Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Jaargang 27

bron
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27. E.J. Brill, Leiden 1908

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_tij003190801_01/colofon.php

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

Blond.
De afleiding van dit woord wordt in de beste Nederlandsche, Fransche en Duitsche
woordenboeken opgeteekend als te zijn onbekend. Wel is men het hier over eens,
dat de Romaansche vormen oudere brieven dan de Germaansche kunnen vertoonen,
en neemt aan dat mlat. blundus, blondus, fr. blond, sp. blondo, it. biondo het
oorspronkelijk zijn van ons Germaansche woord blond. Het Woordenboek der Nederl.
Taal beschouwt ons blond als ‘ontleend aan fr. blond (ofr. blunt), waarvan de afleiding
niet bekend is’ (bldz. 2914), en Salverda de Grave rekent het reeds in het Mnl.
gebruikelijke adjectief natuurlijk tot de groep van in de oudste periode overgenomen
Fransche woorden (‘De Franse Woorden in het Nederlands’ bldz. 93 en 113). Kluge,
in zijn Etymol. Wtb. der deutschen Sprache s.v., vermeldt dat het in het Mhd. sinds
omstreeks 1200 voorkomt als ‘blunt.’ Omtrent het Nhd. zegt hij: ‘dem älteren Nhd.
fremd, um 1650 (zunächst in frz. Aussprache, die bis im Anfang des 19. Jahrhunderts
möglich blieb) .... entlehnt aus frz. blond. Das noch heute wenig volksübliche (für
1)
Westfalen und Nassau als dial. bezeugte) Wort , wofür man meist gelb, goldgelb
gebraucht, drang auch ins Ndl....; im Engl. begegnet es vereinzelt seit dem 15.
Jahrh. als blond (eine volkstüml. Benennung von ‘blond’ fehlt im Engl., dafür fair).’
De laatste opmerking ziet m.i. op Grimm, die in zijn Wtb. s.v. - dit

1)

Zou het Oostelijk van Nassau in de volkstaal wel gehoord worden?
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deel (II) verscheen in 1860 - schreef: ‘auffallend dasz im eng. das wort blond fehlt.’
Zoo gezegd klinkt dat onjuist. In het moderne Engelsch komt het bij oudere schrijvers
wel voor - zie Murray - maar alleen in hoogeren stijl; het is nooit populair geweest
en is thans geheel in onbruik geraakt.
Het blijkt dus, dat noch in Engeland noch, in het algemeen althans, in Duitschland
het woord blond diep in de volkstaal is doorgedrongen. Bij ons heeft het zeker reeds
betrekkelijk vroeg het burgerrecht gekregen en behouden; buiten de grenzen van
het Nederlandsche taalgebied schijnt het oorspronkelijk Romaansche woord vooral
langs den weg van de litteratuur toegang te hebben gekregen tot andere
Germaansche talen. Dat het tot ons uit het Fransch gekomen is, valt moeielijk te
betwijfelen.
In de Romaansche talen is het adjectief algemeen verbreid; in het Portugeesch
schijnt het niet voor te komen. Ducange vermeldt dat de Engelsche koning Willem
Rufus (1087-1100) in een ouden charter Wilhelmus Blundus genoemd wordt, ‘quippe
est rutilus color quem blondum dicimus,’ en s.v. blondinus citeert hij een tekst uit
de vroege middeleeuwen, waarin het heet dat ‘pannarii vendunt pannos albos et
nigros, camelinos, blondinos, burnetos, virides.’ Dit laatste voorbeeld wijst er op,
dat de gebruiksfeer toen ruimer was, dan die van het Ndl. blond. Ook het huidige
Fransch, ofschoon ik het betwijfel dat men het adj. blond van stukken goed en linten
zal gebruiken, kent het in verbindingen, die ons vreemd lijken: Littré vermeldt sauce
blonde, friture blonde; een glas licht bier wordt une blonde genoemd enz. Aan den
anderen kant vind ik in het Wdbk. der Ndl. Taal en in Grimm's Deutsches Wörterb.
een paar sporadische gevallen van het gebruik van blond in de technische taal van
zekere beroepskringen (Grimm zegt dat de kooplieden onderscheid maken tusschen
‘braunen, gelben, blonden und weiszen zucker,’ en in Groningen is blonden de naam
‘voor een soort van grove, melige aardappelen, zeer licht van kleur’).
Zooveel staat vast, dat men voor de afleiding van blond uit
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moet gaan van het Romaansch, in casu van het Latijn. Of zou het daar eveneens
als bij ons van vreemden oorsprong wezen? Kluge is van die meening. Hij houdt
het voor waarschijnlijk, dat hier iets dergelijks gebeurd is, als wij in veel later tijd
zien bij ndl. woorden als spion en boulevard. Een oorspronkelijk Germaansch woord
zou in het gesproken Latijn het burgerrecht hebben gekregen, en later weder uit het
Latijn eenigszins vervormd opnieuw zijn overgenomen. De gronden die hij aanvoert,
zijn echter vrij zwak. Het is wel aardig te zeggen: ‘Vulgärlat. blundus scheint die
urgerm. Benennung der den Römern auffallenden germanischen Haarfarbe gewesen
zu sein (lat. flavus, gr. πυρρός)’ en er meteen op te wijzen: ‘umgekehrt übernahmen
die Germanen das lat. calvus;’ maar vooreerst is het eerste een losse bewering
zonder eenigen den minsten grond, omdat uit die periode van een dergelijk
Germaansch woord in die bet. niets bekend is, ten tweede is het een
gevoelsargument, dat aan Felix Dahn herinnert. Wij hebben alweder de naïef-pedante
tegenstelling van Germaansche deugd en schoonheid tegenover Romeinsche
ondeugd en verwelking. Men vergelijke b.v. wat Kluge, uit wiens Et. Wtb. s.v. blond
ik zoo even citeerde, s.v. kahl zijnen lezers ten beste geeft. ‘Wahrscheinlich fiel den
Römern die germ. Haartracht [sic] (s. blond) und den Germanen die röm. auf [is hier
“Haarlosigkeit” soms uitgevallen?], und wir wissen aus Ovid. Amores 1, 14. 45 [en
elders] dasz germ. Haar in Rom verkauft wurde.’ Hier vergeet Kluge dat de Kelten,
die toch reeds zoovele eeuwen vroeger met Rome in aanraking gekomen waren,
in haarkleur niet zoo sterk van de Germanen zullen hebben verschild; Strabo betuigt
dat in woesten aard, lichaamsgrootte en blondheid (ξανϑότης) het onderscheid
alleen quantitatief was. Evenmin schuilt er bewijskracht in wat K.s.v. blond nog
bijbrengt ‘wie denn auch andre Farbenbenennungen aus dem Germ. (s. blau, blank,
braun, grau, weisz) ins Roman. gedrungen sind.’ Hiertegenover mag men vragen:
