zijn verschillende
opvattingen mogelijk (vgl. Walde, Lat. etym. wb. 120 sq.). Vgl. over haiza- nog PBB.
30, 287.
111. Haitan. Onder de verschillende etymologieën, die van haitan in omloop zijn,
is die van Brugmann (IF. 6, 94) nog wel de waarschijnlijkste. Haitan bij Lat. cieo,
cio, Gr. ϰῑνέω, κῑ´νυμαι, is dan een dergelijk d-praesens als giutan bij Gr. χέω en de
verhouding van haitan tot Gr. χίνδαξ, ὀνοϰίνδιος, ϰίνδῡνος laat zich bij die van giutan
tot Lat. fundo vergelijken. Alleen het vocalisme van haitan blijft eenigszins
bevreemdend. Over Idg. d-praesentia vgl. Brugmann, Grundr. 1, 1045 sqq. Ook bij
Walde (Lat. etym. wb. 119) heeft de combinatie van haitan met cieo instemming
gevonden (vgl. echter ook Walde t.a. pl. 299).
112. Hakuls. De verklaring, die men PBB. 30, 287 vindt, is m.i. aannemelijker dan
de etymologie van Wiedemann (BB. 29, 314), volgens welke hakuls bij Lett. segt
‘bedekken’ zoude behooren, en die van R. Trautmann (Zs. f.d. wortf. 7, 171), die
aan verwantschap met een Slavisch woord voor ‘mandje van boombast’ denkt. Ik
herhaal mijne woorden: ‘Wie schon Diefenbach (Vergl. wb. 2, 513) andeutet, gehört
hakuls wahrscheinlich zu germ. *hakan- ‘haken’, so dass der mantel von den
Germanen nach der fibula benannt wäre.’
113. Haldan. Bartholomae (Altiran. wb. 467) vergelijkt Avest. kərəþwan- ‘der hütet,
bewahrt’. Dit is op zich zelf niet in strijd met de hypothese, dat haldan oorspronkelijk
een woord der veehoeders zoude zijn geweest (Meringer, IF. 18, 236). Of Gr.
βουϰόλος met haldan verbonden kan worden, hangt af van de vraag, of wij het recht
hebben βουϰόλος, ondanks αἰπόλος, ἱπποπόλος, als een nomen agentis bij ϰέλλω
te beschouwen. Ziet men in -ϰολος een door de voorafgaande υ van βουgeconditioneerden bijvorm van -πολος, dan is verwantschap met haldan, althans
bij mijne denkwijze over de representatie der labiovelaren in het Germaansch, ten
eenen male uitgesloten.
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Vgl. over βουϰόλος Mansion, Les gutturales grecques 41. 53. 163.
114. Handus. Scheftelowitz (BB. 29, 26) vergelijkt Armen. kanth ‘handvat’, m.i.
zonder eenige waarschijnlijkheid. Vgl. over handus PBB. 30, 288.
115. Haubiþ. De groep van Lat. caput is onlangs door Wood (IF. 18, 34) en R.
Trautmann (BB. 29, 309) ter sprake gebracht, zonder dat wij daardoor eigenlijk iets
gevorderd zijn. Vgl. nog Walde, Lat. etym. wb. 96.
116. Hauns. In strijd met een gezonde methode scheidt Helm (PBB. 30, 328 sqq.)
Gr. ϰαυνός van hauns, terwijl hij Lett. kauns en Lit. kuvḗtis door ontleening uit het
Germaansch wil verklaren. Wat kauns betreft, zoude dit nog gaan, maar bij kuvḗtis
moet hij zijn toevlucht nemen tot een even willekeurige als zonderlinge onderstelling.
Het zoude namelijk naar het model van andere verba afgeleid zijn van een uit het
Germaansch ontleend adjectief *kūnas ‘laag’, ‘bei welchem das n als ableitungssuffix
empfunden und deshalb vor der verbalbildung abgeworfen wurde’, een adjectief,
waarvan echter noch in het Germaansch, noch in het Baltisch eenig spoor te vinden
is. Want geen voorzichtig etymoloog zal het onzekere Germ. *hūni- ‘donker’ als zulk
een spoor willen erkennen. De bespiegelingen van Helm leiden ten slotte tot een
wortel *ϰeωō- met de eigenaardige beteekenis ‘sich in grösse oder lage in irgend
einer richtung verändern’. Dit herinnert aan de Babylonische spraakverwarring. Even
onaannemelijk als de gissingen van Helm zijn de combinaties van Meillet (Etudes
sur l'étym. et le vocab. du vieux slave 1, 174), waartegen ik reeds (PBB. 30, 289)
protest heb aangeteekend. Met genoegen zie ik, dat zij ook bij Pedersen (KZ. 39,
382) geen instemming hebben gevonden.
117. Haúri. Over het met haúri vergeleken Armen. krak ‘vuur’ zie Pedersen, KZ.
49, 380 sq.
118. Hausjan. Veel onzekers vindt men bij Walde, Lat. etym. wb. 107.
119. Hawi. Over de ggw van *haggwan, On. hǫggva vgl.
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van Helten (PBB. 30, 244), wiens opvatting, hoewel betwistbaar, boven die van
2

Brugmann (IF. 6, 100. Grundr. 1 , 331) te verkiezen is.
120. Hazjan. Fay (Am. Journal of philology 25, 178 sq.) bepleit verwantschap met
Lat. carmen en Ca(s)mēnae, welke beide woorden echter niet met elkaar in verband
schijnen te staan. In Ca(s)mēnae is voor de s een t weggevallen, aangezien een
oorspronkelijk *casmēna tot *cāmēna had moeten leiden, zoodat het noch met
carmen, noch met hazjan te verbinden is (Walde, Lat. etym. wb. 88). Omtrent carmen
vergelijke men Walde t.a. pl. 99.
121. Heitō. Scheftelowitz (BB. 29, 31) vergelijkt nog Armen. kits ‘brand, pijn’, kaits
‘vonk’ enz. Met welk recht, kan ik niet beoordeelen.
122. Hēþjō. In welk verband hēþjō behoort, is nog altijd niet duidelijk. Als het
werkelijk een ē had en geen ī, zooals Grienberger (Untersuchungen zur got.
wortkunde 112 sq.) aanneemt, dan ligt het wel het meest voor de hand met
Bartholomae (Altiran. wb. 432. Zs. f.d. wortf. 6, 355) verwantschap met Avest. kata‘vertrek’, Nperz. kad ‘huis’ te onderstellen.
123. Hilpan. De p van hilpan kan niet uit een labiovelaar ontstaan zijn, aangezien
er geen tweede labiaal in het woord aanwezig is, waardoor de assimilatie veroorzaakt
had kunnen worden. Bovendien heeft het Litausch een radix szelb- (szelp-) ‘helpen’,
die uitstekend bij hilpan past. Deze feiten in aanmerking nemende, begrijp ik niet,
hoe Bartholomae (Altiran. wb. 1566) er toe gekomen is hilpan met Avest. sarəjante vergelijken, welk ἅπ. λεγ. eerder met Justi (lF. Anz. 17, 123) als eene samenstelling
met -jan- ‘doodend’ beschouwd moet worden.
124. Hindar. Vgl. behalve PBB. 30, 291 nog Brugmann, Demonstrativpronomina
144.
125. Hiufan. Bij hiufan (vgl. PBB. 27, 122) behoort misschien ook het Iersche ceol
‘muziek, melodie’ (Stokes, KZ. 40, 246).
126. Hiwi. Vgl. nog Zupitza, KZ. 40, 251 noot 1.
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127. Hōha. Het laatst is hōha besproken door Meringer (IF. 17, 121)). Ook hij houdt
het Slavische socha voor niet verwant (IF. 17, 116 sqq. 18, 279 sq.), al beoordeelt
hij dit woord geheel anders dan Zupitza (Gutturale 138) of ik (IF. 17, 99). Volgens
Meringer namelijk zoude socha uit een hypothetisch Hoogduitsch woord (*sacha)
ontleend wezen, iets waartegen Pedersen (KZ. 40, 177 sq.) terecht bezwaar maakt.
Deze legt er nadruk op, dat socha oorspronkelijk niets anders dan ‘tak’ of ‘knuppel’
heeft beteekend; ‘es kann daher nicht aus einem (nicht existierenden) germanischen
wort mit der bedeutung ‘zoche’ entlehnt sein; es war weder ein kulturwort noch ein
lehnwort. Allerhöchstens könnte man daran denken, dass die
bedeutungsentwickelung, wodurch das wort im slavischen u.a. die bedeutung
‘hakenpflug’ bekam, durch den anklang an ein germanisches wort (etwa das wirklich
existierende ahd. suohha, suohhili ‘aratiuncula’) begünstigt worden ist. Ein echt
slavisches wort bleibt socha aber auch so.’ Dat Pedersen geen worteletymologie
voor socha gereed heeft, is hem terecht onverschillig. Niettemin blijf ik het
waarschijnlijk vinden, dat socha uit *soksā (met o uit Idg. ə) ontstaan is en met On.
sax, Ags. seax, Ohd. sahs en Lat. saxum (vgl. dienaangaande nog van Wijk, Tijdschr.
23, 154 sq.) in nauw verband staat.
128. Hrains. Vgl. nog Brugmann (Verh. der kön. sächs. ges. der wissensch. phil.
hist. cl. 52, 406 sqq.) en Walde (Lat. etym. wb. 115).
129. Hraiwadūbō. In een vroeger artikel (PBB. 30, 292) heb ik hraiwa- ‘lijk’ met
Oind. klībá- ‘impotent, ontmand, onmannelijk, lafhartig’ vergeleken, dat dan met b
uit v op een Idg. *krīwó- zoude teruggaan. ‘Die bedeutung ‘leiche’ - schreef ik toen
- hätte sich aus ‘schwach’ oder ‘verstümmelt’ entwickelt.’ Het is echter niet te
loochenen, dat klībá- ook anders kan worden verklaard, want al weerhoudt de vocaal
ons van de overigens zoo verleidelijke combinatie met Gr. ϰολοβός (Niedermann,
BB. 25, 294), toch blijven er twee etymologieën, die overweging verdienen. Deze
beide komen hierin overeen, dat zij
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van het begrip ‘wankel, onvast, waggelend’ uitgaan. Zubatý (Afslphil. 16, 397), die
klībá- als een Pracritisme opvat, denkt aan Lit. kryp-, kreip-, kraip- ‘draaien’, Gr.
ϰραιπάλη ‘duizeligheid ten gevolge van dronkenschap’ enz., terwijl Wood (Am.
Journal of philology 21, 182) het als een echt Oudindisch woord met Lit. klibù, klibḗti
‘waggelen’ verbindt. Deze laatste etymologie is wel de waarschijnlijkste, zoodat wij
voor hraiwa-andere aanknoopingspunten zullen moeten zoeken. - Wat het tweede
lid van hraiwadūbō betreft, had ik in mijn etymologisch woordenboek ook van Prellwitz
(BB. 22, 103) gewag moeten maken. Geheel afwijkend van de gewone verklaring,
die -dūbō met het Iersche dub ‘zwart’ in verband brengt, zoekt hij in de b een Idg.
bh-suffix en vergelijkt hij Lett. dûja ‘duif’.
130. Hrōt. H. Schroeder (PBB. 29, 520) brengt hrōt en het ongetwijfeld daarmede
verwante Os. hrōst ‘dakgeraamte’, Ags. hróst, Eng. roost, Nl. roest ‘hoenderstok’
bij de groep van Nl. ratelen, die blijkens den plantennaam Ags. hroetele, hroetelwyrt
‘rhinanthus crista galli’ (‘from the rattling of the seeds in the capsules’) een h aan
het begin heeft gehad. ‘Die bedeutungsentwicklung - zegt Schroeder - macht keine
schwierigkeit. Hrōt bezeichnet das ‘sparren-, lattenwerk’ des daches und wird im
got. dem dachziegel (skalja) gegenübergestellt.’ En na op de beteekenissen van
*hrōsta- te hebben gewezen, gaat hij aldus voort: ‘Hrōt und hrōst bezeichnen also
ein sparren-, balken-, lattenwerk, und diese bedeutung kann sehr wol von der des
zerreissens, zersplitterns ausgegangen sein.’ De beteekenis ‘scheuren, rijten’ wordt
door Schroeder bij enkele verwanten van ratelen aangetoond. Wij moeten toegeven,
dat Schroeder's verklaring, die geheel binnen de perken van het Germaansch blijft,
op zich zelf niet onaannemelijk zoude zijn, maar zij is moeilijk te rijmen met de door
Lidén (Nord. studier 432 sqq.) zoo waarschijnlijk gemaakte identiteit van hrōt met
Iraansch *srāda- ‘dak of overdekte ruimte’, Nperz. sarā(ī) ‘paleis’. Niemand immers
zal geneigd zijn om ook dit *srāda- met ratelen, ratzen enz. in verband te brengen,
en dat nog te
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minder, daar de beteekenis ‘latwerk’, die zich volgens Schroeder ‘aus der des
zerreissens, zersplitterns’ liet verklaren, bij het Iraansche woord niet voorkomt. Maar
bij hrōt en *srāda- behoort misschien een hypothetisch Grieksch *ϰρᾱδ-, dat
Charpentier (BB. 30, 155 sqq.) uit ϰρησϕύγετον heeft trachten op te delven. Hoe
wij echter ook over de waarde van dit *ϰρᾱδ- mogen denken, de identiteit van hrōt
en *srāda- zullen wij wel moeten erkennen. Lidén's denkbeeld is niet vereenigbaar
met de wegens de beteekenis reeds minder waarschijnlijke gissing van Bezzenberger
(BB. 27, 170), dat hrōt bij Oksl. krada ‘rogus, fornax, altare’ zoude behooren, want
zonder dwingende redenen een wisseling van velaren (krada) en palatalen (*srāda-)
aan te nemen, is niet aanbevelenswaardig. Ook gaapt er tusschen srāda- (hrōt) en
krada een semantische klove, die niet gemakkelijk te dempen is. Nog minder dan
voor de vergelijking van hrōt met krada voel ik voor Bezzenberger's suppositie, dat
Gr. ϰρόσσα met hrōt verwant zoude zijn (vgl. over ϰρόσσα Bezzenberger, BB. 12,
2

239; Zupitza, Gutturale 122; Prellwitz, Etym. wb. 246). Wij blijven dus voorloopig
bij Lidén's rapprochement, zonder verdere combinaties met woorden buiten het
Germaansch. Maar zelfs dan blijven er onopgeloste moeilijkheden, want niet gaarne
zullen wij hrōt van hrōst willen scheiden, dat zich wel-is-waar uit *krād-s-to- laat
verklaren, maar welks beteekenissen niet goed met die van *srāda- harmonieeren.
Slechts als wij met Schroeder aannemen, dat hrōt eigenlijk ‘latwerk’ beteekend
heeft, laat het zich ongedwongen met hrōst verbinden, maar als hrōt met *srādaidentiek is, dan zullen wij eerder aan eene grondbeteekenis ‘overdekking’ moeten
denken, van welke men niet licht tot ‘dakgeraamte’ of ‘hoenderstok’ kan komen.
Een andere moeilijkheid is de klankgelijkenis van hrōt en hrōst met Ags. hrōf, Eng.
roof ‘dak’, On. hróf ‘a shed under which ships are built or kept’, waaraan Iersch cro,
Cymr. craw, Bret. crou beantwoordt (Stokes, Urkelt. sprachschatz 96). Stonden
reeds in het Indogermaansch *krādo- en *krāpo- gelijkwaardig naast elkander? Maar
in welke onder-
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linge verhouding hebben wij ons dan die beide woorden voor te stellen? Misschien
waren zij eigenlijk niet met elkaar verwant, maar heeft het eene op het andere, hetzij
in vorm, hetzij in beteekenis, een assimileerenden invloed gehad. Of is de gelijkenis
tusschen krōt en hróf maar een toevallige? Wij weten ook niet, of de h van hróf,
zooals die van hrōt (indien het aan *srāda- beantwoordt), uit een palataal is ontstaan.
Ook de klankovereenkomst van hrōt en hrōst zoude après tout een speling van het
toeval kunnen wezen. Ik zie geen weg, langs welken men tot eene bevredigende
oplossing van deze problemen zal kunnen geraken. De woordgroepen zijn maar al
te dikwijls als lianen in een oerwoud dooreengestrengeld en door den afstand der
eeuwen is het voor onzen blik maar zelden mogelijk ze te ontwarren. Het eenige
betrekkelijk zekere, dat wij kunnen bereiken, is de gelijkstelling van woorden, die
bij volkomen of nagenoeg dezelfde beteekenis klank voor klank met elkaar
correspondeeren of die, zoo zij al in suffix verschillen, zich beide onmiddellijk, zoowel
wat de beteekenis als den vorm betreft, als normale afleidsels van een bekenden
stam of wortel laten analyseeren. En daarom hebben wij alle reden om hrōt en
*srāda-, die ten opzichte van elkander in het eerstgenoemde geval verkeeren, voor
één en hetzelfde woord te houden. Maar over al het verdere ligt een dikke mist.
130. bis. Hrōþeigs. Ik zie geen reden om Oksl. krasa van On. hrós te scheiden.
4

Maar vgl. Fick (Vergl. wb. 1 , 30), Walde (Lat. etym. wb. 145) en, ook van hen
afwijkend, Jokl (Afslphil. 28, 4 sq.).
131. Hrugga. Vergelijken wij de verwanten van hrugga in de andere Germaansche
dialecten, dan zullen wij niet veel aantreffen, wat op een oorspronkelijk begrip van
rondheid en op verwantschap met Germ. *hringa- zoude kunnen wijzen, zooals die
6

door H. Schroeder (PBB. 29, 499), minder voorzichtig dan Kluge (Etym. wb. 323),
wordt aangenomen. Zoolang wij niet weten, van welke grondbeteekenis wij moeten
uitgaan, is het niet mogelijk de etymologie te benaderen. Daarom is het ver-
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moeden van Charpentier (BB. 30, 159), dat hrugga met Lat. crux zoude
samenhangen, slechts een gissing in het wilde, te meer daar wij eigenlijk geen reden
hebben om de nasaal van hrugga als infix te beschouwen. Niettemin verdienen zijne
opmerkingen omtrent de oorspronkelijke beteekenis van crux de aandacht van den
etymoloog. Wat hrugga betreft, brengen zij ons geen stap verder.
132. Hugs. Alle oudere etymologieën van hugs lijden aan het gebrek, dat zij niet
voldoende rekening houden met het feit, dat de gd van gahugds zich ongedwongen
alleen uit Idg. gh (γh) + t laat verklaren. Hetzelfde verwijt treft ook Charpentier (BB.
30, 153 sqq.), die Oind. kúçala- vergelijkt. Eigenlijk spreekt hij alleen van het
substantief kúçala-, waaraan hij ten onrechte de eerste beteekenis van ‘vreugde’
toekent, en bekommert hij zich niet het minste om de hinderlijke omstandigheid, dat
kúçala- ‘welzijn’ de substantiveering is van het gelijkluidende adjectief, dat ‘behoorlijk,
gezond, bedreven, ervaren’ beteekent. Ik zie niet, hoe deze beteekenissen zich met
die van hugs laten vereenigen. Toen Charpentier zijn artikel schreef, had hij mijn
nieuwe etymologie van hugs (PBB. 30, 293) blijkbaar nog niet gelezen.
133. Hunsl. Dit woord laat zich op allerlei wijzen verklaren (vgl. PBB. 30, 293).
Niet onaannemelijk is ook de gissing van Bezzenberger (BB. 27, 151 noot), die door
sauþs bij On. sjóđa, Ags. séođan, Ohd. siodan op de gedachte gekomen is hunsl
met Lit. szuntù, szùsti ‘broeien, stoven’ te verbinden. Wij hebben alleen l'embarras
du choix.
134. Huzd. Vgl. Johansson, IF. 19, 131 sqq. Terwijl deze, evenals de meeste
anderen, verwantschap van huzd met Lat. custōs aannemelijk acht, willen
Bezzenberger (BB. 27, 145 sq.) en Walde (Lat. etym. wb. 163) custōs van Ags.
hýdan, Gr. ϰεύϑω enz. scheiden. Ook tusschen huzd en -hūs (in gudhūs) erkent
Bezzenberger geen verband, maar volgens hem zoude -hūs met Lit. kūtis ‘stal’,
Lett. kūts ‘veestal, hangslot’ samenhangen.
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135. Hwaiwa. Vgl. Brugmann, IF. 17, 370. 372 (: Gr. ποῖος).
136. Hwaþjan. In mijn etymologisch woordenboek ontbreekt een verwijzing naar
Pedersen, IF. 5, 37 sq. Vgl. nog Walde, Lat. etym. wb. 102. 505.
137. Hwōpan. Omtrent Solmsen's vergelijking van Gr. σϰώπτω zie Mansion (Les
gutturales grecques 222) en Osthoff (BB. 29, 259).
138. Ibai. Het element -ba(i) in iba(i), niba(i) is niet van -bai in jabai te scheiden.
Terecht meent Brugmann (Kurze vergl. gramm. 669), dat het in klank met iba(i)
overeenkomende substantief, dat ‘twijfel’ beteekent (Ohd. iba enz.) op de partikel
gebaseerd is, ‘ähnlich wie ahd. wē ‘weh’ aus der interjektion wē hervorgegangen
ist.’ De verhouding van iba(i) tot -ba(i) is volgens Brugmann dezelfde als die van
Lat. equidem tot quidem. Over de gepraefigeerde e- zie Brugmann,
Demonstrativpronomina 115 sqq. Bij deze opvatting vervalt de mogelijkheid om
iba(i) met Lat. opīnor enz. te combineeren.
139. Ibns. Over de door Johansson met ibns vergeleken woorden zie ook Fay
(Am. Journal of philology 25, 164 sq. 170 sq. 173 sq.). Een nieuwe gissing omtrent
ibns vindt men PBB. 30, 294.
140. Ik. Als wij ons met Brugmann (Demonstrativpronomina 71) op het
grenzenlooze gebied van het oncontroleerbare wilden begeven, dan zouden wij ook
met Almkvist (zie KZ. 36, 410) een v o l k o m e n parallelisme tusschen Idg. *eγhóm
en Groenl. uvanga kunnen onderstellen. Dat het Indogermaansch eenmaal
possessiefsuffixen heeft gehad, acht ik op grond van de conjugatie heel goed
denkbaar (vgl. KZ. 40, 121 sqq.), zoodat wij ook in de -m van *eγhóm een
possessiefsuffix konden vermoeden (over Oind. tvám enz. zie J. Schmidt, KZ. 36,
409). Maar zeer juist noemt Walde (IF. 19, 108) Brugmann's hypothese ‘eine blosse
möglichkeit, die wir unbedenklich aufgeben dürfen, wenn sie lautlichen
schwierigkeiten begegnet.’ Over de e- van *eγhóm vgl. Brugmann t.a. pl. 116.
141. Inwinds. Vgl. Meringer, IF. 18, 295.
142. Is. Hierbij behoort nog Oksl. ojï, dat geheel aan Oind.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

282

ayám, Avest. aēm kan beantwoorden (Leskien, IF. 17, 491).
143. Jabai. Over ja- in jabai vgl. Brugmann, Kurze vergl. gramm. 669.
144. Jains. Vgl. nog Brugmann, Demonstrativpronomina 91 sq. 113 sq.
145. Jiukan. Wood (Mod. philology 2, 471) vergelijkt Avest. yaoz- ‘in beroering
geraken, opbruisen, oproerig worden’, waarmede Operz. yaud- correspondeert
(Bartholomae, Altiran. wb. 1231 sq.), terwijl het door Wood genoemde Armen. yuzem
uit het Iraansch is ontleend (Hübschmann, Armen. gramm. 1, 199). Wij zouden dan
het substantief jiuka, afgezien van het geslacht, met Avest. yaoza- (Bartholomae
t.a. pl.) kunnen identificeeren. Het is Wood ontgaan, dat Kern (zie Handelingen van
het tweede Nederlandsche Philologen-Congres 164) Indische verwanten van yaozheeft ontdekt, waaruit blijkt, dat de z niet uit een media, maar uit een media aspirata
is voortgekomen, zoodat yaoz- niet onmiddellijk aan jiukan kan beantwoorden. Kern
heeft namelijk bewezen, dat er een Indische wortel yū̆h- heeft bestaan, die met yassynoniem was en dezelfde beteekenisontwikkelingen heeft doorloopen. In het Pāli
vinden wij āyū̆hati ‘zich moeite geven, zich inspannen, kampen’, waarbij zich in het
Sanskrit een met niryāsa- synoniem niryūha- ‘hars, uit boomen vloeiend sap’ aansluit.
Moeten wij nu de gedachte aan verwantschap tusschen jiukan en yaoz- geheel laten
varen? Wij zouden kunnen onderstellen, dat tusschen Ind. yū̆h-, Avest. yaoz-, Operz.
yaud- en jiukan dezelfde klankverhouding bestond als tusschen Oind. ahám, mahā́nt-,
duhitár-, hánu-, ha en de verwante Europeesche woorden. Waarschijnlijk hebben
wij in dergelijke gevallen een oude wisseling van γh en γ aan te nemen, want
Fierlinger's hypothese omtrent een Idg. palatale spirans met stemtoon, die in het
Sanskrit als h, in de klassieke talen als g, in het Germaansch als k zoude optreden,
rust op te zwakke grondslagen. Voor een stuk of zes woorden mogen wij toch niet
een afzonderlijken klank aan de stamtaal toeschrijven. Maar wij kunnen ook nog
een anderen
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weg inslaan om jiukan met de Indo-Iraansche woorden te verbinden. Jiukan is
immers een zwak verbum en er is niet het minste bezwaar tegen om het als een
afleidsel van het substantivum jiuka te beschouwen. Maar de k van jiuka zoude na
den tweeklank uit kk vereenvoudigd kunnen zijn, welke kk zich dan tot Idg. γhn voor
het hoofdaccent laat reduceeren. Dat jiuka sterk vocalisme vertoont, zal niemand
als een ernstig argument tegen deze suppositie willen aanvoeren, want wij weten
immers maar al te goed, hoe vaak de vocaaltrap niet met het accent in
overeenstemming is. Een uitstekend Indogermanist meent zelfs het recht te hebben
alle verband tusschen vocalisme en woordaccent te loochenen (Meillet, Recherches
sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux-slave 178 sqq.) en al gaat hij m.i. beslist
te ver, toch bewijst die loochening op zich zelf, hoe wankel de fundamenten zijn,
die onze leer van het vocalisme dragen. Maar bovendien zoude jiuka uit *jeuγhnā́
niet vreemder zijn dan Gr. σεμνός of περϰνός. Uit een semasiologisch oogpunt
schijnt mij de vergelijking van jiukan met yū̆h- enz. te verkiezen boven de oude
hypothese, die jiukan met behulp van jungere wil verklaren (zoo nog Grienberger,
Untersuchungen zur got. wortkunde 136). Een dergelijke beteekenisontwikkeling
als die van jiuka, jiukan vinden wij bij Opruis. ūlint ‘strijden’ en andere met Got.
wulan, On. vella, Ags. weallan, Ohd. wallan verwante woorden (vgl. Berneker, IF.
9, 360). Trouwens yū̆h- zelf beteekent ook reeds ‘kampen’, zoodat de combinatie
met jiukan, wat de beteekenis betreft, geen bijzondere verdediging behoeft.
146. Juggs. Over eventueele Grieksche verwanten van juggs vgl. Sommer, Griech.
lautstudien 155. 158 sq.; Walde, Lat. etym. wb. 314.
147. Juk. Over de ζ van Gr. ζυγόν vgl. Sommer, Griech. lautstudien 137 sqq.
148. Kilþei. Gr. δέλτα ‘cunnus’ is de naam van de letter en heeft niets met kilþei
te maken (W. Schulze, KZ. 39, 611 sq.).
149. Kinnus. Bij Wood (IF. 18, 32) lees ik tot mijn ver-
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bazing, dat Oind. hánu- ‘kinnebak’ van Gr. γένυς moet worden gescheiden. Zoo
maakt men zich de zaak wel wat al te gemakkelijk. Is ahám dan ook niet met ἐγώ
verwant? Vgl. het naar aanleiding van jiukan opgemerkte.
150. Klismjan. De door Wood (IF. 18, 48) onderstelde verwantschap van Hd.
klirren met klismjan, klismō vind ik niet heel waarschijnlijk. Hij zegt trouwens reeds
zelf, dat klirren ‘may be a secondary onomatopoetic word modeled after such words
as NHG. schwirren, Dan. svirre; MHG. sneren, snarren, snurren; knirren, knarren.’
6