hoe komt het dan, dat er bij die kleurnamen van hun oorspronkelijkheid in het
Germaansch
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geen kwestie is, maar dit bij blond op zijn minst problematisch moet heeten?
Bovendien die andere kleurnamen zijn op Germaansch taalgebied van ouds
algemeen verbreid en worden vrij gebruikt; blond daarentegen is niet algemeen,
kan geen oude geloofsbrieven vertoonen en heeft eene tamelijk begrensde
gebruiksfeer.
Toch is er een Germaansch woord blond, dat veel ouder moet zijn. Verdam
vermeldt het in het Mnl., nl. waar hij registreert dat het mnl. blond ook gezegd wordt
‘van de kleur der haren, die door ons in de wandeling peper-en-zout genoemd wordt.’
Hier biedt het Ags. een daarmede overeenstemmende uitdrukking blonden-faex,
door Skeat vertaald ‘with hair of mingled colour, gray-haired.’ In het Wdb. der Nederl.
Taal vind ik dat in het huidige Ndl. blond in de bet. ‘grijsachtig, peper-en-zout (t.w.
van het hoofdhaar)’ nog gewestelijk voorkomt (s.v. bet. 8). Bij Skeat vind ik dat Diez
indertijd blonden-faex in verband bracht met ijsl. blandinn = ‘mixed’ of ijsl. blautr =
‘soft, weak, faint’. Te recht zegt Skeat van die laatste verbinding, dat zij ‘absurd’ is;
maar aan de verwantschap met blandinn, got. blandan sik (de vertaling van
συναναμίγνυσϑαι), en eng. to blend staat niets in den weg. Dan zoude de
grondbeteekenis van dit woord blond zijn ‘gemengd’; d.i. van het hoofdhaar gezegd
‘gesprenkeld.’
Deze beteekenis staat in te sterke tegenstelling tot de gewone, dan dat men kan
aannemen dat wij hier met beteekenisovergang te doen hebben. Ik houd het er voor
dat romaansch blond als bepaalde kleurnaam een ander woord is dan het met een
oergerm. w.w. in de bet. ‘vermengen’ verwante adj., dat de ‘peper-en-zout’ kleur
van de grijzende haren aanwijst. Wel houd ik het voor waarschijnlijk dat de
aanwezigheid van een reeds bestaand adj. blond de overneming van het homonieme
woord uit het Fransch heeft in de hand gewerkt. Voor het taalgevoel bleven beide
niet gescheiden, zooals zij dan ook in Verdam's Mnl. Wdb. als verschillende
beteekenissen van een zelfde woord worden opgegeven.
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Maar voor blond = flavus, rutilus, hebben wij de afleiding in het Latijn te zoeken. Ik
zie in blundus, blondus een vulgairen vorm van Hooglat. blandus. Wij hebben te
doen met een possessief adjectief van mel, welks bet. ‘honingachtig; (als) van
honing; honnig’ zich aldus gedifferentieerd heeft, dat de eene vorm ten opzichte
van de kleur, de andere met betrekking van de zoetigheid gebruikelijk werd, waarbij
blundus of blondus tot de volkstaal (het populaire Latijn) beperkt bleef, doch blandus
juist in het Hooglatijn te huis behoorde.
Om deze stelling te bewijzen, heb ik aan te toonen: vóór alles, dat de etymologie
formeel in den haak is; dan dat zulk eene differentiatie in vorm en gebruik plausibel
is; eindelijk dat de beteekeningsontwikkeling zelve zich waarschijnlijk laat maken.
Wat de formele zijde betreft: dat van het woord voor ‘honig’, dat in het Latijn mel
luidt, een adj. gevormd kan zijn, dat in het Latijn kon uitloopen op blundus, blondus,
blandus, is in overeenstemming met de klankwetten. Het lat. mel staat voor *melt
= *mĕlῐt, vgl. gr. μέλι, - τος, got. miliþ, en in de ll van de casus obliqui leeft de
oorspronkelijke lt voort. Het bijbehoorende adj. kan op nus (ῐnus) uitgaan, vgl.
eburnus, populnus, salignus, paternus, aënus [= *ajeznus, van *ajes = aes]; houdt
men hierbij in het oog, dat dit suffix -nŏ, nom. s. -nus in het Idg. den klemtoon zal
gehad hebben, zooals in eenige Grieksche adjectiva van dat type, b.v. ἑσπερινός,
ἐαρινός, ἀλγεινός, dan is als grondvorm op te stellen *məlit(i)nó. Drieërlei
klankwijziging heeft op den langen duur en reeds in vóórhistorischen tijd hierop zoo
moeten inwerken, dat het adj. ten slotte als blundus - blandus klonk: de aanvangs-ml
werd tot bl; de volgende vocaal werd dof, d.i. hield op palataal te zijn; tn werd tot
nd. Wat dit laatste aangaat, oorspr. tn gaat in het Latijn - evenals oorspr. dn (b.v. in
unda), en oorspr. dhn (b.v. in fundus ‘bodem, grond’) - over in nd. Zoo is tendĕre
ontstaan uit *titnere (vgl. sistere, bibere), pandĕre = *patnĕre is te beschouwen als
het caus. van patēre, mandĕre ‘[met de kiezen] vermalen’ is verwant met skr. math,
praes.
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mathnāmi; er is een tijd geweest, dat Brugmann de Lat. gerundiva op -ndus uit -*tnus
wilde verklaren, eene verklaring, die m.i. niets minder waarschijnlijk mag heeten,
dan de vele andere, die van die nog altijd niet voldoend opgehelderde formatie zijn
gegeven. De verdoffing van het timbre van de binnenvocaal past goed bij wat de
Romeinsche grammatici omtrent het karakter van de l, die daaraan onmiddellijk
voorvoorafgaat, verklaren, dat die nl., als tweede van met dubbelconsonant
beginnende woorden, velare uitspraak had, zie Lindsay, The Latin Language, blz.
89 v.o. Eindelijk, het overgaan van ml in bl kan allerminst bevreemden. Het is in
overeenstemming met wat wij elders op Idg. taalgebied zien gebeuren. Evenals in
het Grieksch βροτός staat voor *μβροτός uit *μροτός (vgl. skr. mṛtá, lat. mortuus,
mors) en βλίττω = *μλίττω van μέλι(τ), evenals in het Keltisch verscheidene met bl
beginnende woorden op oorsp. ml ternggaan (in het Oud-iersch heeft mlicht ‘melk’
blicht naast zich; mlas ‘smaak’ blas; mlaith ‘week, zacht’ blaith), evenals in het
Sanskrit brū ‘spreken’ uit mrū ontstaan is, en evenals men formeel gerechtigd is om
voor de Germaansche woorden, die in onze taal blijde en bruid heeten, uit te gaan
van met ml en mr beginnende grondvormen (zie Paul u. Braune's Beiträge, 15, 226
2
vg. en Brugmann, Vergl. Gramm. I , § 387 a.), zoo kan men tegen de mogelijkheid
van den overgang van aanvangs ml en mr in het Latijn redelijkerwijze niets
1)
inbrengen . Het aantal bewijskrachtige gevallen is echter