Vgl. Kluge, Etym. wb. 211.
151. Lais. Over het met lais, laisjan verwante Os. līnon enz. vgl. Weyhe, PBB.
30, 55 sq. 66.
152. Lamb. Hirt (Ablaut 122), Osthoff (Etym. Parerga 1, 305 sqq.) en Wood (Mod.
lang. notes 20, 44) brengen lamb met Gr. ἔλαϕος in verband. Maar Wood voegt er
bovendien Gr. ἐλαϕρός aan toe, dat door anderen m.i. terecht met Ohd. lungar wordt
vergeleken (zie beneden over leihts). De klankgelijkenis tusschen ἔλαϕος en ἐλαϕρός
zal toevallig wezen.
153. Land. Vgl. nog Meringer (IF. 18, 240 sq.) en Jokl (Afslphil. 28, 2).
154. Lasiws. Solmsen (IF. 13, 140 sqq.) heeft o.a. Gr. λοῖσϑος vergeleken, dat
dan uit *λόhιστος ontstaan zoude zijn. ‘Das musste - zegt Solmsen - zunächst zu
*λόhιστος werden. Nun wissen wir heute, dass intervokalische aspiration keineswegs
immer spurlos verloren gegangen ist. Bei vokalischem anlaut ist sie vielfach auf
diesen übergetreten. .... Desgleichen bei anlautender [zoo te lezen in plaats van:
auslautender] tenuis + ρ .... Anlautendes aspiriertes λ ist nun aber, wenn auch der
sprache nicht völlig unbekannt...., so doch ein recht ungewöhnlicher laut. Deshalb
konnten, als in *λόhιστος die vokale allmählig in eins verschmolzen, die sprechenden
den hauch sehr wohl nicht auf den anlaut werfen, sondern erst später, bei dem
dental, nachholen.’ Maar aangezien λh in het Grieksch werkelijk voorkomt (λhαβών
enz.), zoude een *λόhιστος waarschijnlijk toch tot *λhοῖστος toch tot *λοῖστος zijn
ge-
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worden (Sommer, Griech. lautstudien 81 sq.). Brugmann (IF. 18, 433) merkt
dienaangaande nog op, dat het wonderlijk zoude zijn, ‘dass dieser eine superlativ
ohne verdunklung des superlativsinns durch sein -ισϑος von allen andern superlativen
auf -ιστος sich sollte auf die dauer getrennt haben. Ein *λόισϑος, wenn es entstand,
wäre doch wohl sogleich nach den andern formen auf -ιστος zu *λόιστος rektifiziert
worden.’ Het schijnt dus, dat wij het rapprochement lasiws: λοῖσϑος moeten laten
varen. Vgl. over lasiws PBB. 30, 298.
155. Leihts. Hirt (Ablaut 122) en Mansion (Les gutturales grecques 45 sqq.) nemen
aan, dat leihts en zijn verwanten tot een wortel met zuiver-velare media aspirata
behooren. Daarvoor pleit wel-is-waar niet ἐλαχύς, welks χ voor de υ uit een
labiovelaar zoude kunnen ontstaan zijn, maar wel de groep van ἔλεγχος, die zeker
wel bij ἐλαχύς behoort en die beslist op een zuivere velaar wijst. Daarom moeten
wij met de genoemde geleerden ἐλαϕρύς (:Ohd. lungar) van ἐλαχύς enz. scheiden.
Minder gelukkig schijnt mij het denkbeeld van Meillet (Etudes sur l'étym. et le vocab.
du vieux slave 164 sqq.) om bij een splitsing van leihts enz. in twee oorspronkelijk
verschillende familiën het al of niet aanwezig-zijn van een nasaal als het
hoofd-criterium te beschouwen. Vgl. over lĭgŭkŭ Vondrák, BB. 29, 214.
156. Leik. Tegen Wood's etymologie van leik (Mod. lang. notes 18, 15), die van
de zeer onwaarschijnlijke grondbeteekenis ‘anything fallen’ uitgaat, heb ik reeds
vroeger geprotesteerd (PBB. 30, 298 sq.). Sedert is Wood zelf van meening
veranderd en ziet hij in leik een gesubstantiveerd adjectief, dat eerst ‘gelijk, gelijkheid’
en dan ‘evenbeeld, vorm, lichaam, vleesch, lijk’ zoude hebben beteekend (Mod.
lang. notes 21, 40). Zooals ik reeds naar aanleiding van galeiks heb opgemerkt,
begrijpen wij de verhouding van leik tot galeiks veel beter, als wij ‘vorm, gestalte’
als de oudste voor ons bereikbare beteekenis van leik beschouwen. De denominativa
van leik vertoonen de beteekenissen ‘lijken, gelijken, behagen, convenieeren’, die
zich desnoods alle
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uit ‘(zich) vormen’ laten verklaren. Maar voor een deel kunnen zij uit denominativa
van galeiks geabstraheerd zijn, doordat men ga- als het gewone perfectieve
verbaalpraefix opvatte (gabaíran:baíran = galeikōn:x), of althans onder den invloed
van galeiks hunne beteekenis gewijzigd hebben. Nemen wij nu aan, dat Germ. *līkade beteekenis had van ‘gestalte’, dan behoeven wij de gedachte aan verwantschap
met Lit. lýgus nog niet onvoorwaardelijk te verwerpen, want het door Bréal (MSL.
12, 239 sq.) gereleveerde Gr. δέμας leert ons, hoe een woord voor ‘gestalte’ in
vergelijkingen kan gebruikt worden. Maar het zoude ook mogelijk zijn, dat lýgus bij
Kelt. *liqqi- (Stokes, Urkelt. sprachschatz 251) behoorde en uit een Idg. grondvorm
met labiovelaar ontstaan was, in welk geval het niet met leik kan vergeleken worden.
Voor *liqqi- een onderen vorm *ligwní- met zuiver-velare g en met suffixale w te
onderstellen (Zupitza, Gutturale 163), dunkt mij niet geraden. Nog een andere
opvatting van lýgus vinden wij bij Walde, Lat. etym. wb. 338. Met meer zekerheid
kunnen wij daarentegen Iersch lecco (met kk uit gn?) en Opruis. laygnan, die beide
‘wang’ beteekenen, als met leik verwant beschouwen en ook valt het moeilijk niet
aan een verwijderde connectie met Oind. liṅga-, Avest. -iringa- ‘kenteeken’ te
gelooven. Wat echter de groep van Slav. lice, likŭ (Miklosich, Etym. wb. 169) betreft,
is ontleening uit het Germaansch verreweg het waarschijnlijkst.
157. Liþus. Vgl. nog Walde (Lat. etym. wb. 345) en Johansson (IF. 19, 120 noot).
Alles onzeker.
158. Liufs. Ook in het Keltisch schijnt de wortel *leubh- te hebben bestaan (zie
Stokes, KZ. 40, 247).
159. Lōfa. Het verband, dat Meringer (IF. 17, 162) tusschen lōfa ‘vlakke hand’ en
Gr. λώπη ‘gewaad’ meent te bespeuren, schijnt mij te gezocht.
160. Maidjan. Over de beteekenisontwikkeling van maidjan vgl. Meringer, IF. 18,
271. Dat het woord reeds vroeg naast ‘ruilen’ ook ‘veranderen’ moet beteekend
hebben, blijkt uit het correspondeerende On. meiđa ‘verminken, bederven’, waarbij
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gamaips zich nauw aansluit (zie mijne aanteekening bij dat woord).
2
160. bis. Mais. Vgl. Brugmann, Vergl. gramm. 1 , 176.
161. Maitan. Klaarblijkelijke verwanten buiten het Germaansch zijn nog niet
gevonden (vgl. PBB. 30, 300). Ook Wood (Mod. lang. notes 21, 40) brengt ons niet
verder.
162. Mammō. J.W. Muller maakt terecht bezwaar tegen PBB. 30, 300 sq. Maar
al durf ik niet zeggen, hoe de beteekenis van mammō zich kan hebben ontwikkeld,
toch blijf ik geneigd om aan een oorspronkelijk stamelwoord *mammā te denken.
163. Manna. Over de formatie van Oksl. mąžĭ vgl. Meillet, Etudes sur l'étym. et
le vocab. du vieux slave 209. 354 (‘le suffixe est visiblement apparenté à celui de
lit. žmogùs dont le pluriel est žmónēs’).
164. Marzjan. Vgl. PBB. 30, 301 sq. KZ. 39, 599 sq. De poging van Wood (Mod.
lang. notes 21, 40 sq.) om het grondbegrip van Idg. *mers- te reconstrueeren, lijkt
mij te gewaagd. Ook is het jammer, dat hij de Slavische woorden buiten rekening
heeft gelaten.
165. Mats. Sommer (IF. 11, 265 sq.) brengt mats bij een wortel *mad- ‘hakken,
6
1
snijden, deelen’ (vgl. Kluge, Etym. wb. 268 s.v. metze en over mattock Kluge-Lutz,
Engl. etymology 134), zoodat het oorspronkelijk ‘portie’ zoude hebben beteekend,
evenals Lat. caro ‘vleesch’: Umbr. karu ‘deel’ (vgl. Walde, Lat. etym. wb. 99 sq.).
Semasiologisch daarmede in overeenstemming is de gissing van Meringer (IF. 18,
211), dat mats als ‘het toegemetene’ bij mitan zoude behooren. Grienberger
(Untersuchungen zur got. wortkunde 156 sq.) en Thurneysen (IF. 14, 132 sq.) houden
op grond van den vṛddhi-vorm Ohd. muos ‘weeke en vochtige spijs’ voor de
oorspronkelijke beteekenis van mats en brengen het bij Lat. madeo, Gr. μαδάω. Wij
hebben hier, zooals in menig ander geval, de keus tusschen schijnbaar gelijkwaardige
verklaringen, die alle evenveel kans hebben van al of niet de waarheid te benaderen.
Het eenige, wat wij weten,
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is dat mats ‘spijs’ en matjan ‘eten’ beteekent en verder kunnen wij bij gebrek aan
sterk sprekende gegevens niet komen. Wat ik in mijn etymologisch woordenboek
over mats heb gezegd, zal wel verkeerd wezen. Een heel twijfelachtig rapprochement
vindt men nog bij Justi, IF. Anz. 17, 90 sq.
166. Maþl. Over Meringer's verklaring van maþl (IF. 18, 213) heb ik reeds naar
aanleiding van gamōtjan het noodige gezegd. Hier kan ik mij beperken tot een
verwijzing naar Weyhe (PBB. 30, 72 sqq.), die de Angelsaksische verwanten van
maþl, maþljan bespreekt.
167. Maúrgins. Vgl. nog Scheftelowitz (BB. 29, 17) en van Wijk (Tijdschr. 24, 7
sqq.).
168. Meins. Brugmann (Demonstrativpronomina 111) acht het waarschijnlijk, dat
Idg. *(e)me- ‘ik’ met het demonstrativum Oind. áma- (amā́, amā́d) verwant is.
169. Miluks. Meillet (MSL. 12, 219 noot) houdt mlěko voor echt-Slavisch en meent,
dat de verhouding van miluks tot mlěko een dergelijke is als die van Gr. δεϰάδ- tot
Slav. desęt-. Deze parallel schijnt mij niet gelukkig, want de δ van δεϰάδ- laat zich
immers heel goed door den invloed van oorspronkelijke δ-stammen verklaren. De
overeenstemming van Slav. desęt- en Oind. daçát- wijst duidelijk op een t-stam,
zoodat de δ van het Grieksch wel aan de eene of andere analogische wijziging zal
moeten worden toegeschreven. Bij miluks daarentegen wijzen alle vormen behalve
mlěko op een Idg. media en dat nog wel een palatale media, zoodat mlěko in twee
opzichten van het normale afwijkt. De groep van miluks wordt in het Slavisch door
mlŭzą, mlězivo gerepresenteerd. Is het dan niet het waarschijnlijkst, dat mlěko uit
een Germ. *melka- ontleend is? Vgl. Peisker, Die älteren beziehungen der Slawen
zu Turkotataren und Germanen 74 sqq. -. Voor de curiositeit wijs ik op de
merkwaardige overeenstemming van Idg. *meləγ- met Groenl. milugpoq ‘zuigt’,
milugtoq ‘zuigeling’, milugtípâ ‘zoogt’, milugtitsissoq ‘zoogster’. Zulke coincidenties
zijn trouwens niet zeldzaam, b.v. Groenl. anerpoq ‘ademt’, anerneq ‘adem, geest’,
anore
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‘wind’: Oind. ániti ‘ademt’, ánila- ‘wind’, Gr. ἄνεμος, Lat. animus, anima enz.; Groenl.
i(n)gneq ‘vuur’ (vgl. ikípâ ‘steekt in brand’): Oind. agní-, Oksl. ognĭ, Lit. ugnìs, Lat.
ignis; Groenl. kapivâ ‘steekt hem’: Oksl. kopati ‘graven’, Gr. ϰόπτω ‘ik sla’, ϰοπίς
‘mes’; Groenl. káupâ ‘behamert’, kautaq ‘hamer’: Oksl. kovati ‘smeden’, On. hǫggva
‘houwen’ enz.; Groenl. kavsseq ‘schedel’ (vgl. kâveq ‘top’): On. hauss, Lit. kiáuszė
‘schedel’; Groenl. nagssuk ‘hoorn’: Idg. *nogh-, nokh- ‘nagel’; Groenl. nutâq ‘nieuw’:
Idg. *newo-; Groenl. pátagpâ ‘slaat met de hand op iets’: Gr. πατάσσω, πάταγος;
Groenl. puto ‘gat’: Lat. puteus ‘kuil, put’; Groenl. qaoq ‘voorhoofd’: Lit. kaukas ‘buil’,
kaukarà ‘heuvel’, Got. hauhs; Groenl. qauk ‘dag, daglicht’, qaumavoq ‘schijnt, geeft
licht’, qaumat ‘maan’: Gr. ϰαίω (*ϰάϜjω), ϰαῦμα; Groenl. qapuk ‘schuim’: Oind.
kapha- ‘slijm’, Avest. kafa-, Nperz. kaf ‘schuim’; Groenl. qaqaq ‘berg’, qáqípoq ‘gaat
bergop’, qaqivoq ‘klimt’: Oind. kakúd- (kakúbh-) ‘top’, Lat. cacūmen; Groenl. qerneq
‘zwart’: Oind. kṛṣṇá-, Opruis. kirsna-, Oksl. črĭnŭ ‘zwart’; Groenl. sermeq ‘ijs op het
land, rijp, vorst’: Lit. szarmà ‘rijp’, Armen. saρn ‘ijs’, saρnum ‘bevries’; Groenl. súkavoq
‘beweegt zich snel’: Lit. sùkti ‘draaien’, Lat. sucula ‘windas, haspel’. Het zoude niet
heel moeilijk zijn dit lijstje te vermeerderen, maar het is hier niet de plaats om veel
over het Eskimo te spreken. En wat moeten wij van zulke klankgelijkenissen denken?
De grammatica van het Groenlandsch en de daaraan verwante dialecten herinnert
veel meer aan het Finsch-Ugrisch en het Samojeedsch dan aan onzen taalstam!
Maar heeft men ook in de talen van den Ural geen punten van gelijkenis met het
Indogermaansch meenen te ontdekken? En zoude er dus ook geen verwijderd
verband tusschen het Eskimo en onze talen kunnen bestaan? Wie zal het zeggen?
Maar ook aan toevallige coincidenties moeten wij denken en ware het niet, dat de
punten van overeenkomst in dit geval wat talrijk waren, dan zoude ik niet aarzelen
ze aan speling toe te schrijven. Een enkele maal hebben wij misschien met ontleening
uit het Oudnoordsch te doen (b.v. Groenl. kuáneq ‘angelica’: On. hvǫnn). Maar ge-
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noeg hierover. Laten wij van het onherbergzame Groenland tot onze Goten
terugkeeren!
170. Mitan. Bartholomae (Altiran. wb. 1113) meent een Avest. mad- ‘toemeten’
te mogen aannemen, dat met mitan enz. verwant zoude zijn.
171. Mōta. Vgl. nog Loewe, KZ. 39, 322 sq. Omtrent Meringer's hypothesen (IF.
18, 211 sq.) zie men de aanteekeningen bij gamōt en gamōtjan.
172. Naúh. Vgl. Brugmann (Demonstrativpronomina 66 noot) en Meringer (IF.
18, 219).
173. Nauþs. Verwantschap met bnauan is wel niet twijfelachtig en wordt ook door
Meringer (IF. 17, 152 sq.) erkend. Het eerst schijnt zij door Peters te zijn opgemerkt
(zie PBB. 30, 303). Wat Oksl. nąžda, nąditi (nužda, nuditi) betreft, die vroeger dikwijls
met nauþs werden vergeleken, zie Vondrák (BB. 29, 223 sq.).
174. Nei. Vgl. Brugmann, Demonstrativpronomina 118.
175. Ni. Een heel onzekere gissing omtrent den oorsprong der negatie *ne vindt
men bij Brugmann, Demonstrativpronomina 120 noot 2.
176. Nibai. Vgl. Brugmann, Kurze vergl. gramm. 669. Het element -ba(i), vindt
men ook in iba(i), jabai.
177. Niman. De opmerkingen van Meringer (IF. 18, 238 sqq.) bevatten zeker wel
een goeden kern, maar dragen een te vluchtig karakter. Wij krijgen uit zijn losse
aanteekeningen geen duidelijke voorstelling van wat hij eigenlijk wil. Zoo is het mij
een raadsel, hoe het verhaal van het uiteengaan van Abraham en Lot ‘manches
aus der geschichte von idg. *nemō ‘ich teile zu’’ kan verklaren. De beide veehoeders
gaan elk hun eigen kant uit om elkaar niet te hinderen, maar van een eigenlijke
v e r d e e l i n g van weideland (νομή) is immers geen sprake. Ook geeft Meringer
ons geen voldoende uitsluitsel omtrent de beteekenisontwikkeling van ‘toedeelen’
tot ‘nemen’. Bij het Iersche gabim, dat hij als parallel aanvoert, is het onzeker, of wij
niet eerder van het begrip ‘nemen’ moeten uit-
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gaan, zooals in het geval van On. fá. Met belangstelling zie ik van Meringer een
uitvoeriger behandeling van Idg. *nemō tegemoet.
178. Niþan. De combinaties in mijn etymologisch woordenboek zijn te onzeker.
179. Niutan. Ik geloof niet, dat er genoeg gegevens zijn om Meringer's hypothese
(IF. 18, 234 sq.) te wettigen. Als wij van het grondbegrip ‘(vee) drijven’ uitgaan, is
het niet gemakkelijk de verschillende beteekenissen van het Germaansche
werkwoord te verklaren en ook het Litausch wijst niet in de richting van Oind. nudáti.
Het eenige, wat voor Meringer kon pleiten is het neutrum *nauta- ‘vee’, welks
grondbeteekenis dan ‘het gedrevene’ moest geweest zijn. Maar ook dit is volstrekt
niet te bewijzen. Eerst wanneer Meringer weet te beredeneeren, hoe de beteekenis
‘voordeel van iets hebben’ zich uit ‘drijven’ kan hebben ontwikkeld, zal ik mij beter
in zijne gissingen kunnen indenken. De beteekenis ‘vangen’ laat zich eerder uit die
van ‘drijven’ afleiden. Dat On. nyt vooral in toepassing op de melkopbrengst van
het vee wordt gebezigd, mag - zoo het al een oude betrekking tot de veeteelt kon
helpen bewijzen - toch zeker niet als een argument voor een grondbeteekenis ‘(vee)
drijven’ worden aangemerkt en Meringer heeft er zich dan ook niet op beroepen.
180. Nōta. Wat Meringer (IF. 17, 151 sq.) over nōta zegt, vind ik niet overtuigend.
Vgl. Kossmann, PBB. 30, 303 sq.
180. bis. Paida. Vgl. Thumb, Zs. f.d. wortf. 7, 261 sqq.
181. Puggs. Vgl. nog Loewe, KZ. 39, 323 sq.
182. Qiþan. Woods combinatie van qiþan met Oind. gā́yati (Mod. lang. notes 20,
43) is in meer dan één opzicht bijzonder ongelukkig. Niet alleen blijft de dentaal van
qiþan onverklaard, maar ook de klankwisseling i:a (Germ. e:a) laat zich niet met
gā́yati:gītá- vereenigen. Wood oppert ook nog de mogelijkheid, dat qiþan met Mhd.
kiuten ‘praten, babbelen’ en met Iersch guth ‘stem’ verwant zoude kunnen wezen.
Maar wat guth betreft, zijn er nog geheel andere aanknoopingspunten
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(vgl. Stokes, Urkelt. sprachschatz 115 en mijn Etym. wb. der aind. sprache 103).
Vgl. omtrent qiþan PBB. 30, 304.
183. Qiþus. Vgl. behalve PBB. 30, 304 nog Walde (Lat. etym. wb. 70) en van
Helten (Tijdschr. 25, 62 sqq.).
184. Rauþs. Volkomen met rauþs correspondeert nog Slav. *rudŭ (zie Meillet,
Etudes sur l'étym. et le vocab. du vieux slave 228).
185. Razn. Over Ags. oern vgl. Weyhe, PBB. 30, 55 sqq.
186. Riurs. Over Lat. ruĕre vgl. thans Walde, Lat. etym. wb. 533 sq. IF. 19, 99.
187. Rūms. Oksl. ravĭnŭ uit *orvĭnŭ (Torbiörnsson, Die gemeinslav.
liquidametathese 1, 62 sq.) laat zich met rūms enz. onder een tweesilbige basis
*ereu- vereenigen. Ik zie geen reden om met Meillet (MSL. 12, 223 sqq.) de o van
*orvĭnŭ door Idg. prothese te willen verklaren.
188. Sai. Vgl. Brugmann, Demonstrativpronomina 28.
189. Saíhwan. Vgl. PBB. 29, 336 sq. 30, 305. Een Keltische verwant met gelijke
beteekenis wordt door Stokes (KZ. 40, 249) aan het licht gebracht. Wat Alban. šoh
betreft, zijn de meeningen verdeeld (vgl. Loewe, KZ. 39, 312 en Thumb, Zs. f.d.
wortf. 7, 266 noot 5).
190. Saiwala. Waarom moeten wij de gedachte aan verwantschap met Gr. αἰόλος
laten varen? Walde (Lat. etym. wb. 538) uit zich veel te beslist. In elk geval is de
vergelijking van αἰόλος met saiwala (vgl. PBB. 27, 130) boven die met Oind. evā́ra(Fay, Am. Journal of philology 25, 176) te verkiezen.
191. Saiws. Wat Persson (Wurzelerweiterung 6 sq.) en Bezzenberger (BB. 27,
144 sq.) zeggen, is niet overtuigend. Vgl. PBB. 27, 130.
192. Saljan. Omtrent de groep van saljan ‘vertoeven’ vergelijke men Grienberger
(Untersuchungen zur got. wortkunde 180), Meringer (IF. 16, 182 noot. 18, 241 sq.)
en Meillet (Etudes sur l'étym. et le vocab. du vieux slave 419).
193. Samjan. Vgl. Wood (Mod. philology 2, 475), die samjan van sama scheidt.
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194. Sarwa. De onderstelling van Bezzenberger (BB. 27, 169), dat sarwa uit het
Pruisisch ontleend zoude kunnen zijn, is op grond van Os. Ohd. saro, Ags. searu
te verwerpen. Verkeerd is ook de combinatie van sarwa met Lat. servāre (zie Walde,
Lat. etym. wb. 567 sq.), waarbij de verschillende beteekenissen van Ags. searu,
sierwan uit het oog worden verloren. Vgl. nog omtrent sarwa en zijn verwanten H.
Schroeder, IF. 17, 464 sq.
195. Saþs. Wat Oksl. sytŭ betreft, vgl. Loewe (KZ. 39, 323 noot) en Jokl (Afslphil.
28, 9).
196. Sigqan. Bartholomae (Altiran. wb. 1812) vergelijkt Avest. hiγnu-. De
beteekenis ‘vrij van (iets)’, die hij aan hiγnu- toeschrijft, zoude zich volgens hem uit
‘ontglipt’ hebben ontwikkeld, hetgeen van ‘ontzonken’ niet zoo heel ver afstaat. Maar
wie zal op grond van een Avestisch ἅπ. λεγ. van onzekere beteekenis de
klankwisseling sigqan:sagq voor onoorspronkelijk willen verklaren?
197. Sinteins. Ook Wood (Mod. philology 2, 471 sq.) ziet in -teina- een oud woord
voor ‘dag’, maar volgens hem zoude deze beteekenis zich niet uit ‘brightness’, maar
uit ‘turning, whirling > period, course, cycle’ ontwikkeld hebben. Ik zie evenwel geen
reden om van de gewone opvatting af te wijken (vgl. Etym. wb. der aind. sprache
126).
198. Sinþs. Scheftelowitz (BB. 29, 26) vergelijkt nog Armen. ənthanam ‘ik ga, ik
reis’, waarschijnlijk ten onrechte.
199. Sitls. Vgl. Weyhe, PBB. 30, 67 sqq.
200. Skalks. Aan PBB. 30, 308 had ook een verwijzing naar Johansson (KZ. 36,
374) moeten worden toegevoegd.
201. Skauts. Vgl. Johansson, IF. 19, 126 sqq.
202. Skeinan. De voorstelling van mijn etymologisch woordenboek is onjuist. Wij
moeten van een wortel *sϰei- (met palataal) uitgaan, want dan kunnen wij skeinan
zoowel met de groep van σϰιᾱ́ als met Oksl. sijati, sinąti verbinden (vgl. Brugmann,
2

Grundr. 1 , 555). Wat de Slavische woorden sěnĭ, těnĭ, stěnĭ ‘schaduw’ betreft, die
in den laatsten tijd meermalen
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besproken zijn (vgl. Vondrák, BB. 29, 173 sqq.; Meillet, Etudes sur l'étym. et le
vocab. du vieux slave 455 sq.; Iljinskij, Afslphil. 28, 160), zoude alleen sěnĭ bij den
wortel *sϰei- gebracht kunnen worden, in welk geval wij met Iljinskij (s)těnĭ als een
afleidsel van Idg. *(s)tāi- konden beschouwen.
203. Skildus. Bartholomae (Altiran. wb. 467) vergelijkt Avest. kərəduš-, een woord
van onzekere beteekenis (vgl. Justi, IF. Anz. 17, 123 sq.), dat voorloopig niet voor
etymologische combinaties geschikt is. Ook Oind. chardíṣ- heeft niets met skildus
te maken en reeds vroeger heb ik getracht de aandacht van Bartholomae op het
onwaarschijnlijke van deze combinatie te vestigen.
204. Skip. Ik begrijp niet, wat Walde (Lat. etym. wb. 121) toch eigenlijk tegen mijn
etymologie (PBB. 27, 131) heeft in te brengen.
205. Skuggwa. Van Helten (PBB. 30, 247) erkent geen verband tusschen skuggwa
en On. skuggi, Ags. scúa, Ohd. scūwo ‘schaduw’. Maar laten de beteekenissen
‘spiegel’ en ‘schaduw’ zich niet beide uit ‘visio’ verklaren? Vgl. ook On. skuggsjá
‘spiegel’, dat ik noch van skuggwa, noch van skuggi enz. gaarne zoude willen
scheiden. -. Niet met skuggwa, *skaggwön enz. verwant, maar dikwijls ten onrechte
daarmede vergeleken is Lit. kavóti, dat uit Poolsch chovać ontleend is (Brückner,
Die slav. fremdwörter im litauischen 92; Leskien, IF. 19, 206).
206. Skulan. De algemeene beteekenis ‘ik moet’ kan zich ontwikkeld hebben uit
de meer speciale ‘ik ben tot weergeld verplicht’, welk begrip zich weder tot ‘ik heb
gedood (verwond)’ laat herleiden. Dan behoort skal niet tot de maagschap van Oind.
skhálati, maar tot die van Lit. skeliù, skélti ‘splijten’, Got. skilja ‘slachter’ enz. Jaren
geleden heeft Grimm deze verklaring van het perfectopraesens skal gegeven, maar
zij was ten onrechte in het vergeetboek geraakt, totdat Meringer (IF. 18, 229 sq.)
haar weder in eere heeft gebracht. Ik vind het echter niet aannemelijk, dat de groep
van Lit. skeliù, skelḗti ‘schuldig zijn’, die zich in beteekenis nauw bij skulan aansluit,
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uit het Germaansch ontleend zoude zijn, vooral daar er in het Baltisch ook vormen
voorkomen, die geen s aan het begin hebben (PBB. 30, 309). Ook Lat. scelus
behoort ongetwijfeld in dit verband en terecht ziet Meringer in de beteekenis ‘misdaad’
een generalisatie van het engere begrip ‘(man)slag’.
207. Slahan. Omtrent de r van Armen. arkanem, dat met Avest. harəc- en Oind.
sṛká- in verband schijnt te staan (Scheftelowitz, BB. 28, 305), vergelijke men nog
Scheftelowitz, BB. 29, 49.
208. Slēpan. Verwantschap met Lat. labāre, lābi is onzeker (zie Walde, Lat. etym.
wb. 315 sq.). In elk geval verwerpelijk is de combinatie met Oind. lámbate, dat een
vaste nasaal heeft (vgl. Walde t.a. pl. 340).
209. Smakka. Gissingen vindt men bij Loewe, KZ. 39, 325. Wegens de beteekenis
ligt het voor de hand aan uitheemschen oorsprong te denken.
210. Smals. Vgl. nog Scheftelowitz, BB. 29, 46.
211. Snaga. Over woorden, die met snaga vergeleken zijn, handelt Lidén, IF. 18,
411 sq.
212. Sneiþan. Wat Stokes (KZ. 38, 471) uit het Keltisch vergelijkt, is tamelijk
onzeker.
213. Snutrs. Bartholomae (Altiran. wb. 1089) vergelijkt Avest. nura-, welks
eigenlijke beteekenis twijfelachtig is. Vgl. over snutrs Grienberger (Untersuchungen
zur got. wortkunde 195) en PBB. 30, 309.
214. Sparwa. Vgl. behalve PBB. 30, 309 sq. nog Walde, Lat. etym. wb. 450.
215. Stafs. Meringer (IF. 18, 276) trekt het bestaan van Opruis. stabis ‘steen’ in
twijfel, niettegenstaande het ook nog in de samenstelling malunastabis is
overgeleverd. Maar terecht vindt hij de beteekenis ‘steen’ bevreemdend, als het
woord werkelijk met stafs verwant is. Het zeker aan stafs beantwoordende Lit. stâbas
bespreekt hij t.a. pl. 279. Daar dit woord ‘afgodisch vereerde houten paal’ beteekent,
zoude de beteekenis ‘steen’ van stabis misschien uit ‘afgod’ - oorspronkelijk ‘houten
afgod’, daarna ‘heilig stuk steen’ - kunnen verklaard worden.
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216. Stilan. De door Wood (Mod. lang. notes 20, 44) mogelijk geachte
beteekenisovergang van ‘plaatsen’ tot ‘stelen’ is te gedwongen.
217. Stiur. Wood (IF. 18, 21) tracht de moeilijkheden, die zich bij de op elkaar
gelijkende woorden voor ‘stier’ voordoen, daardoor op te lossen, dat hij ze in drie
etymologisch verschillende groepen splitst, hetgeen mij wat voorbarig toeschijnt.
Vgl. PBB. 30, 310 sq.
218. Stiwiti. Misschien heeft de beteekenis ‘geduld’ zich uit ‘standhouden’ of iets
dergelijks ontwikkeld (vgl. Wood, Mod. lang. notes 20, 44).
219. Stōjan. Meringer (IF. 18, 294) neemt aan, dat wij bij stōjan, staua m., staua
f. met een overdrachtelijk gebruik van bouwkunsttermen te maken hebben. De
mogelijkheid hiervan wil ik gaarne toegeven.
220. Stubjus. Het door Much (Zs. f.d. wortf. 2, 286) vergeleken Gr. τῦϕος wijst
2