1)

Sommer Handb. der lat. Laut. u. Formenlehre denkt er anders over. Hij beweert dat ml in het
begin van een woord in het Latijn tot pl worden moest, en steunt daarvoor op plectĕre (straffen),
volgens Thurneysen verwant met multa; op plācāre, dat familie heet van mulcēre en op
plumbum tegenover μόλυβδος. Het laatste woord gaat, zooals Sommer zelf erkent, waarsch.
terug op een in vóórhistorischen tijd uit eene niet Idg. taal overgenomen vreemd woord, heeft
hier dus geen bewijskracht, omdat onze kennis van dat grondwoord gelijk nul is. Placare te
voegen bij mulcēre [uit het Skr. ware beter mṛç als verwant bijgebracht] kan alleen geschieden
door het te scheiden van plăcēre, wat niet aangaat. Plectere en multa tot verwanten te maken,
is aardig bedacht, maar zeer onzeker; ook weten wij niet of tusschen de l en t van multa
werkelijk een c uitgevallen is; Bréal's vermoeden dat Gr. πλήσσω - πλήττω in plectere kan
steken, heeft evenveel kans waar te zijn. Maar het ernstige bezwaar tegen de stelling van S.
is het physiologische, dat Brugmann t.a.p. § 387, A. 4 doet uitkomen Ik geloof ook, dat niemand
op het denkbeeld zou gekomen zijn een aanvangs- ml in het Latijn tot pl te doen worden ware
het niet dat sommigen in exemplum, templum en derg. dc p voor anorganisch hadden verklaard
en gelijkgesteld met de b in fr. sembler, comble, gr. μέμβλωϰα; maar niets belet in exemplum
enz. dezelfde formatie te zien als b.v. in discipulus.
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schaarsch evenals de verbinding van ml en mr zelve. Inwendig mr werd in het Latijn,
naar het schijnt eveneens, behandeld; dit blijkt uit hibernus = *hibrinus = *himrinus,
vgl. χειμερινός, en uit tuber bij tumēre. Van inwendig ml is geen voorbeeld bekend.
De vroeger door Johannson (in Kuhn's Zeitschrift XXX, 441) en Von Planta
(Gramm. der osk. u. umbr. Dialekten, I, 305) voorgestelde etymologieën van blandus
gaan ook uit van de onderstelling dat bl hier uit ml onstaan is. Hun fout is dat zij
geen rekening hoegenaamd houden met het werkelijke gebruik en de werkelijke
beteekenissen van het woord, waarvan zij eene etymologie construeerden. Zij
zoeken in den wortel mld, meld, die o.a. in een idg. adj., uit lat. mollis (vgl. het Hom.
ἀμαλδύνω) en skr. mὛdú gemakkelijk te reconstrueeren, aanwezig is, den oorsprong
van blandus, zonder er een oogenblik aan te denken dat zij hadden aan te toonen
hoe van een woord, dat ‘week, zwak’ bet., eene afleiding kon komen met bet.
‘vleiend’. Etymologizeeren zonder rekening te houden met wat wij uit de documenten
en de levende taal omtrent de beteekenis der woorden kunnen leeren is slecht werk
doen. Overigens is die afleiding, ook formeel, weinig aanbevelenswaardig, evenmin
die van Bezzenberger, die in zijne Beiträge (V, 168) van een Litausch woord galandu
ter verklaring van blandus uitgaat.
Dat er naast blandus een blundus, blondus bestaan k o n , lijdt geen twijfel. In het
Latijn zijn korte vocalen betrekkelijk onvast, een gevolg van het sterk exspiratorische
accent. Wisseling van ă en ŏ in verwante vormen is niets ongewoons. Naast portio
heeft men pars; vŏcīvŏs en vŏcare zijn oude bijvormen van văcuus en văcare, een
wisseling die van het zwakke timbre dier slechts weinig van de neutrale vocaal
afstaande korte
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vocalen evenzeer getuigt, als andere dergelijke dubbelvormen: holus en helus;
jocinoris en jocineris: fenerare naast fenus-oris (-eris), homo en de oude acc.
hemonem bij Ennius. Dat overigens uit de neutrale vocaal veelal ă in het Latijn is
voortgekomen, bewijzen dătus, sătus, stătio, cătus en derg.; men vgl. Prof. Kern's
opstel in dit Tdschr. XVII, 161; en de binnenvocaal van het onderstelde prototyp
*mlendus uit *mlindus zal vrij wel neutraal geweest zijn. Dat de beide uitspraken:
blundus en blandus, naast elkander kunnen bestaan hebben, daarvan hebben wij
een tegenhanger in het prototype van fr. soin, it. (bi)sogno dat door Bücheler is
herkend in *sonium, den nevenvorm van Hooglat. senium; in *clovus (naast Hoogl.
clavus) van waar fr. clou, it. chiodo. In het laatste geval is de vulgaire uitspraak die
met o-timbre tegenover ă-timbre van den hoogeren stijl. Parallellen vindt men nog
in fr. Noël tegenover natalis; it. nuotare, fr. noër tegenover lat. natare; portug. fome
tegenover lat. fames.
Eindelijk, de beteekenisontwikkeling. Bij blandus denkt men hoofdzakelijk aan de
bet. ‘vleiend, naar den mond pratend, ooren streelend’ want het wordt gezegd van
‘zoete woordjes, vleitaal.’ Dat die begrenzing tot de taal, het gesproken of geschreven
woord, niet oorspronkelijk kan geweest zijn, valt reeds hieruit af te leiden dat, vooral
in het oudere Latijn, samenstellingen als blandidicus, blandiloquus (zie b.v. Plautus
Poenulus 138; Bacchides 1173; Trinummus 239) gevormd zijn. Ware het begrip
‘vleitaal’ aan het enkele blandus van den aanvang af inhaerent, dan zou eene
samenstelling met woorden voor ‘spreken’ niet noodig hebben kunnen zijn. Maar
ook overigens blijkt het uit het gebruik voldoende, dat blandus en blanditiae niet tot
‘lieve woordjes’ beperkt is; men vgl. b.v. Plaut. Cistellaria 539 en Terentius Hecyra
68. Gaat men uit van de bet. ‘(honig)zoet’ en stelt men zich die voor in de richting
van ‘zoete woordjes’, ‘liefkozingen’ dan is de beteekenisontwikkeling volkomen
duidelijk. Nog bij een zoo laten schrijver, als de oude Plinius, straalt de
oorspronkelijke
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bet. ‘zoet’ door, waar hij zegt Praef. 1 § 42, jucunda dictu aut legentibus blanda. ‘O
melle dulci dulcior’ staat ergens bij Plautus (Asin. 614); geliefden noemen elkander
in zijn tooneelstukken zoo gaarne mel meum, mellitus, vgl. Casina 135 mea vita,
mea mellilla, mea festivitas. Zoo heeft ook het oorspronkelijk bij mel behoorend
adjectief blandus een dergelijke overdrachtelijke bet. aangenomen en doordat het,
ten gevolge van zijne klankwijziging, voor het taalgevoel van mel geheel losgeraakt
was, is het alleen in dien figuurlijken zin in zwang. De meest gewone bet. er van is
op dezelfde wijze te verklaren, als in het Fransch b.v. ‘des paroles mielleuses,’
volgens Littré = ‘des paroles qui ont une douceur affectée, qui sont doucereuses et
non pas douces.’ Zou men blanda dicta beter kunnen omschrijven?
Eene andere beschouwing ligt aan de beeldspraak ten gronde die den nevenvorm
blundus, blondus aan de honingkleur heeft vastgeknoopt. Ook hier zijn analogieën,
waarvan ik er enkele zal opnoemen, en die men zonder veel moeite vermeerderen
kan. De Açvins, het Vedische paar goden dat met den morgenstond en den dageraad
in betrekking staat, rijden op een wagen van de kleur van honing. Als Apulejus in
zijne Metamorphosen de pracht van een mooien vrouwenhaardos verheerlijkt (II,
9) vergeet hij niet den tint van de blonde haren met die van goud en honig te
vergelijken. Lucretius (IV 1152) vermeldt μελίχρους als het zoete naampje dat de
minnaar geeft aan zijn meisje dat een donkergetinte, lichtbruine huid heeft; hierbij
heeft Giussani een geleerde noot met parallelplaatsen, waarbij hij zegt: ‘Più volte
s'incontra nell' Antologia greca il color del miele a titolo di complimento.’
Wij zagen boven dat in de middeleeuwen blond ook de bet. had van ons ‘rossig.’
Willem Rufus heette ook Guilielmus Blundus, en voor het Mnl. wijst Verdam er
uitdrukkelijk op, dat in die taalperiode behalve wat hij noemt onze ‘gewone’ bet. van
blond, dit adj. ook de bet. had van ‘lichtrood, vaal, rossig.’ Ook dit strookt best met
een oorsprong als door mij is blootgelegd.
Leiden.
J.S. SPEYER.
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Nicolaas Heinsius Nic. F.
I. Het auteurschap van ‘De Vermakelijke Avanturier.’
Bruno Daalberg's Twee en dertig woorden boekt de overlevering, die een Heinsius
als auteur van ‘De Vermakelijke Avanturier’ aanwijst, en in den loop van de
negentiende eeuw heeft men dien zekeren Heinsius met Nic. Heinsius, den zoon
van Nicolaas vereenzelvigd.
Maar een mededeeling, waarvan de zegsman onbekend is, verdient geen
vertrouwen en zoo is ook in dit geval gebeurd wat verwacht kon worden. J. ten
1)
Brink heeft als waar trachten te bewijzen, wat vóór hem zonder verder onderzoek
geloofd was. Ongelukkig heeft J. ten Brink in de richting van de gewenschte uitkomst
geredeneerd. De letters N.H. behoeven niet de beginletters te zijn van den
werkelijken naam van den auteur en nog minder voor de hand liggend is het
vermoeden, dat, daarvan uitgaande, achter de N. en de H. -icolaas en -einsius invult.
Dat met de bittere pillen van Dr. H .... s op de arcana van Nic. Heins zou gedoeld
zijn, is bovendien niet zonder voorbehoud aan te nemen.
Waar nu de naam van den auteur niet in zijn werk vermeld wordt en de daarin
voorkomende aanwijzingen evenmin het vinden mogelijk maken, heb ik gemeend
de traditie eenige schakels hooger op te moeten volgen, daar een zich gelijkblijvende
overlevering bij onbekendheid van zegsman aan betrouwbaarheid pleegt te winnen,
wat zij aan jeugd verliest.
***

1)