eerder op Idg. *dhūbh- (zie Prellwitz, Etym. wb. 472). Vgl. over stubjus PBB. 26,
308 sq. 26, 572. 30, 311.
221. Sundrō. Meringer (IF. 18, 223) beschouwt sundrō als een afleidsel van Idg.
*sn̥t- ‘zijnde’ en zegt, dat de beteekenis ‘von den getrennten germanischen höfen’
afkomstig is. Maar is sundrō dan niet heel wonderlijk gevormd? En hoe kan zich uit
het begrip ‘zijnde’ de beteekenis ‘afzonderlijk’ ontwikkelen? Ik zie ook niet in, waarom
wij sundrō van Gr. ἄτερ enz. zouden scheiden.
222. Sunja. Vgl. Meringer, IF. 18, 223.
223. Sunnō. De nn van sunnō wordt door Brugmann (IF. 18, 423 sqq.) op dezelfde
wijze als die van manna verklaard, zoodat het paradigma eenmaal *sunōn, *sunen-,
*sunn- zoude hebben geluid. Ook tracht hij de bij een -ön-stam bevreemdende
klankwisseling sunnō: sunnin op te helderen door te wijzen op Gr. αἰέν bij αἰών,
waaruit wij kunnen opmaken, dat de Idg. -ōn- stammen in den locat. sing.
oorspronkelijk -en(i) hadden. ‘Als altertümlichkeit hat sich sunnin in der formelhaften
wendung
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at sunnin urrinnandin ... behauptet’. Het is dus onnoodig naast sunnō f. een sunnō
n. of sunna m. aan te nemen.
224. Sunus. Vgl. behalve PBB. 30, 311 nog Brugmann, IF. 17, 483 sqq. De gissing
van Kluge (Zs. f.d. wortf. 7, 164) is wegens de ū van Oind. sūnú- enz. onaannemelijk.
225. Swa. Vgl. Brugmann, Demonstrativpronomina 31 sq.
226. Swamms. Zie nog Pedersen (bij Vondrák, BB. 29, 207) en Scheftelowitz
(BB. 29, 46).
227. Swarē. De gissingen bij Meringer (IF. 18, 249 noot 1) zijn te gewaagd.
228. Swarts. Bartholomae (Altiran. wb. 462. Zs. f.d. wortf. 6, 354) meent dit woord
ook in het Avestisch te kunnen aantoonen.
229. Tahjan. Als dit bij Gr. δάϰνω behoort, dan zal het wel tāhjan uit *taṅχjanan
geluid hebben (Germ. *taṅχ- = Oind. daṁç-). Maar de beteekenis van tahjan maakt
verwantschap met woorden voor ‘bijten’ tamelijk onzeker.
230. Til. De groep van til, -tilōn, gatils heeft Idg. i, zoodat van verwantschap met
Oind. ādriyate, ādara- (Justi, IF. Anz. 17, 123) geen sprake kan zijn.
231. Triggws. Van Helten (PBB. 30, 245. 247) verklaart de Oergerm. ww van
2
triggws, triggwa uit Voorgerm. w + n, terwijl Brugmann (IF. 6, 100. Grundr. 1 , 331)
aan een suffix -qo- denkt. Osthoff (Etym. parerga 1, 138 sqq.) daarentegen breekt
een lans voor de oude verscherpingshypothese. Ook wat de etymologie van triggws
en zijne duidelijk herkenbare verwanten betreft, is men nog niet tot eensgezindheid
gekomen. Na Osthoff (t.a. pl. 98 sqq.) heeft Wood (Mod. philology 2, 472) een
nieuwe verklaring voorgeslagen, waarbij hij van het begrip ‘snelheid’ (Oind. drutá-,
drávati) uitgaat. Maar ik geloof niet, dat de beteekenissen, die wij feitelijk in de groep
van triggws aantreffen, in die richting wijzen. En waarom acht Wood het niet noodig
Osthoff's in menig opzicht zoo bevredigende hypothese te weerleggen?
232. Triu. Het laatst heeft Hoops (Waldbäume und kultur-
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pflanzen 117 sq.) de uitgebreide maagschap van triu behandeld, waarbij hij tot
hetzelfde resultaat komt als Osthoff (Etym. parerga 1, 98 sqq.).
233. Trudan. Holthausen (IF. 17, 293) wijst op een met trudan verwant verbum
met het suffix -sk- (Eng. trash, Zw. traska, De. traske, Hd. dial. traschen, träschen).
De gissing van Osthoff (Etym. parerga 1, 372 sq. noot), dat trudan met
zoogenaamden secundairen ablaut tot een eu-wortel zoude behooren, wordt hierdoor
niet waarschijnlijker. Vgl. PBB. 30, 313.
234. Tuggō. Pedersen (Les pronoms démonstratifs de l'ancien Arménien 39 sq.)
vermoedt een oorspronkelijken anlaut zdlnγh-. Deze optellingsmethode lijkt mij
echter niet aanbevelingswaardig, want ook wijzigingen onder den invloed van niet
verwante woorden (b.v. *leiγh- ‘likken’) kunnen afwijkingen hebben veroorzaakt.
Ook is het volstrekt niet noodzakelijk, dat alle woorden voor ‘tong’, die Pedersen
opsomt, van ouds met elkaar verwant zijn. Hun onderlinge gelijkenis kan voor een
deel door wederzijdsche inwerking en contaminatie verklaard worden. Pedersen
zelf is trouwens meer dan vele anderen van het onzekere van dergelijke gissingen
overtuigd en eigenlijk oppert hij de mogelijkheid van zulk een anlautende
consonantenaccumulatie slechts als een protest tegen die soort van taalvergelijking,
‘qui croit pouvoir disséquer les mots les plus anciens et les plus obscurs, comme
s'il ne s'agissait que d'une analyse correcte, les suffixes et les racines restant
invariables.’
235. þahan. Persson's vergelijking van þahan, tacēre met Gr. ταϰῆναι heeft
2

ondanks Brugmann (IF. 17, 320 noot) en Prellwitz (Etym. wb. 459) niets overtuigends
voor mij. Ook Walde (Lat. etym. wb. 613) maakt bezwaar wegens de geheel
verschillende beteekenis.
236. þarihs. Aan de gissingen omtrent þarihs (zie PBB. 30, 314) is nog die van
R. Trautmann (BB. 29, 309 sqq.) toe te voegen. Hij ziet in þarihis den genitief van
een gesubstantiveerd adjectief, dat ongeveer hetzelfde beteekende als niujis
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en zich met Oind. táruṇa- enz. (zie mijn Etym. wb. der aind. sprache 109) laat
vergelijken.
237. þaúrban. Zoowel Wood (Mod. lang. notes 20, 102 sqq.) als Meringer (IF. 18,
225 sq.) nemen verwantschap aan tusschen þaúrban en Oind. tarp- ‘verzadigd
worden’ (vgl. Etym. wb. der aind. sprache 116), maar wat de beteekenisontwikkeling
betreft, oordeelen zij geheel verschillend. Terwijl Wood eene grondbeteekenis
‘wrijven’ onderstelt, waaruit zich met eenigen goeden wil a l l e beteekenissen laten
afleiden, houdt Meringer zich nader bij tṛ´pyati, τέρπομαι en vermoedt hij, dat þarf
de volgende semantische evolutie heeft doorloopen: ‘‘ich habe gegessen’ ..., d.h.
‘mit dem essen ... ist's vorbei’, ‘habe hunger, bedarf’ ..., schliesslich ‘ich muss’.’ Ik
moet bekennen, dat dit alles mij vrij willekeurig voorkomt, al voel ik ook iets meer
voor de te vermetele hypothese van den Grazer geleerde dan voor de geheel in de
lucht hangende beteekenisreconstructies van Wood. En toch, hoe verstandig klinken
de woorden, waarmede Wood die reconstructies inleidt: ‘The reason that difference
in meaning is so often thought to be a bar to connecting words is that the etymologist
can see no way of deriving one meaning from the other. He assumes that one word
or the other has preserved the original meaning when the fact may be that each has
wandered far from its starting point. The way to connect such words, therefore, is
to trace each back to the point of divergence.’ Ik twijfel niet, of Meringer, die ook
gaarne oerbeteekenissen reconstrueert, zal deze woorden met instemming lezen.
Men vergelijke slechts, wat hijzelf dienaangaande zeer juist heeft opgemerkt (KZ.
40, 232): ‘Die urbedeutung muss sich ebensowenig irgendwo erhalten haben, als
sich der urlautstand irgendwo erhalten haben muss! Hier müssen wir urformen, dort
urbedeutungen rekonstruieren.’ Als hij echter even te voren spreekt van ‘Uhlenbecks
forderung, dass die urbedeutung noch irgendwo (oder irgendwie erkennbar) in den
historischen zeiten erhalten sein müsse’, dan moet ik opmerken, dat het m.i. niet
mogelijk is eene oerbeteekenis te
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reconstrueeren, als die niet ‘irgendwie erkennbar’ is gebleven. Als de beteekenissen
in historischen tijd geheel van de oerbeteekenis zijn afgeweken, is het verspilling
van denkkracht naar die oerbeteekenis te zoeken. Daarom acht ik Wood's
bespiegelingen over þaúrban waardeloos, niet omdat ik kan bewijzen, dat ze verkeerd
zijn, maar omdat zij zich niet op grond van werkelijke gegevens tot een zekere mate
van waarschijnlijkheid laten verheffen. Er zijn ook etymologen, die zich van
semantische aan-elkaar-redeneerderij onthouden, ook al kunnen zij zich heel goed
een gemeenschappelijk uitgangspunt denken!
238. þaúrp. Het denkbeeld van Meringer (IF. 18, 215 sqq.) om þaúrp als
‘opengehakte plaats in het bosch’ bij Slav. *terb- ‘kappen’ te brengen, verdient
ernstig in overweging te worden genomen, maar als hij de groep van Oksl. trěbŭ
‘necessarius’ uit ‘verplicht kappen’ (‘r o d e n m ü s s e n , eine harte mussarbeit’) wil
afleiden, verliezen wij den vasten grond onder de voeten. Ik wil niet zeggen, dat
Meringer's suppositie onmogelijk is, maar waaruit kan de beteekenis ‘necessarius’
zich al niet ontwikkeld hebben! All binah, akei ni all daug.
239. þei. Vgl. Brugmann, Kurze vergl. gramm. 670.
240. þius. Over de formatie van þius en pēwisa vgl. Walde, Die germ.
auslautgesetze 179.
241. þiuþ. Verwantschap van þiuþ met Lat. tūtus is niet zeker (vgl. over tūtus
Walde, Lat. etym. wb. 640).
242. þreihan. Aan PBB. 30, 316 is nog een verwijzing naar Loewe (KZ. 39, 274
sqq.) toe te voegen.
242. bis. þriskan. Misschien had Bezzenberger (bij Stokes, Urkelt. sprachschatz
138) gelijk, toen hij aan verwantschap met Lit. su-treszinti dacht.
243. þu. Vgl. Brugmann, Demonstrativpronomina 30.
244. þūsundi. Eene nieuwe gissing vindt men bij van Helten (IF. 18, 121 sqq.),
die oerverwantschap met de Baltoslavische woorden aanneemt. Maar het zoude
wel heel toevallig zijn, dat juist twee aangrenzende taalgroepen dezelfde innovatie
voor ‘duizend’ hadden, zonder dat er ontleening in het spel was.
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Daarbij komt, dat woorden voor ‘duizend’ zeer dikwijls uit andere talen ontleend zijn
en dat het Slavisch van Germaansche woorden wemelt. Ook geloof ik niet, dat van
Helten's *tūssontjā, *tūssn̥tjā iets anders dan *tycha̜šta, *tyšęšta hadden kunnen
opleveren (*tūss- > *tūšš- > tych-). Wat de Baltische vormen betreft, ligt het wel het
meest voor de hand om aan ontleening uit het Slavisch en volksetymologische
wijziging te denken. Túkstantis heeft zich aangesloten bij een verbaalstam, die ‘vet
worden’ beteekent, en de m van tūsimtons (Ench. 11) is met Hirt (IF. 6, 347) door
de inwerking van het woord voor ‘honderd’ (*simts) te verklaren. -. Over twa þūsundja
vgl. van Helten (IF. 18, 89) en Streitberg (IF. 18, 421 sq.).
245. þwastiþa. Sommer (Handb. der lat. laut- und formenlehre 227) verklaart Lat.
postis uit *twostis en brengt het bij þwastiþa, gaþwastjan. Maar de overgang van
tw- in p- schijnt nog niet boven allen twijfel verheven te zijn en postis kan ook nog
anders verklaard worden (zie Walde, Lat. etym. wb. 485 sq.).
2