Nederland.
Dr. Nic. Heinsius jun. Rotterdam 1885.
Inleiding zijner uitgave van aaneengeschakelde verhalen uit ‘De Vermakelijke Avanturier.’
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In 1805 noemt Bruno Daalberg een Heinsius, niet Nic. Heinsius Nic. f., als auteur
van ‘De Vermakelijke Avanturier.’ Van daaraf teruggaande vinden wij N. Heins(ius)
als auteur genoemd in de Vaderl. Letteroefeningen 1763 I pag. 282.
‘De kluchtige Romant, of het Leven der Edelmoedige Comedianten. Naar het
Fransch van den Heer Scarron. Door N. Heins. Schrijver van den Vermakelijken
Avanturier. Te Leeuwarden bij H.A. de Chalmot 1762. twee deelen in octavo 532
1)
bladzijden .
In 1729 deelt de Boekzaal van September op pag. 356 het volgende mede.
‘Uitwerf (te Amsterdam) heeft den bekenden Roman, genoemt de vermakelijke
Avanturier (van wijlen Doctor Heins) in het Fransch doen vertalen, en in 12 gedrukt
onder de tytel van les Avantures extraordinaires d'un Hollandais. De vertaler van
dit werk is de Heer Valatte.
Daar de medicus Heinsius voor de Boekzaal geen onbekende was en verschillende
zijner werken in dit tijdschrift besproken of vermeld werden, en daar verder de
Boekzaal bekend is met zijn overlijden (‘wijlen Doctor Heins’) maakt deze
mededeeling het auteurschap van Heinsius zeer waarschijnlijk.
Groningen.
A. GREEBE.

1)

Deze vertaling van Scarrons roman was reeds in 1678 gedrukt. Zie Gouda Quint Veilingscat.
Oct. 1892.
Een editie van 1779 wordt door Schultheisz. Der Schelmeuroman der Spanier und seine
Nachbildungen. pag. 62. (Hamburg 1893) geciteerd. De editie van 1762 wordt ook door
Arenberg en Abcoude vermeld.
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Kloppen in de bijzondere beteekenis van Castrare.
Op blz. 142 van Dl. XXVI heeft de heer J. Prinsen het bestaan van bovengemelde
beteekenis vragenderwijs met een zestiende-eeuwsch Hollandsch citaat (uit het
protokol van Jan van Hout) trachten toe te lichten. Ofschoon er volgens mij niet de
minste reden is deze bepaalde beteekenis ter aangeduide plaats aan den zin toe
te kennen - vóór alles omdat wij niet gerechtigd zijn een zoo speciale en in elk geval
weinig verbreide beteekenis aan te nemen bij een zoo algemeen gezegde als
bedoeld, vervolgens omdat de climax, waar de heer Prinsen zelf op wijst, na de
begrippen hangen en verworgen veeleer een begrip van ledebraken doet verwachten,
wat ‘cloppen’ zeer goed uitdrukken kan - geloof ik toch tevens, dat ondanks de
betwijfelende aanmerking op genoemde bladzijde een kloppen = castrare bestaan
heeft, en wel op de volgende gronden.
In zijn merkwaardig boek over de Deutsche Hausaltertümer wijst Moritz Heyne,
II 196, er op, dat van alle kastreermethoden die van het kleinkloppen der teelballen
blijkens taalbenamingen ons uit de Middeleeuwen het oudst is overgeleverd, waar
in het Capitulare de villis van boves cloppos wordt gesproken. Klophengst heeft dus
oorspronkelijk zeker niets anders beduid dan op zoodanige wijze ‘gesneden’ ruin,
al moeten we er nota van nemen, dat met de veranderde manier van kastreeren
blijkens bevoegde lieden, de paardenartsen, in ons hedendaagsch Nederlandsch
ook een gewijzigde beteekenis aan dit znw. is gegeven. Duidde niet ruin zelf als
identiek met het mnl. wrene gelijk het verouderende hgd. reinisch oorspronkelijk
iets anders, met name den hengst aan, en dit op zijn beurt, in het Deensch o.a. de
soortnaam geworden, in de Malbergsche glossen en nog in het Beiersch bepaaldelijk
het gesneden dier?
Ten onrechte vooronderstelde echter prof. Verdam in het
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Mnl. Wdb. dat kloppen in deze beteekenis wel vooral of uitsluitend van paarden zal
gezegd zijn; mij is uit Maastricht nog heden klophaan voor kapoen bekend. En dat
inderdaad deze wijze van kastratie heeft bestaan, weet Heyne t.a.p. uit het
synonieme ndd. bôten te bewijzen, dat dan bij het in deel XXVI door prof. Verdam
blz. 109 besproken boten zou behooren, hoewel mijn twijfelzucht niet zoo grif als
1)
Heyne de zekerheid eener scheiding van mhd. büezen, ons boeten aanneemt.
Massa's abstracta met praeteritumvokaal komen toch vooral in de vroegere taal
voor en anderzijds zal men na eenige studie van de dietsche vocabularia, waaruit
Diefenbach, Heyne's zegsman, putte, al heel weinig waarde hechten aan een
spelvorm bouten of boten, die de een zoowel als de ander evengoed een boeten
als boten representeeren kan. O die vocabularia: wat valt er nog een boekje van
open te doen! Gelet op de synonieme middeleeuwsche beteekenis van heelen, op
de italiaansche van sanare (in dial. fransch sener, z. Zs. f. rom. phil. 26, 666) en op
2)
de afleiding van ons lubben, zou ik dit stel vormen tot adstructie van de
‘klopmethode’ niet hebben aangevoerd. Wel, en dit is afdoend, het ndd. kluppen
van gelijke beteekenis, als nominale afleiding van kluppe = het werktuig, waarmede
geklopt wordt, gevormd.
Evenzeer ten onrechte werpt Verdam de verbinding van het bij Kiliaen vermelde
de

klopzuster, in de 16 eeuw bij afkorting klop geheeten en in Amsterdam eertijds en
3)
elders als klopjes bekend, ver van zich af. Toch had Verdam zelf reeds Wdb. III,
1233 een citaat vermeld uit L.v.J., dat volkomen de lat. verklaring van Kiliaen dekte:
someghe liede sijn die hen selven hebben ghekastreert om den loon van hemelrike.
Onnoodig te zeggen, dat dit figuurlijk is te verstaan en hier slechts het

1)
2)
3)

z. boeten in Teuthonista en vgl. Mnl. Wdb. III 264.
z. Mnl. Wdb. i.v., waarbij het ohd. luppón medicare te vergelijken is.
In de Acta van den Kerkeraad der Groote Kerk te Gouda vond ik b.v. herhaaldelijk gesproken
van klopscholen, d.w.z. scholen door klopjes gehouden (eind 17de eeuw).
J. HEINSIUS.
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celibaat bedoeld wordt. Dat omgekeerd werkwoorden als moniken en nonnen
dienden als termen voor het kastreeren van mannelijke respektievelijk vrouwelijke
dieren, meer bepaald van varkens (ook hier is het wederom Kiliaen, die althans het
eerste woord voor onze taal heeft opgenomen), geeft een eigenaardigen kijk op de
uitdrukkingswijze der Middeleeuwers, die vulgair en kerkelijk zonder aanstoot of
sarkasme in hun gewone zeggen dooreen mengden.
Hiermede vervalt m.i. ook de Mnl. Wdb. III, 1588 gegeven verklaring.
Nijmegen.
HERM. P.J. VAN ALFEN.