246. Ufbauljan. Brugmann (Grundr. 1 , 613) brengt ufbauljan met de groep van
Mhd. biule bij biugan. Maar biugan wijst op een grondvorm met zuivere velaar,
waarbij ufbauljan en biule kwalijk passen. Vgl. over ufbauljan PBB. 30, 317 en Meillet,
Etudes sur l'étym. et le vocab. du vieux slave 378, over biugan PBB. 30, 268.
247. Ufrakjan. Meringer (IF. 17, 144 sq.) neemt aan, dat Idg. *reγ- oorspronkelijk
een architectonische term is geweest, hetgeen - zoo al niet bewijsbaar - in elk geval
heel goed mogelijk is.
248. Ufswalleins. Tot deze maagschap behoort misschien ook Gr. ἅλις (Sommer,
Griech. lautstudien 112).
249. Uh. Over -(u)h vgl. Brugmann, Demonstrativpronomina 62 sqq.
250. Us. Alle mij bekende gissingen omtrent den oorsprong van us zijn van
twijfelachtig allooi. Vgl. behalve PBB. 30, 319 sq. nog Brugmann (Kurze vergl.
gramm. 463. 468) en Holthausen (IF. 17, 293).
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251. Usbaugjan. Vgl. nog Bezzenberger (BB. 27, 151).
251. bis. Usfratwjan. De verklaring van Hollander (Zs. f.d. wortf. 7, 301 sq.) lijkt
mij phonetisch onmogelijk.
252. Usgaisjan. Vgl. over de Avestische verwanten (zaēša-, zōišnu-, zōiždišta-)
Bartholomae, Altiran. Wb. 1651. 1692 sq.
253. Ushlaupan. Er zijn ook Litausche woorden met sz (Idg. ϰ), die zich met
-hlaupan laten vergelijken (Wood, Am. Journal of philology 23, 196).
254. Ushulōn. Vgl. Walde, Lat. etym. wb. 107.
255. Usþriutan. Een stoute gissing vindt men bij Meringer, IF. 18, 232. Zie ook
PBB. 30, 321.
256. Wadi. Reeds vroeger (PBB. 30, 321 sq.) heb ik op de moeilijkheden gewezen,
die zich voordoen, als wij wadi met gawidan willen verbinden. Ook in de latere
artikels van Meringer (IF. 17, 142 sq. 18, 289 sq.) vind ik niets dat mijn bezwaren
opheft.
257. Waírpan. Ik moet Wood (IF. 18, 13 sq. 23) toegeven, dat verwantschap van
waírpan met Oksl. vrŭga̜ niet heel waarschijnlijk is.
258. Waírþan. Mhd. Nhd. wirtel schijnt uit het Romaansch ontleend te zijn
(Schuchardt, Zs. f.d. wortf. 1, 66 sq.).
259. Walus. Omtrent de beteekenisontwikkeling vgl. Meringer (IF. 18, 252). Ik
houd mij echter liever aan de opvatting van walus als ‘de ronde’ (vgl. wandus bij
-windan?).
260. Wamba. Fick (BB. 29, 238) onderstelt de mogelijkheid, dat Phryg. βὰμβαλον
αἰδοῖον met wamba verwant kon zijn. Maar βὰμβαλον behoort ongetwijfeld bij Idg.
*bemb-, *bomb-, dat het begrip van ‘rondheid’ uitdrukt (Lit. bámba ‘navel’, Lett.
bamba ‘bol, bal’, Gr. βέμβῑξ, βομβυλιός enz.
261. War. Over Gr. ὁράω vgl. Solmsen (Griech. lautstudien 112 sqq.).
262. Waúrkjan. Meringer (IF. 17, 153 sqq.) ziet in Idg. *werγ- een oude uitdrukking
voor ‘weven’, m.i. op te zwakke gronden. Met even veel recht zoude men b.v. eene
oerbeteekenis ‘op het land werken’ kunnen aannemen.
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263. Waúrts. Bally (MSL. 12, 328 sq.) verklaart de ι van Gr. ῥίζα uit een sonante z,
waardoor het mogelijk zoude worden verwantschap met waúrts enz. aan te nemen.
Maar die sonante z is in het algemeen een gevaarlijk ding om ermede te opereeren.
264. Weinabasi. Over -basi vgl. nog Lidén (IF. 18, 416), die terecht aan Grimm's
vergeten etymologie herinnert. De verklaring van *bazja-, *basja- als ‘het roode’ bij
Ags. basu is niet minder waarschijnlijk dan jongere gissingen.
265. Weipan. De door Meillet (Etudes sur l'étym. et le vocab. du vieux slave 447)
mogelijk geachte verwantschap van Oksl. věnĭcĭ, *věnŭkŭ met weipan, waips, wipja
is op grond van Lit. vainìkas ten eenen male uitgesloten.
266. Wēpn. De vroeger algemeen aangenomen connectie van wēpn met Gr.
ὅπλον is te verwerpen (Sommer, Griech. lautstudien 99).
267. Wiljahalpei. Bij Zupitza (BB. 25, 99) vgl. Brugmann (IF. 11, 108 sq.) en Walde
(Lat. etym. wb. 57. 127). Met Zupitza (Gutturale 107) blijf ik in de h van *halps een
Idg. velaar zien.
268. Wilwan. In mijn etymologisch woordenboek ontbreekt een verwijzing naar
Persson, Wurzelerweiterung 132 noot. Vgl. ook Sommer, Griech. lautstudien 101.
Iets overtuigends omtrent wilwan heb ik nergens gevonden.
269. Winnan. Als ik aan den radix *wen- een heele reeks van beteekenissen
toeken, bedoel ik daarmede niets anders, dan dat deze wortel in historischen tijd
die beteekenissen vertoont en dat ik geen kans zie om de oerbeteekenis te
reconstrueeren. Meringer (KZ. 40, 232) heeft mij niet begrepen.
270. Wit. Meillet (MSL. 13, 208 sq.) verklaart wit uit *witw, ‘à peu près comme
*nihw = lat. neque a donné got. nih; si un w final est conservé en des conditions
phonétiques pareilles dans got. gaidw, waurstw, c'est qu'il s'agit de substantifs dans
la flexion desquels le w subsistait.’ Dit *witw zoude uit *wedwŏ ontstaan zijn, welks
verhouding tot Lit. vèdu uit *we-dwō dan dezelfde is als die van Gr. δύο tot δύω.
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271. Witōþ. Dit woord is blijkbaar van een ō-verbum afgeleid (L. Meyer, Die goth.
sprache 119. 623) en staat met Oind. vidátha- in geen nader verband. Ik zeg dit met
het oog op Wood, Mod. lang. notes 21, 42.
272. Wizōn. Over de Arische woorden, die men met wizōn heeft verbonden,
vergelijke men Wolff, KZ. 40, 19 sqq. Ik wil echter niet nalaten op te merken, dat ik
Bartholomae's etymologie van vāstar-, vāstra- (Altiran. wb. 1413 sq.) om redenen,
die ik elders heb uiteengezet, niet kan aannemen. -. Wat Oksl. veselŭ betreft, zijn
allerlei opvattingen mogelijk (vgl. von Sabler, KZ. 31, 277 en Sommer, Griech.
lautstudien 102), maar het waarschijnlijkst is wel verwantschap met wizōn, gawizneigs
en wisan ‘εὐϕραίνεσϑαι’ (Cosijn, Taalk. bijdr. 1, 191 sqq.). Vgl. PBB. 30, 326.
273. Wratōn. Vgl. H. Schroeder (PBB. 29, 520 sq.). Eventueele verwanten buiten
het Germaansch vindt men bij Wood (Mod. lang. notes 16, 308), Scheftelowitz (BB.
29, 29. 44) en R. Trautmann (BB. 29, 308 sq.). Het meeste is heel onzeker. Zoo
weten wij van Oind. vrad- niet eens nauwkeurig, wat het beteekent, laat staan of
het met wratōn verwant zoude kunnen zijn! Niet onaardig lijkt mij het denkbeeld van
R. Trautmann om Lit. randù, ràsti ‘vinden’ met wratōn, On. rata te combineeren.
Wat Scheftelowitz uit het Armenisch vergelijkt, kan ik niet beoordeelen.
274. Wulfs. Over de mogelijkheid van verwantschap met Armen. gail zie Pedersen,
KZ. 39, 364.
275. Wulla. Lat. lāna zal toch aan wulla enz. beantwoorden (vgl. Walde, Lat. etym.
wb. 323).
276. Wunds. Scheftelowitz (BB. 29, 43) vergelijkt nog Armen. vandem ‘verwoest,
vernietig’.
Voor het gemak van den lezer geef ik hier een lijst van de Gotische woorden, die
ik in mijne artikels PBB. 27, 113 sqq. en PBB. 30, 252 sqq. heb behandeld.
PBB. 27, 113 sqq.: aba abrs afaikan afdauiþs afwalwjan aha ahaks aiþei arbaiþs
asneis baírabagms birēks dius dreiban
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faúrmūljan filhan fitan frasts frawardjan gadraban ganipnan garēdan gatarnjan
gatiman gilþa grundu- hazjan hiufan hlifan hrōt inraúhtjan jiuleis kalkjō kara kaupatjan
kriustan kunawida lēkeis liuts luftus manauli maþa nidwa nōta qiþan rikan rōhsns
sagqs saiwala saiws sauþa sifan skip slawan swaran swēs tains talzjan tēkan timrjan
þeihan þiubs þrōþjan þrūtsfill ufta ulbandus usstagg waíhsta wainags wainei wōpjan
wrikan wriþus wruggō.
PBB. 30, 252 sqq.: abrs afaikan afar afguþs afleiþan afmauiþs afslauþjan
afswaggwjan agls ahaks ahwa aibr aigan aihtrōn ainakls ainlif airus aiþs aiwiski
aizasmiþa akrs aljan (‘ijver’) anasilan anatrimpan andbahts andhruskan andstaldan
andstaúrran ans arbaiþs arniba arwjō astaþ asts atisks audahafts aúhsa aurahi awō
azēts badi bagms baírabagms bandwa bansts barizeins barusnjan bauan baúr
bauþs bidagwa bigaírdan bigitan bihait bijandzuþþan bimampjan biniuhsjan birēks
biugan biuþs biwindan blandan bleiþs bliggwan blōtan blōþ bōka braiþs briggan
brikan brunjō brusts brūþs bugjan daúhts deigan dis- dishniupan disskreitan diwans
drauhsna drigkan dugan duginnan dumbs dwals faian faíhufriks faírguni faírhwus
faskja faþa faúratani fēra filhan filigri filufaihs fisks fitan flauts fōdjan fōtubaúrd fragiþ
fragildan frahinþan fraisan fraiw fraslindan fraweitan freis frisahts fula gabaurjaba
gadauka gafaúrds gafaurs gagrēfts gairu galeiks gamaiþs gamalwjan gaman
ganipnan gansjan garēdan garēhsns gastaúrknan gatarnjan gatwō gaumjan gaunōn
gaurs gawi gawidan gawrisqan gazds geigan gibla gilþa gōps gramjan gramst gras
grētan grids grundu- gudhūs (sub hūs) gunds guþ haban haidus haifsts haihs haimōþli
haims haírda haírþra hais (sub haiza-) haitan hakuls halbs haldis halis halks hals
halts handugs handus hansa hatis haubiþ hauns haúrn hausjan hēþjō hilms himins
hindar hlaiw hleibjan hleiþra hneiwan hnuþō hōlōn hraiwadūbō hrōps hrōt hugs
hunds hunsl hwaiteis hweits hwōpan ibns iddja infeinan intrusgjan inu inwidan iumjō
iusila ja jēr jiuleis jukuzi kalbō kalds kaúrus kintus kniu kriustan kukjan kunawida
laggs laikan lais lamb lasiws laþōn leihts leik liugan liuþōn lubjaleis magan magus
mail maitan malma mammō manags manna mari-
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kreitus marka marzjan mats mēgs midjungards mikils milhma mundōn munþs nati
naúh naus nauþs nēhw(a) neiwan niuklahs nōta qaírrus qistjan qiþan qiþus qrammiþa
raupjan razda rign riurs saian saíhwan sair saiwala sakan saldra saljan (‘vertoeven’)
saljan (‘offeren’) sarwa sauls saúrga sauþs sēls sibja sidus sinþs sipōneis siuks
skaidan skalja skalks skaman skaudaraip skeinan skeirs skildus skōhsl skuft skulan
slahan slaíhts sniwan snutrs sparwa spill sprautō stamms standan stibna stigqan
stikls stilan stiur stōma stubjus sugil suns sunus supōn sūts suþn swarts sweiban
swērs swibls swikns swiltan swinþs swumfsl tains tandjan timrjan trauan trudan tuggl
tuggō tweifls þāhō þarihs þaúrnus þaúrp þeihan þeihs þeihwō þiubs þiuda þlahsjan
þrafstjan þramstei þreihan þrūtsfill þulan þuthaúrn þwahan ubils ubizwa ufartrusnjan
ufbauljan ufrakjan ufta ufþanjan ūhtiug ūhtwō ulbandus unbiarja ungatass unlēds
unwērjan urreisan urrugks us usbaugjan usfilma usflaugjan ushaista usqiman
usskaws usþriutan ūt wadi waggareis wai waihjō waila wainags waírilōs waírs(iza)
waldan walus wamba wamm wandus waúrdahs weihs weinabasi weinuls weitwōds
wigadeinō wigāna wiljahalþei winnan wintrus wis wisan wizōn wlizjan wōds wōpeis
wraiqs wratōn wulþus.
L e i d e n , April 1906.
C.C. UHLENBECK.
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Germaans *marʒanaz?
In Tijdschr. 24, 7 vlgg. heeft Dr. v a n W i j k het bestaan van een germaanse
grondvorm *marʒanaz of *marʒenaz bepleit. In 't wespennest van de vele door hem
genoemde nederlandse dialektvormen wil ik mij hier niet steken, maar ten onrechte
meent hij dat die onderstelde vorm door andere uit niet-nederlandse dialekten wordt
gesteund (blz. 13 vlg.).
Wat ozw. marghan voor morghon betreft, zij verwezen naar N o r e e n , Aschwed.
Gr. § 148, anm. 3, waar die vorm met waarschijnlikheid als een ‘umgekehrte
schreibung’ wordt verklaard.
3