Eene vervorming van Drochtijn?
Onder dezen titel, zonder het vraagteeken, meent prof. Verdam op blz. 110 van
deel XXVI in een tweemaal voorkomend doctrine de herinnering aan een
‘wegstervend oudgermaansch woord’ teruggevonden te hebben. Hoe mijn
leermeester zich echter het ontstaan van zoodanigen vorm psychologisch
verklaarbaar acht, is mij uit de toelichting niet genoegzaam duidelijk geworden. Wel
zou een term als ‘koningin der (hemelsche) heerscharen’ in dit verband, waar van
de H. Maagd gesproken wordt, uiterst goed passen, maar dat voor de uitdrukking
de

hiervan nog in de 16 eeuw het bestaan van drochtijn levendig genoeg zou zijn
geweest om zelfs tot een vergissing te kunnen leiden, geloof ik te moeten ontkennen.
Buitendien onderstelt Verdam's hypothese niet slechts de herinnering aan dit eerder
weggestorven dan wegstervend znw., maar zelfs een vrouwelijken vorm, die tot nu
toe nog nimmer is aangewezen. Wat reden had men verder om het juist met een
lat. doctrina te verwisselen, dat een volstrekt ander begrip uitdrukt? Zou men
bovendien in een gebedenboek, dat zich steeds zooveel
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mogelijk aanpast aan de taal der eenvoudigen, zulk een poëtisch woord, gesteld
dat het al bestond, wel verwachten?
Maar voor een Katholiek klinkt dit ‘woord, dat alleen geleerdheid beteekent’,
gezegd van ‘de eenvoudige maagd’ lang zoo vreemd niet, als prof. Verdam wil doen
gelooven. Lezen we immers het geciteerde na, dan zien we onmiddellijk, dat deze
aanroepingen niets anders grootendeels zijn dan de vertaling der latijnsche titels,
waarmede men Maria nog heden vereert. Ave moeder vul ghenaden - Ave Maria,
gratia plena; Ave troostelijc beraden - Consolatrix afflictorum; enz. Waar nu een
dezer praedikaten der Moedermaagd luidt: Sedes sapientiae, waarmede zij als de
grootste wijsheid afgebeeld wordt, geloof ik, dat het de voorkeur verdient doctrine
in zijn gewone bet. op te nemen liever dan een zoo duisteren vorm daaruit te
konstrueeren.
Nijmegen.
HERM. P.J. VAN ALFEN.
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Bord, dorschen, worden.
In mijn artikel over ‘Vocaalrekking vóór r + dentaal’, Tschr. 26, 33 vv., heb ik die
gevallen onbesproken gelaten, waar deze klankverbinding eerst ten gevolge van
metathesis is ontstaan, zooals bijv. bersten < *brestan. In deze gevallen namelijk
hebben wij geen vocaalrekking, afgezien van enkele locale dialecten, zooals het
Maastrichtsch, maar hier is de rekking een op-zich-zelf-staand verschijnsel, dat met
de algemeen-Nederlandsche rekking (om ons bij het Nederlandsch te bepalen) in
baard, waard e. dgl. niet op één lijn te stellen is. Evenwel heb ik in den loop van
mijn opstel toch een paar woorden met metathesis moeten bespreken, nl. bord en
dorschen, op blz. 38. Wat ik daar van die woorden zeg, is onvolledig en onjuist, en
terecht is tegen mijn verklaring van deze vormen geprotesteerd door De Vries Tschr.
26, 129 vv. Evenwel komt het mij voor, dat de verklaring van De Vries zelf ook niet
de rechte is en dat mijn hypothese zich zeer goed zoo wijzigen laat, dat ze geheel
aannemelijk wordt.
Vragen wij: Hoe ontwikkelden zich de klankgroepen re en ri + dentaal in het
Nederlandsch, nadat de metathesis had plaats gehad? - dan is het niet zoo heel
gemakkelijk daarop een goed antwoord te geven. Vergelijken wij bijv. de dialectische
representanten van dertien, dertig en derde met elkaar, dus van drie onderling
verwante woorden, die alle in de beschaafde spreektaal er uit ri hebben, dan vinden
wij in de verschillende dialecten een verscheidenheid van vormen, die wij niet zouden
ə

a

ə

a

ə

a

verwachten. Van Weel geeft op: da rt n, dò rt n, da rtəg, dò rtəg, da rdə, dò rdə,
Opprel: dòrtien, dàrtəg, dòrdə, Boekenoogen: dartien, dartəg, dardə, Van de Water

dartien, dartəg, dordə, Van Schothorst dartī· n, dartəχ, dardə, Houben dārtien,
r

dārtəχ, derdə, Bruijel datī·n, dat , dadəχ, Gallée dartig, da de, Twentsch dertig. Ik
voeg hier nog bij uit De Vries' ‘Het Vocalisme van den tongval van Noordhorn’:
dartin,
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dartəx, dardə. - Het wil mij voorkomen, dat al deze vormen zich het best laten
verklaren, als wij aannemen, dat zich uit het ri van Pridd a- een andere
klankverbinding ontwikkelde dan in de beide andere vormen, maar een verklaring
van dit verschil geven, daartoe zie ik geen kans.
Toch geloof ik, dat wij wel degelijk in al de dialecten van een ‘normalen’
representant van ri + dentaal mogen spreken. Vergelijken wij bijvoorbeeld de
dialectische vormen van de woorden versch en Kerstmis met elkaar:
Verschuur: vŏs: Kŏsəmĭsə.
a

ə

ə

a

Van Weel: vò rsch (brō d, maar: va rschə eijərs): Kò rsəmissə.
Opprel: vòrs: kòrsəməs.
Boekenoogen: vars: Karsdag, kar(s)tijd, Karsməs (te Assendelft ook Korsəməs).
Van de Water: vorsch: korsəməs.
Van Schothorst: vars: (korsəməs, korsbrō· t).
Houben: vē·rs: kē·rsəməs.
Bruijel: ?: kesm s.
r

r

Gallée: varsch (Tw. versch): Ka smisse (kò smisse).
De Vries: vars: Karsdax, kastit.
Wanneer we deze vormen goed beschouwen en ze vergelijken met de zooeven
geciteerde vormen van dertien, dertig, derde, dan blijkt het ons, dat de regelmatige
a

representanten van ri zijn: in het Noord-Bevelandsch ŏ, in het West-Voornsch ò r,
in het Oud-Beierlandsch òr, in het Zaansch ar, in het Bommelerwaardsch or, in het
N.-W.-Veluwsch ar, in het Maastrichtsch ē·r, (in het Elten-Berglīsch?), in het
Achterhoeksch ar, in het Twentsch er, in het Groningsch ar, in het laatstgenoemde
dialect soms met korte, soms met verlengde a. De in het bovenstaande lijstje
tusschen haakjes geplaatste vormen zijn vermoedelijk ontleend. Alleen wat het
Zaansch aangaat, ben ik in twijfel. Boekenoogen § 56, blz. XXVIII citeert verscheiden
woorden, waarbij o-vormen naast a-vormen voorkomen. Wellicht zijn dergelijke
verschijnselen uit de eigenaardige condities te verklaren, waaronder dit
Franko-Friesche dialect zich ont-
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wikkeld heeft; en als wij er op letten, dat Korsəməs voor Assendelft wordt opgegeven,
dan moeten wij ook rekening houden met Boekenoogens meedeeling blz. XI, dat
het Assendelftsch een grensdialect is, dat veel oude woorden en vormen heeft
bewaard. Wat Elten-Berghsch kesm s aangaat, het komt mij voor, dat ook deze
vorm best ontleend kan zijn, òf aan het beschaafde Nederlandsch, òf aan Belgische
dialecten, die klankwettig er hebben; maar ik durf hier niet te decideeren.
Wij worden nog versterkt in de overtuiging, dat wij werkelijk de normale
representanten van ri vóór dentaal op 't spoor zijn gekomen, als wij zien, dat re
evenzoo optreedt. Ik citeer, om dat duidelijk te maken, de dialectische vormen van
barsten (ohd. brëstan), pers (ohd. pfrëssa), persen (ohd. prësson):
Verschuur: bŏstə: pŏskŏp ‘hoofdkaas’.
a

Van Weel: bò rstə: ?
Opprel: bòrstə: pòrs, pòrsə.
Boekenoogen: barstə (naast bersten): pars, parsə.
Van de Water: borstə: pors, porsə.
Van Schothorst: barstən: pars, parsən.
Houben: bē·rstə: pē·rs, pē·rsə.
r

r

r

r

Gallée: ba sten, Tw. be sten: pa sen, Tw. pe sen.
De Vries: barstn: ?
Een a-vocaal vinden wij ook in het Friesch. Zoo geeft Kloosterman, Het vocalisme
der beklemtoonde lettergrepen van den Metslawierschen tongval, op: bastə, fask.
Onder zekere omstandigheden vinden wij e, vgl. § 42 en 46.
Wanneer wij nu in sommige dialecten afwijkende vormen vinden, zooals ik die
hierboven al opgaf voor Kersmis, dan mogen wij, vooral als de beteekenis van de
woorden het toelaat, aan ontleening uit andere dialecten denken, tenzij de afwijkingen
zich laten vergelijken met de hierboven besproken verschijnselen bij dertien, dertig,
o