Anders staat het met ags. margen, door Sievers, Ags. Gr. § 10 te recht
‘dial(ektisch)’ genoemd. De plaatsen waar het voorkomt zijn vrij talrijk, maar in
hoofdzaak beperkt tot één bron, de merciese Psalter Vespasianus (ed. H. S w e e t ,
e

O.E. Texts 188 vlgg.; 9 eeuw): volgens Z e u n e r , Spr. d. Kent. Ps. § 40, 2, d (en
overeenstemmend C o n r . G r i m m , Glossar zum Vesp.-Ps. u.s.w.) komen voor:
acc. sg. margen 1 maal, id. ǣrmargen 4 m., dat. sg. margensteorran 1 m.,
margentīd(e) 8 m. en dat. sg. marne (uit *margne) 12 maal. Voorts staat 1 maal dat.
1
e
sg. marne in de eveneens merciese Rushworth Glossen (Rushw. , 10 eeuw)
tegenover 4 maal nom. acc. sg. morgen, 1 m. tō moergen, 1 m. dat. sg. moergne
en 1 m. mergenne (B r o w n , Spr. d. Rushw. Gl. I, § 34, b; § 37, c).
Buiten deze bronnen komt geen vorm met a voor. Naast margen, marne, staat in
1
de Vesp.-Ps. borggelda, borggeldum, in Rushw. sorgiaþ, sorgigaþ, sorgaþ enz.,
orsorge, worhte enz.; þornas enz., d.w.z. o blijft elders voor rg enz., hetero- of
tautosyllabies, bewaard. Maar met germ. a komen we evenmin iets verder, want
o
deze wordt 1 . in de Psalter vóór r + een niet-velare medeklinker ea (zelden eo, e),
b.v. earm (bracchium), earđ (es), eardian (habitare), hearpe (psalterium), welke ea
vóór
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r + velaar plaatsmaakt voor e, b.v. herg (simulacrum) = wsa. hearg, merglic
(medullatus) = wsa. mearglic, erc (arca) = wsa. earc, gesnerc (excidi tamquam
o
1
mortuus) = wsa. gesnearc; 2 . in Rushw. vóór r + niet-velare medeklinker ea, b.v.
bearn, earnes (met enkele afwijkingen die óf als bizondere gevallen, óf als gebrekkige
spelling zijn te verklaren, zie B r o w n t.a.p. § 5, b), voor r + velaar e in gemerkade,
a alleen in de vreemde woorden carcern en (acc.) arkę. Had dus margen een germ.
1
a, dan zou men in Ps. en in Rushw. alleen *mergen verwachten, en, daar men niet
aan kan nemen dat de breking van a tot ea (waaruit in 't Mercies vóór r + velaar
later e ontstond) jonger is dan het verdwijnen van de g, ook *merne.
Hoe de merciese vormen verklaard moeten worden, weet geen mens, maar in
geen geval mogen zij als bewijs voor een germaanse vorm met a worden
aangehaald. Het genoegen om uit te weiden over de verhouding van de merciese
tot de noordhumbriese vormen (morgen, merne enz.) moeten wij ons ontzeggen,
daar het eind toch een ignoramus zou zijn. De e van het in westsaksiese geschriften
voorkomende mergen hoeft evenmin uit a te zijn ontstaan, als die in efes ‘dakrand’
of dat. sing. dehter ‘dochter’ eruit ontstaan is (Sievers, Ags. Gr. 3 § 93, 1 en Anm.).
Bij de interessante meedelingen die Dr. v a n Wijk doet uit het poolse klankstelsel,
wil ik ten slotte nog voegen dat iets dergeliks in 't Russies bestaat. In sommige
grootrussiese dialekten, o.a. in dat van Moskou, wordt de r na e (uit ĭ) gepalatalizeerd,
niet alleen vóór iedere palatale of gepalatalizeerde konsonant, maar ook vóór een
niet-gepalatalizeerde labiaal of velaar. Het eerste gebeurt ook na andere klinkers
en met andere medeklinkers, het laatste niet; het eerste is algemeen, bij het laatste
zijn de inlichtingen niet volledig genoeg om te beoordeelen, in hoeverre de
afwijkingen aan andere dialekten ontleend zijn.
De al- of niet-palatalizatie van de r heeft een verschillende uitspraak van de
voorafgaande e tengevolge. In de volgende
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voorbeelden duidt e een dgl. uitspraak aan als in ndl. pen, ė een dgl. als in ndl. veen;
om bizonderheden is het hier niet te doen. (') wijst aan dat de voorafgaande
konsonant ‘week’ (d.i. gepalatalizeerd) en niet ‘hard’ (d.i. niet-gepalatalizeerd) is.
W e vinden dan in de uitspraak van vele Russen het volgende:
1. 'ér voor een oorspronkelik ‘weke’, maar ‘verharde’ dentaal in russiese, of vóór
een ‘harde’ dentaal in kerkslaviese woorden wordt 'er, b.v. s'ertse (<*sĭrdĭce)
‘hart’, žertva (ksl.) ‘offer’.
2. 'ér vóór een vanouds ‘harde’ dentaal in russiese woorden wordt 'or, b.v. t'v'ordəj
‘vast’, m'ortvəj ‘dood’ (adj.).
3. 'ér wordt 'ėr: a. vóór iedere ‘weke’ konsonant, b.v. (t'v'ėr't' ‘vastheid’, s'm'ėr't'
‘dood’ (subst.), plur. v'ėr'b'i ‘wilgen’.
b. vóór een ‘harde’ labiaal, b.v. p'ėr'vəj ‘eerste’, v'ėr'ba ‘wilg’, s'ėr'p ‘sikkel’,
S'ėr'puchəf.
c. vóór een ‘harde’ velaar, b.v. v'ėr'ch ‘top’.
De spelling volgt hier de uitspraak niet, maar oudtijds werd b.v. wel perĭvyj voor
p'ėr'vəj geschreven (vgl. J.K. G r o t , Filologičeskija Razyskanija, ed. K.J. G r o t , St.
Petersburg 1899, blz. 497).
De russiese voorbeelden mogen naast de poolse genoemd worden, omdat ze
duidelik tonen dat de klankwijziging van de aan de r voorafgaande e veroorzaakt is
door de zelf gepalatalizeerde r, immers ook vóór alle andere ‘weke’ konsonanten
is de uitspraak 'ė, vóór ‘verharde’ 'e (evenzo vóór ‘harde’ in kerkslaviese woorden),
b.v. d'ėn' ‘dag’, maar at'ets (ouder ot'et's') ‘vader’.
G r o n i n g e n , Mei 1906.
J.H. KERN.
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Klabak.
In een of meer nummers van het weekblad De Amsterdammer uit het najaar van
1905 vindt men een onderhoudend artikel van den heer Stoett over verschillende
woorden voor diender, o.a. over den term klabak, waarvan men verklaringen heeft
gegeven die de heer Stoett met recht verwerpt, zonder zelf eene nieuwe te willen
voorstellen. Een oogenblik - zoo meent hij - zou men kunnen denken aan eene
afleiding uit fr. colback, want in den Haag bestaat voor een agent van politie de
naam kolenbak, dat uit colback zou kunnen zijn verbasterd. Doch aan die identiteit
kan de schrijver moeilijk gelooven, omdat voor zoover hij weet de dienders nooit
zulk een hoofddeksel hebben gedragen. Men zou ook kunnen opmerken, dat dit
kolenbak gelijkt op klabak, maar dat men zich niet zoo terstond zou kunnen
voorstellen dat colback, eenmaal in het schijnbaar duidelijke kolenbak veranderd,
ook nog tot klabak zou zijn geworden. In elk geval, de lezers van den heer Stoett
zullen met hem die verklaring liever verwerpen dan aannemen.
Andere door hem behandelde termen hebben mij aan eene geheel andere
verklaring doen denken. Meermalen wordt een diender aangeduid met een term
die eene soort van hond beteekent: de heer Stoett vermeldt hd. teckel, voor Zutfen
geeft hij poedel, voor Amsterdam kip, dat, zooals hij opmerkt, een der Bargoensche
woorden is voor hond; die toepassing is in het algemeen gemakkelijk te begrijpen.
Zou klabak niet een dergelijk Bargoensch woord kunnen zijn? Een zeer bekende
Semitsche term voor hond heeft volgens Avé-Lallemant in de taal der Duitsche
Joden den vorm kelew (mv. klowin), en in het Duitsche Bargoensch zijn daaruit
volgens hem ontstaan kelef, keilef, kolev, kalef, klobe, globe; bij Kluge, Rotwelsch,
vindt men evenzoo kelof (300), kohluf (254), gilof (340), kailuf (482), kloben (323),
enz. In woordenboeken van het Fransche argot
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vindt men kelb en daarnaast ook cleb; en vooral dit laatste gelijkt op het eerste
gedeelte van klabák. Doch is klab- hier inderdaad dit cleb, dan moet -ak een suffix
zijn; en zulk een suffix komt ook inderdaad in Bargoensche woorden voor, hetzij dat
het van Slavischen of van Romaanschen oorsprong is: dit zal men wellicht niet altijd
durven beslissen, omdat er in het Bargoensch zeer internationale formaties
voorkomen. Ik vind enkele woorden in het argot van Frankrijk als b.v. momaque,
dat hetzelfde beteekent als môme, klein kind (ook momard); bizac, in den zin van
fr. bise (ook bizard). Zou aldus naast cleb ook een vorm *clebac hebben bestaan?
Wellicht ja, althans in het Spaansche Bargoensch, want Borrow geeft in zijn
woordenboek van de Spaansche Zigeunertaal (waarin vele woorden, die eigenlijk
meer tot de zoogenaamde Germania behooren): ‘C l e m a c o , hunter, cazador’.
Aan de afleiding van dit woord kan men dunkt mij niet twijfelen: hier heeft het suffix
-aco de functie die in het Slavisch zoo wel bekend is; het duidt iemand of iets aan,
in eenige betrekking staande tot datgene wat het grondwoord aanduidt. In clemaco
zal de m uit eene b (of eene w?) zijn gekomen, en het zal eigenlijk beteekenen: ‘de
man die met honden werkt’, derhalve jager; verg. gr. κυνηγέτης. Moet nu een term
voor diender verklaard worden, dan is het wellicht onverschillig of men een term
voor hond dan wel voor jager aanneemt, want ook de hond is soms een jager. En
misschien is het de moeite waard in dit verband nog een ander woord voor hond
uit het Fransche Bargoensch te vermelden, nl. cador, dat - het zij met alle voorbehoud
gezegd - zeer gelijkt op sp. cazador, jager, wanneer men ten minste in aanmerking
wil nemen dat het Bargoensch allerlei min of meer willekeurige veranderingen maakt:
cador zou kunnen gemaakt zijn van cazador, waardoor men een term kreeg, in vorm
en afmeting meer gelijkende op cabot, dat ook hond beteekent (vandaar weer cabot
ferré, een gendarme). Doch dit in het voorbijgaan.
Mijne gissing zou dus deze zijn. Klabák is een Nederlandsch Bargoensch woord,
ontstaan uit *klĕbák, en wellicht aan het
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Bargoensch in Romaansche landen ontleend. Het is gevormd van een oorspronkelijk
Semitisch woord voor hond, en beteekent eigenlijk hetzij hond, hetzij jager. De vorm
kolenbak, die met klabak synoniem is, ontstond uit een anderen vorm van hetzelfde
grondwoord, een vorm waarin tusschen k en l een op o gelijkende klinker stond (zie
boven). Indien klabak ook in Oost-Duitschland bekend was, zou men er allereerst
een Slavisch woord in zoeken, maar in die streken schijnt het in het geheel niet voor
te komen.
A. KLUYVER.
de

Nog eene Iphigenia in de eerste jaren der 17 eeuw.
In I.S. Komls (sic) Nederlants Treur-spel. Inhoudende den Oorspronck der
Nederlandsche Beroerten, 'tscheyden der Ed'len, 'tsterven der Graven van Egmont,
Hoorn ende der Batenborgers. Speel-wijs vertoont By de Brabandtsche Camer Uyt
Levender Ionst. Binnen Amstelredam. (Vignet.) t' Amsterdam, Ghedruckt by Paulus
van Ravesteyn, Voor Abraham Huybrechtsz., Boeckvercooper, enz., Anno 1616,
komt onder vele lofdichten ook voor het volgende Sonnet.
De welbedreven hant die rontom den Altaer
Van d'opgheofferd' Ipigenia hadt gheschildert
Ulissem heel bedroeft, Aiacem als verwildert,
Menalum schreyende, Calchanta vol beswaer,
En Agamemnons Hooft bewonde om 't ghevaer,
Heeft d' aenschouwers al doen in haer tranen swemmen
Die zy door meghedoogh niet en costen betemmen,
Want hier door wert 't verderf van Troyen openbaer.
Treet naer, verbonden volck, bereyt u tot het schreijen
Siende in desen Boeck u aldereerst bestrijen.
Orangen neemt de vlucht, Duck D'alba comt int landt,
Egmont den doot besuurt, en Hoorn die moet sterven,
Onse Voor-ouders al herwaert en derwaert swerven,
Van d' eerste ons Poeet behoudt de overhant.
Non omnia possumus omnes.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

313
Erg ‘welbedreven’ is de hand van dezen lofredenaar niet, maar hij wil waarschijnlijk
zeggen: Onlangs is er een treurspel opgevoerd, dat de toeschouwers trof, niet alleen
wegens het tragische lot van de hoofdpersonen, maar ook, omdat daarin een
machtige staat ten onder gaat; in dit nieuwe treurspel wordt het droevige lot van
uwe eigen landgenooten ten tooneele gebracht en het groote gevaar, dat uw eigen
volk heeft doorgestaan; de dichter van het laatste treurspel heeft een nog tragischer
stof gekozen dan die van het eerste.
Uit den laatsten versregel van het sonnet blijkt, dat Colm in elk geval niet de
dichter dier Iphigenia was. En aan Coster's treurspel mogen wij m.i. niet denken.
De schildering der gevoelens van de verschillende personen komt in het geheel niet
overeen met die in zijn treurspel - ook treedt Aiax er niet in op - en naar alle
waarschijnlijkheid doelt de schrijver van het sonnet ook op een treurspel, dat korten
tijd geleden op de Brabantsche Kamer was opgevoerd. Bovendien zou men dan de
eerste opvoering van Coster's Iphigenia vóór Mei 1616 moeten stellen, want toen
is het Nederlants Treur-spel van Colm voor het eerst vertoond. Zeer waarschijnlijk
is hier dus sprake van eene Iphigenia, door één der leden van de ‘Lavendel-bloem’
gedicht, maar nooit gedrukt.
Van het leven van Jan Sijwertsen Colm is zoo goed als niets bekend; daarom
breng ik nog eens in herinnering, dat hij schilder was en in 1616 voor de tweede
1)
maal trouwde .
J.A. WORP.