ə

ə

derde. Zoo houd ik voor ontleend: Noord-Bevel. ka sə, West-Voornsch sta rrəka s,
Beierl. sterrəkas, Zaansch kors ‘sterrekers’: ohd. chrësso M., chrëssa F.
En hoe staat het nu met bord? De vormen, die ik van dit
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woord heb opgeteekend, kloppen niet alle met de hierboven meegedeelde regels.
a

Wel is dat het geval in die dialecten, waar re vóór dentaal or werd: Van Weel bò rd,
Opprel bòrd (wanneer althans het § 13b geciteerde woord = ndl. bord is), Van de
Water bordəwasch, bordjə, borrəkə; maar niet in de andere: Boekenoogen bord
(voorzoover ik gezien heb, alleen in het Glossarium), Van Schothorst b rt, Bruyel
o

bot, De Vries ba rt. Wat moeten wij nu in dit geval aannemen? Een derde grondvorm
behalve *bred en *bord is niet waarschijnlijk. Er blijven dus twee mogelijkheden
over: òf ndl. bord en boord en hun dialectische equivalenten gaan beide op *bord
terug, òf het eerste = *bred, het tweede = *bord. In dit laatste geval moet een
verklaring gezocht worden voor den abnormalen vorm in eenige dialecten. De Vries
Tschr. 26, 129 v. neemt het eerste aan, maar ik kan daarmee absoluut niet meegaan;
en wel om de volgende redenen:
1. In die dialecten, die den vorm bord (bord, bord enz.) kennen, bestaat daarnaast
vaak een vorm met ō, maar nooit een met e of a, dien wij voor den klankwettigen
representant van *bred zouden kunnen houden. Zoo vind ik bij Van Weel bōrd, bij
r
i
r
r
1)
van de Water bóord, bij Van Schothorst bōərt, bij De Vries bo rt, rai təbo r, bo r(n) .
Wanneer Bruijel naast bot ook bret ‘bord, van planken’ opgeeft, zegt dat niets; want
in het Elten-Berghsch vinden wij blijkens andere vormen metathesis van r + korte
vocaal vóór dentaal, en bret moet dus een uit oostelijke streken overgenomen vorm
zijn. Of boord in dit dialect bestaat, weet ik niet; Bruijel geeft het niet op, maar hij
bepaalt zich altijd maar tot een paar voorbeelden. Nog meer word ik in mijn meening
versterkt, wanneer ik die dialecten vergelijk, waar de vorm berd bestaat. Evenals in
de bovengenoemde dialecten bord en boord staan hier berd en

1)

Opprel geeft op besst bord ‘plank in de bedstede aan het voeteneind', Van de Water rijburd
‘plank, die op de leeren van den wagen gelegd wordt, om als zitplaats te dienen’. Of deze
woorden = ndl. bord zijn dan wel uit boord verkort door de zwakke betoning, die zij als 2de
lid van een samenstelling hebben, weet ik niet.
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boord naast elkaar. Zoo geeft Colinet Leuvensche Bijdr. I voor Aalst op: bèrd en
buyrd (vgl. voor de uy: muyrd ‘moord’, duyren ‘doorn’, kuyren ‘koorn’ enz.), en
Goemans Leuv. B. II voor Leuven: bèd resp. bōd. In het Aalster dialect schijnt
daarnaast geen bord voor te komen, althans Colinet geeft het niet op. In het
Leuvensch bestaat bord wel, maar dit woord bevestigt eer mijn hypothese dan
omgekeerd, ja geeft zelfs een vingerwijzing, hoe het algemeen-Noornederlandsche
bord verklaard moet worden. Terecht nl. zegt Goemans t.a.p. 23: ‘Bord is een
schoolwoord .... Dat bord en schort geen oude Lv. woorden zijn, wordt nog bewezen
1)
door het behoud van r vóor d t.’
2. De beteekenis van het tegenwoordige woord bord komt zoozeer overeen met
die van het mndl. bert (welk laatste dialectische vormen bart, bort naast zich heeft),
dat Verdam Mnl. Wdb. s.v. bert de opmerking maakt: ‘De oude vorm bert leeft nog
slechts voort in de uitdr. te berde brengen; thans is het verwante woord bord het
gewone geworden.’ Men behoeft slechts het artikel bert in het Mnl. Wdb. en bord
in het Ndl. Wdb. met elkaar te vergelijken, om de overeenstemming in beteekenis
op te merken. Ligt het dan niet voor de hand, dat dit één en hetzelfde woord is?
Daar komt nog bij dat boord in het algemeen geheel andere beteekenissen heeft,
vooral ‘rand, zoom’ en wat zich daaruit laat afleiden. Ik geloof, dat men nooit op de
gedachte zou zijn gekomen bord en boord voor identisch te houden, als niet in
eenige dialecten, nl. in die van Zeeland en aangrenzende streken, boord de
beteekenis ‘plank’ had, dezelfde beteekenis dus, die *bred > bord van ouds bezat.
Deze overeenkomst in beteekenis behoeft ons

1)

De Bo heeft een vrij lang artikel over bard, berd, en verwijst daar ook naar een massa
samenstellingen, waarvan dit het 2de lid is. Bij bord vindt men niets dan een verwijzing naar
rookbord en schouwbord. Bij het eerste zijn dan rookberd en -bord beide opgegeven, het
tweede artikel begint: schouwbord (wvl. schouwbard, schouwberd). Uit dit alles volgt, dunkt
mij, dat bard en berd de wvla. vormen zijn en niet bord.
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evenwel niet te verbazen: als wij de representanten van oergerm. *breða *borða in
de verschillende germaansche talen vergelijken, dan zien wij, dat de oorspronkelijke
beteekenis van die beide woorden vrij wel dezelfde is geweest. Het gevolg was, dat
in sommige streken een van beide het andere verdrong, in andere de beteekenissen
zich differentieerden, 't geen natuurlijk op verschillende manieren kon gebeuren.
Wij moeten nu nog pogen te verklaren, hoe het komt, dat de vorm bord zich zoover
heeft uitgebreid ook buiten het gebied, waar hij klankwettig is. Het nndl. woord bord
komt o.a. voor in twee beteekenissen, die het Mnl. Wdb. noch onder bert noch onder
bort vermeldt, nl. le = Duitsch ‘Teller’ 2e ‘schoolbord’, hoewel deze laatste beteekenis
zeer dicht staat bij beteekenis 3 van het Mnl. Wdb.: ‘Honten bord voor
aankondigingen of bekendmakingen’. Nu is in deze beide beteekenissen, evenals
ook in uithangbord, bord een technische term, waarvan het zeer goed te begrijpen
is, dat hij van een gebied uit ook in de taal van andere streken doordringt. Wordt
deze veronderstelling niet waarschijnlijk gemaakt door Kiliaen's: Bord. Holl. Fris.
Fland. j. berd. Asser, Tabula: & Orbis ligneus, orbis mensarius? Als wij dit vergelijken
1)
met het artikel Berd. Asser, assis, tabula, planca , komen wij dan niet tot de
conclusie, dat in Kiliaens tijd bord een dialectische bijvorm van berd was, die
bovendien nog de beteekenis ‘Orbis ligneus, orbis mensarius’ had? Deze laatste
beteekenis kan toen nog niet lang bestaan hebben, immers men kende het voorwerp
‘tafelbord’ zelf nog niet lang, vgl. Schrader, Reallexicon blz. 855. Ligt het onder deze
omstandigheden niet voor de hand aan te nemen, dat op het vrij groote deel van
het Ndl. taalgebied, dat voor dit voorwerp 't woord bord gebruikt en niet taljoor of
iets dergelijks, een vorm algemeen geworden is, die oorspronkelijk slechts op een
gedeelte er van thuis hoorde? De gegevens ontbreken mij, om ook van een andere
zijde deze hypothese over de ge-

1)

NB. Boord kent Kil. met de beteekenissen ‘zoom, rand’ e. dgl.
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schiedenis van het bord en zijn benaming waarschijnlijk te maken, maar a priori
vind ik haar ook uit andere dan taalkundige overwegingen aannemelijk. Of
schoolbord, uithangbord e. dgl. op dezelfde wijze algemeen zijn in gebruik gekomen,
weet ik niet. Het zou m.i. ook mogelijk zijn, dat bord eerst het gewone woord is
geworden voor ‘Teller’ en dat daarna diezelfde vorm ook in andere beteekenissen
in gebruik is gekomen en bard, berd verdrongen heeft. Dit is niet uit te maken, vooral
niet, zoolang wij zoo slecht ingelicht zijn over den beteekenisomvang van bord in
de verschillende streken van ons land.
Wat nu dorschen aangaat, moet ik De Vries toegeven, dat lang niet alle
dialectische vormen uit *þreskan te verklaren zijn, maar dat er een vorm met ru aan
zou kunnen ten grondslag liggen. De vormen zijn: Verschuur dŏsə, Van Weel
a

dò rschə, Boekenoogen dorschen (vgl. kolom 133, s.v. darsch), Van de Water
dorschə, Van Schothorst d rsən, Houben dē·rsə, Bruyel dösə, Gallée dòrsen, Tw.
ö

d rsgen, De Vries dä rskn’. Moeten wij nu voor al deze vormen, afgezien van
Houbens dē·rsə een grondvorm met ru aannemen, dus een vorm, die nergens
anders op Germaansch gebied voorkomt? De Vries doet dit, maar aarzelend: ik
voor mij meen een andere verklaring de voorkeur te moet geven. In die streken,
waar uit re regelmatig or ontstond, vinden wij klankwettige, aan ohd. drëscan
beantwoordende vormen; in de andere ontwikkelde zich bij dit werkwoord een
paradigma, zooals dat bij geen andere sterke werkwoorden voorkwam, nl., om alleen
deze twee vormen te nemen: inf. *dars(χ)en: ptc. praet. *gedors(χ)en. Lag het in
zoo'n geval niet zeer voor de hand, dat deze beide vormen werden gelijk gemaakt,
evenals dat in omgekeerde richting gebeurde bij ndl. barsten, gebarsten,
N.-W.-Veluwsch barstən, barstən? Of het zwakke praeteritum ouder is dan deze
analogieformatie, dat laat ik hier in het midden. Het feit, dat bij dorschen de
ontwikkelingsgang de omgekeerde is geweest als bij barsten, behoeft ons niet aan
de mogelijkheid van deze
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hypothese te doen twijfelen: immers bij hangen en vangen is het ook zoo gegaan.
En hierbij sluit zich van zelf een enkel woord over worden aan. De Vries vindt
mijn verklaring, dat worden een analogievorm naar het verleden deelwoord zou zijn,
o

onaannemelijk en gelooft liever aan een klankwettige verandering van èr > àr > a r
na de w in het Groningsch en evenzoo of zonder de a-phase in andere dialecten.
Een verwijzing naar Het vocalisme van den tongval van Noordhorn is niet in staat
mij te overtuigen van de waarschijnlijkheid van zoo'n klankontwikkeling, bijna over
't heele N. Ndl. taalgebied, slechts in één woord; vooral niet, wanneer ik op 't
volgende let: In de klankgroepen ar, er + dentaal is bij vele woorden de vocaal
verlengd en dat niet alleen in het Nederlandsch, maar ook op Duitsch gebied en in
't algemeen vinden wij overal een groote overeenstemming, wat de woorden betreft,
die aan deze rekking hebben deelgenomen. Als wij lezen, dat Paul Beitr. z. Gesch.
d. deutschen Sprache n. Literatur 9, 106, in een artikel, over Duitsche vocaalrekking
handelende, voor de volgende woorden algemeen gerekte vormen opgeeft: art,
bart, fahrt, Hardt, scharte, schwarte, zart, Harz, quarz, erde, herd, herde, pferd,
wert, werden, - en als wij dan zien, dat bij deze zelfde woorden, voor zoover ze op
Nederlandsch gebied voorkomen, ook de Nederlandsche dialecten algemeen een
lange vocaal vertoonen (vgl. Tschr. 26, 47 vv.), dan moeten wij wel aannemen, dat
ook de klankwettige representant van *werþpan op Ndl. gebied een lange vocaal
zou hebben, in sommige dialecten *wērden, in andere *wǣrden, *wārden, evenals

wērt, wǣrt, wārt = got. wa rþs, en dan begrijpen we meteen, hoe gemakkelijk zoo'n
geheel van het normale afwijkende vervoeging praes. *wērden enz.: part. praet.
geworden kon voeren tot worden: geworden (NB. *werþan was het eenige werkwoord
van de 3de klasse met er + dentaal!) Nog te waarschijnlijker wordt dit, als wij er op
letten, dat juist in diezelfde streken, waar het partic. praet. een lange ō heeft, zooals
Zeeland en naburige streken, ook de
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ə

infinitief deze vocaal vertoont. Zoo geeft Verschuur ō rə op, Van Weel wōrə. Zouden
o

o

wij nu tegen al deze overwegingen in, op grond van het Groningsche gəwa rṇ la tṇ
dien vreemden e-o-overgang na w aannemen? Het komt mij voor, dat in dien tijd,
toen *wērden *w rden, *waerden vervangen werd door worden, *gewērden wel
zoo zeer als een compositum van *wērden zal zijn gevoeld, dat het 't voorbeeld van
zijn simplex volgde.
Ook kan men de Belgische vormen met korte e niet tegen mijn verklaring in 't veld
brengen. Immers in het Zuid-Nederlandsch vinden wij een sterken invloed van
verkortende consonantengroepen, vgl. voor het Aalster dialect Colinet Leuv. Bijdr.
I, 38 vv., voor het Leuvensch Goemans ib. II, 49 vv., voor het Antwerpensch Smout,
Het Antwerpsch dialect 43 vv.. Bij alle drie vind ik onder de verkortende groepen rk,
rt, (rd) en zoowel bij Colinet als bij Goemans onder de voorbeelden het praeteritum
wird resp. wid uit *wīrd. Kan *wērden niet door dezelfde oorzaak wèrden geworden
1)
zijn ?
De Vries verwerpt Tijdschrift 26, 129 v. de vroeger door mij uitgesproken opinie
over bord en dorschen op grond van vier overwegingen. Op de verklaring, die ik in
dit artikel van deze vormen gegeven heb, zijn, dunkt mij, de eerste en vierde
opmerking niet meer van toepassing, nl. dat ik geen grond aangeef voor het
onregelmatige vocalisme in verschillende dialecten, en dat er toch ook naast de
vormen in quaestie andere voorkomen, met een geheel klankwettige ontwikkeling
van re. Over punt 2 en 3 evenwel wil ik nog even spreken. Wat 2 aangaat: dat ‘ndl.
or naast oor niet te zeer mag bevreemden, aangezien vocaalverlenging van zooveel
omstandigheden afhangt (als phonetische omgeving, tempo, pathos), dat die
verlenging, welke toch het uitgangspunt is der qualitatieve verandering, licht aan
alle regels ontsnapt’: - ik ben, toen ik mijn materiaal verzamelde, allengs tot de
conclusie

1)

Het Antwerpsch conjugeert (Smout 95): wörə: wīr: gəwörə.
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gekomen, dat in 't algemeen o vóór r + dentaal verlengd is; eenige moeilijke woorden
waren er evenwel, vooral bord: boord en worden. Toen mij nu bleek, dat deze vormen
zeer goed te verklaren waren, zonder aan de algemeene geldigheid van den regel
iets te kort te doen, heb ik graag zoo'n verklaring aangegrepen, - die mij, hoe
grondiger ik de woorden in quaestie onderzocht, steeds plausibeler geworden is.
Want hoewel wij ons vaak moeten tevreden stellen met het aannemen van
ondoorgrondbare omstandigheden, die ook den regel zelf ondoorgrondbaar maken,
meen ik toch, dat een regel, die zonder die omstandigheden de zaken verklaart, in
't algemeen nog aannemelijker is. En ook is wel degelijk de gedachte bij mij
opgekomen, door de Vries sub 3 uitgesproken: of niet de verschillende behandeling
van a en e voor r + dentaal een dergelijk verschil ook bij o waarschijnlijk maakt.
Maar mijn eindconclusie was, dat de rekking van ar en er volstrekt niet op één lijn
te stellen is met die van or. Immers - men moet er Paul t.a.p. maar eens op nalezen
- het eerste verschijnsel strekt zich uit over een taalgebied, veel grooter dan
Nederland, en is dus klaarblijkelijk een gevolg van een zeer algemeen verbreide en
zeer antieke eigenaardigheid van de taal, - al licht denkt men dan aan
1)
accentverschillen -, terwijl van een algemeene rekking van or in datzelfde groote
gebied geen sprake is: dit is een klankwet van een ander taalgebied en dus zeker
ook wel van andere condities afhankelijk. Ik meen die gevonden te hebben in de
qualiteit van de vocaal.
Over eenige woorden, die schijnbaar in strijd zijn met de wet dat or- vóór dentaal
gerekt wordt, sprak ik Tschr. 26, 33 vv.: voor het eenige hiervan, dat werkelijke
moeilijkheden oplevert, nl. voort: vort, doet De Vries blz. 132 v. mij een nieuwe
verklaringshypothese aan de hand. Evenwel is deze,