1)

Vgl. de Aanteekeningen van Mr. A.D. de Vries in Oud-Holland, III, 1885, blz. 79.
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Starter V.
Starter's lied beginnende:
Stil, stil een reys,
Ghy, die het blancke vleys,
En schoonheden van u Goddinnen prijst;
1)

op de stemme: De Nieuwe Laboré (uitg. van Vloten bl. 42-45) verraadt op vele
plaatsen een sterke overeenkomst met twee liederen die afgedrukt zijn in de
Roxburghe Ballads, edited by Ch. Hindley. Het eerste, in twee deelen, komt voor
Deel I bl. 260-4, draagt tot titel: A Compleate Gentle-woman Described by her
feature; Her person slender, her beauty admirable, her wit excellent, her carriage
modest, her behaviour chast, with her constancie in love, en is geschreven To the
Tune of Sabina. De maat is geheel anders dan die van Starter's lied zooals de twee
volgende coupletten mogen bewijzen:
Her rubie lips which doth inclose the tongue
From whence rare elegies are sweetly sung,
That may amaze,
That may amaze,
That may amaze each rurall swaine to heare
Her Siren Songs with voice so shrill and cleare.
Her Iuorie necke with golden gems compleate,
Her armes and shoulders framed fine and neate,
Her lilly hand,
Her lilly hand,
Her lilly hand and fingers long and small,
With slender wast and person some-what tall.

Het tweede, dat de bekoorlijkheden van eene bepaalde schoone

1)

Voor den vorm laborś (Valerius 147: La Boree; vgl. Luitboek van Thysius 395) vergelijke men
de beide Engelsche vormen lavolta (lavalto, levalto; zie, Murray onder lavolta) en legoranto
(Archiv CXIV, Das liederbuch Ms. Rawlinson Poet. 185, nommer II, p. 333) en lacaranto (ib.
bl. 351, nommer XV), beide verbasteringen van la courante en den bijvorm coranto (vgl. Archiv
CXVI, p. 374).
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bezingt, komt voor in Deel I, op blz. 272-279. draagt tot titel: Constant, faire, and
fine Betty. Benig The Young-man's praise of a curious Creature. Faire shee was
and faire indeed, And constant alwayes did proceed, en staat To the Tune of, Peggy
went over Sea with a Souldier. Het bestaat eveneens uit twee gedeelten in 't laatste
van welke de lofredenaar en de schoone tot een huwlijk komen, een element dat
wij in Starter's lied niet vinden. Ook hier is de maat niet dezelfde zooals weer twee
coupletten mogen bewijzen:
She hath fine cherry cheekes
and sweet Corrall lips:
There is many one seekes
love with kisses and clips;
But she, like Diana,
flies their company;
She is my Tytana,
my pretty Bettie.
Her Chinne it is dimpled,
her visage is faire;
She is finely templed;
She is neat and rare:
If Hellen were living
She could not please me;
I ioy in praise giving
my pretty Betty.

De gedichten zijn te lang om hier af te drukken. Wie de Roxburghe Ballads raadpleegt
zal zien dat Starter nergens de Engelsche dichters op den voet gevolgd is; dat er
zeer vele afwijkingen bestaan; maar tevens dat er een mate van overeenkomst is
die ons 't recht geeft te vermoeden dat de Hollandsche dichter de beide ‘ballads’
goed kende en ze, zij 't ook vaak van verre, navolgde. Starter vertoont ook hier weer
de echt Engelsche gave om een onderwerp geheel te verwerken en tot het zijne te
maken. ‘Appropriate things are meant to be appropriated!’
Groningen.
A.E.H. SWAEN.
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Straatroepen.
In de door Prof. J.W. Muller bl. 30 vlgg. van dit deel uitgegeven liedjes zijn sommige
straatroepen hem duister gebleven. Ofschoon ik ze niet alle kan verklaren, wil ik
hier toch mededeelen, wat ik er van weet weet, en ook bij sommige goede
verklaringen nog iets bijvoegen.
VI. 9. Teemsen. In West-Friesland is er verschil tusschen zeef en teems of teemis.
De eerste is van perkament, kalfsvel of schapevel met gaatjes en dient om fijn zaad,
b.v. mosterd of koolzaad, van steentjes, aardkluitjes en onkruidzaad te zuiveren.
Eene zeef met grootere gaten voor het zuiveren van erwten en boonen heet rol.
Eene teems is van dicht gevlochten paardenhaar of koperdraad en dient om de
melk van haren enz. te zuiveren.
27. In Groningen heb ik stoof nog gehoord voor eene soort van alkoof.
Bladz. 40. Prof. Muller vergist zich, als hij zegt, dat tegenwoordig in Amsterdam
alleen in de volksbuurten nog geschreeuwd wordt. Ik hoor nog geregeld o.a.: ‘bót,
bŏt, bót’, ‘rámmenās, mooi rámmenās’, ‘haal Zeeuwsche moss'le, ze benn' zoo fijn’,
‘twaalf cente d'el’ (nl. kant), ‘panne kóó’, ‘poppekást’, ‘Pietje Puk’, (nl. een
uitschuifbare pias), ‘lemoen en sinaasapp'lé’, ‘ŏblíe, dribbel drabbel’ [deze venter
schijnt onlangs overleden te zijn], ‘schellevís’, ‘kabliáuw’, ‘déksels vŏor dékschalé’,
‘leest, burgers, leest’, ‘plúmoo’, ‘vijf cent te kop’ (nl. uien), ‘nou ken je stove’ (nl. sla),
‘de laaste mooie’ (van allerlei groenten en vruchten), ‘de laaste van et jaar’, ‘stoelé
tĕ matté’, ‘kom nou, juffrou, kom nou’, ‘jacobikanne’, ‘goudvissché’, ‘vuurvaste potte
en panne’, ‘bossies hóut’ enz. enz. Dat er steeds nieuwe bijkomen, ligt voor de hand,
b.v. ‘trappé, trappó’ (houten trappen), ‘waschborde te make’ enz.
Rommelzoo (bl. 46). 1. Betiel, in West-Friesland petiel, vooral
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in de samenstelling gatepetiel = ‘vergiet’. (Zie Ned. Wdb. IV, 345).
2. Koningsbrieven. Deze worden in Amsterdam nog gedrukt en verkocht; voor
o

2.

3.

4.
6.
7.
8.

9.
10.
12.
13.

enkele jaren heb ik ze althans nog gezien. (Zie Eigen Haard 1906, n . 2).
Vuil smeer. Is dit het overtollige vet uit de keuken, dat dan door den koopman
aan de kaarsenmakers verkocht werd?
Turkze boonen, hier waarschijnlijk geen slaboonen, maar groote boonen of
paardenboonen, en wel gepoft. Zoo passen ze beter bij de kastanjes.
Krane-wasz'. Kan hierin eene volksetymologie schuilen, b.v. voor kanefas (om
dweilen van te maken?)
Elle Kant is hier zeker geene samenstelling: de man verkoopt kant voor drie
groot de el.
Nieuwe Neering. De naam van een volksboekje of liedje?
Het geroep ‘Wie heeft er een kind gevonden?’ heb ik nog wel gehoord.
Haire Zool'. Kiliaen geeft sole als synoniem van pantoffel. Daaraan zou ik liever
denken dan aan ‘vilten zooltjes’.
Aakkertjes, Koorde-band' is geene samenstelling, maar noemt twee artikelen.
Boon-peule is nog, of was althans tot voor korten tijd, in Waterland de gewone
naam voor ‘groote boonen, tuinboonen’.
Kalf wordt nog juister door ‘kloof’ of ‘barst’ weergegeven dan door ‘kale of bloote
plek’.
Errette. Wat is dat? Toch zeker geen ‘erwten’.
Matze-beusz en Aske-beusz' = ‘mattenbezem’ en ‘aschbezem’
De in al deze regels is het article partitif van den Waalschen koopman.
Een Nieuw Lied, 10. Versche waar is nog de gewone naam.
Nysen is zeker niet = anijs. Dat toch kan moeilijk bij de el verkocht worden.
Kan het ook kant zijn uit Neisse (in Silezië)? Vgl. nanking, tibet, cachemir,
mouseline, armozijn, damast, marokkijn, cordewane, astrakan, hondskoten,
kamerdoek enz.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25

318
20. In den tweeden regel is een koopman in oude boeken aan het woord; hij heeft
een kar vol, voor een dubbeltje per deel.
Een maatje Rijp is zeker wel ‘een maatje rijpe klapbessen, kruisbessen’.
Brieje boonen zijn wel ‘snijboonen’, van het breede, rechte soort, dat gewoonlijk
slagzwaarden heet.

Amsterdam.
P. LEENDERTZ JR.

Naschrift.
Bovenstaande, dankbaar aanvaarde, opmerkingen van Dr. Leendertz geven mij
aanleiding om ook enkele, onder of na den afdruk door mij gevonden toevoegsels
mede te deelen.
Vooreerst worde even de aandacht gevestigd op de plaats uit den Esopet (XLVIII,
20), die mij pas tijdens de correctie onder 't oog gekomen is, en daardoor alleen in
een verscholen hoekje der noot op blz. 20 - bij ongeluk onderaan, in plaats van in
't gevolg der aanhaling uit De Brune's Banketwerck - nog juist vermeld is kunnen
worden, en die toch meer in 't oog verdient te vallen. Immers dat Reinaert daar den
‘herde’ met ‘Robijn’ zonder meer aanspreekt is een opmerkelijk blijk van de
de

bekendheid reeds in de 13 eeuw - indien althans die fabel uit den Esopet zóó oud
is - van de liederen of spelen over Robin en Marion ook aan deze zijde der taalgrens.
En ook in 't algemeen, als blijk van literair leven, is die benaming merkwaardig.
Robijn was dus ook in Dietsch-Vlaanderen de vaste naam van den typischen herder;
later allicht ook van den ‘paysan qui veut faire le finaud’ (zooals Hatzfeld-Darmesteter
de toepassing van den naam omschrijft), dus niet veel meer verschillende van den
boven (blz. 19) besproken Gautier. - Dat deze zelfde naam robin in Engeland
gebezigd is als soortnaam voor het roodborstje had, in verband met het op blz. 20,
noot 1, en blz. 22-24 besprokene, aldaar althans even vermeld mogen zijn.
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De in V, 3 (blz. 29) naast elkaar genoemde ‘const, wil oft macht’ vormen eene ook
elders voorkomende, in de middeleeuwen vermaarde trias: zie b.v. Maerlant, Mart.
III, 163 en de aanteekeningen van Franck-Verdam.
De op blz. 46 en 50 vermelde ‘koningsbrieven’ vond ik onlangs in woord en beeld
in Gheschier, Des Werelts Proefsteen, 188-189: een aardig prentje, voorstellende
een man die op een stadsplein met zulke ‘brieven’ loopt te venten, in de linkerhand
een stok met papieren strooken, in de rechter een blad papier; met het onderschrift:
Coningh-brieven, Coningh-brieven,
Om een ieder te gherieven;
Groot begrijp voor weynigh geldt
Wordt van my te coop ghestelt enz.

en dan ten slotte:
Wel! hoe compt ghy soo te tieren
Langhs de straet, als wilde dieren?

Dat de op blz. 44 en 59 vermelde Fransche ‘Cris de Paris’ in veel grooter
de

verscheidenheid en ook uit ouder tijd - immers reeds uit de 13 eeuw - bekend zijn,
kan men zien uit G. Paris, La litt. franç. au moyen âge § 109 (en de ‘note
bibliographique’ daarop), en vooral uit de rijke en leerrijke biblio-iconographische
studie over dit onderwerp van den Vicomte De Savigny de Moncorps: Petits Métiers
et Cris de Paris (Par. 1905), een met veel liefde en smaak samengesteld, keurig
gedrukt boekje (mij door Dr. Boekenoogen ter leen verstrekt), dat telkens en telkens
- te dikwijls om hier in bijzonderheden aan te toonen - in proeven en aanhalingen
herinnert aan de hierboven door mij uitgegeven Nederlandsche straatroepliederen.
Men krijgt soms zelfs den indruk dat hier weer, in de middeleeuwen en later, Frankrijk
zoowel in 't leven als in de literatuur, ons voorbeeld is geweest: de soort van roepen,
de wijze van de koopwaren aan te prijzen en uit te venten, de
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latere klachten over de drukte en het getier op straat, de afbeeldingen der venters:
dat alles en meer vindt men hier terug. Natuurlijk is die indruk stellig ten deele onjuist;
ook hier is ‘meer gelijk als eigen’. Maar al is het schijnbaar oorzakelijk verband zeker
vaak slechts parallelie, het blijft aardig in Frankrijk denzelfden gang van zaken waar
te nemen. Ook ter verklaring der Nederlandsche stukken zou er allicht een en ander
uit te halen zijn; maar ik laat het hierbij. Te meer omdat onze hedendaagsche
straatroepen intusschen ook van andere zijde aan de orde gesteld zijn door de
prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging voor Noord-Nederlands
Muziekgeschiedenis.
U t r e c h t , April 1906.
J.W. MULLER.
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