1)

Ik wil er nog even op wijzen, dat het boven besprokene *wērden, hd. wērden volkomen in
overeenstemming is met mijn hypothese Tschr. 26, 58 v; immers aan germ. werþ- eantwoordt
oi. vart-, niet *vārt- of *varit- > *werət-.
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zooals De V. dan ook opmerkt, zeer onzeker. Toch geloof ik, al blijft vo(o)rt moeilijk
te verklaren, den regel te mogen handhaven, dat wg. or vóór dentaal gerekt wordt
en dat een ongerekte ndl. or òf uit ur, òf door metathesis is ontstaan, voor zoover
wij niet met leenwoorden te doen hebben. De Vries verwijst mij naar § 88 van Het
vocalisme van den tongval van Noordhorn. Evenwel vind ik daar geen voorbeelden,
die mij van de onjuistheid van mijn meening overtuigen. Integendeel: de meeste
daar geciteerde Groningsche woorden heb ik in Tschr. 26, 33 vv. behandeld en
1)
verklaard op één van de drie genoemde manieren. Onder de 8 , die ik daar niet
ö

o

o

o

besproken heb, zijn er 4 met metathesis, nl. tä rn ‘tornen’, ga rt, ka rst, va rst, ‘gelu’;
ö

stä rt? stort (metaal) heeft oude u, vgl. hd. sturz, plur. stürze (vgl. Sanders' Lexicon
ö
beteekenis 4f. en 7 van dit woord), hä rn ‘verscholen hoek’ moet niet met ags. horn
geïdentificeerd worden, veeleer heeft hyrne deze beteekenis, evenals ofri. herne;
vgl. bij Von Richthofen Afri. Wtb. de artikels herne en horn; evenzoo in het Fri. Wdb.
2)
van Dijkstra harne, herne en hoarn; de fri. a (ook in het N. Hollandsch voorkomend,
vgl. voor het Zaansch Boekenoogen blz. XVII) laat zich volgens Kloosterman, t.a.p.
2
o
o
§ 42, Siebs PGr. I 1208, § 34 Anm. 2 verklaren. Ook ga r (< *ga rdə) ‘breede zoom
van touwdraad, welke het dek van een paard vasthoudt’ heeft u, vgl. Duitsch der
o
gurt, die gurte (bet. 2d bij Sanders). Het laatste woord ten slotte is a rt ‘wat er van
o
eten of drinken overblijft’ (waarvan het vb. a rtn). Dit woord gaat niet op een
grondvorm met de klankverbinding ort terug, vgl. J.W. Muller, Tschr. 13, 219 vv.,
evenwel schijnt het, als wij sommige Nederduitsche en Zuidelijke Nederlandsche
vormen vergelijken, alsof er in verschillende streken een tusschentrap ort bestaan
heeft. Natuurlijk echter mag deze Groningsche vorm niet worden aangevoerd tegen
de algemeen-

1)
2)

ö

ö

NB. mä rn’ mä rn ‘cras, mane’ had oorspr. een g na de r.
Hiernaast hoarne alleen voor den Z.O.-hoek van Friesland opgegeven.
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Nederlandsche verlenging van or vóór t; ook mogen wij bij de groote
overeenstemming, die er overigens in dit opzicht tusschen het Groningsch en andere
Nederlandsche dialecten bestaat, hieruit geen conclusies trekken over een afwijkende
o

Groningsche representatie van de klankverbinding in quaestie. Of a rt een ontleende
vorm is of niet (in welk laatste geval wij voor 't Groningsch geen tusschentrap *ort
mogen aannemen), daarop ga ik hier niet in.
Ik herhaal het: De Vries' § 88 versterkt mij eer in de meening, dat wg. or > ōr en
wg. ur > or geworden is, dan omgekeerd. En ik blijf er geen bezwaar in zien, om
ook vorderen met ohd. furdiren te identificeeren. De Vries meent, dat hieraan een
Ndl. *vurderen zou beantwoorden. Hoe verklaart hij dan gordel (ohd. gurtil, ags.
ö

gyrdel, on. gyrðill)? En wanneer hij meent, dat ook het Groningsche fä drn zich
tegen dezen grondvorm verzet, wat denkt hij dan van het § 88 daaraan voorafgaande
ö
o
voorbeeld tä rtl (ohd. turtul-, turtilduba) en van va rst (ohd. furisto) met den
ö
ö
niet-gepalataliseerden klinker, die met ä , ä op één lijn staat?
Over de qualiteit van de uit u vóór r ontstane o zal ik hier niet meer spreken. Vgl.
Tschr. 26, 42 noot 2. In ieder geval gaat de regel: wg. u > ó vóór r niet net zoo op
als in andere posities; vgl. daarmee de afwijkende behandeling van de wg. o voor
deze consonant.
Den Haag.
N. VAN WIJK.

Naschrift.
Om de hierboven besproken tegenstelling tusschen de vormen voor derde en dertien,
dertig te verklaren, zou ik nog de volgende veronderstelling willen meedeelen:
1)
Mnl. dertien , mnd. dertēn < *þrittien, owfri. trettēn, oofri.

1)

Deze vormen met verschillende andere vindt men bij Van Helten, Indogerm. Forsch. 18, 111
v., 115-118 bijeen. Wat de verklaring aangaat, kan ik in verschillende punten niet met V.H.
meegaan.
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threttēne, ws. ðreottýne, -téne, own. þrettán, ozwe. þroettán, þrittán, þrattán, mnl.
dertig, mnd. dertich, ags. ðrittiƷ ozwe. trettiughu zouden misschien onder invloed
van de eigenaardige betoningscondities, waarin deze vrij jonge samenstellingen
verkeerden, uit vormen met langen klinker + enkele t ontstaan kunnen zijn; dus þrittuit þr t- (vgl. nog ohd. tr zēne, dr zug, os. thr tig, ags. ðrítiƷ, ofri. thr -, tr tig), op
een dergelijke wijze als de korte klinker + tt van own. tuttugu, tottogo uit ō + t·. Het
verschijnsel zou zich laten vergelijken met de klank-ontwikkeling van ndl. etter, luttel
e.dgl.. Alleen hebben wij in deze samenstellingen met een vroeger proces te doen,
dat zich over een grooter gebied heeft uitgestrekt. Dat er in het Noorden
Westgermaansch gelijksoortige accentcondities bestonden, mogen wij niet
betwijfelen, vooral niet sedert het (door Van Helten Beiträge 32, 517-532 aangevulde)
artikel van Kock, ‘Vocalbalance im Altfriesischen’, Beitr. 29, 175-193. Het spreekt
vanzelf dat dit þritt- uit þrīt- in klank en betoning niet behoefde samen te vallen met

þri-(dd-) in wgerm. *þridd a- < oergerm. *þri a- < idg. *tret ó-. Met het oog op de
verschillende ontwikkeling van de vocaal in derde en dertig, dertien lijkt mij de
hypothese van Van Helten Indog. Forsch. 18, 112, dat de tt van ags. ðreottýne enz.
naar analogie van de dd van het ordinale zou zijn ontstaan, nog onwaarschijnlijker,
dan ik ze a priori reeds vind. Het doet mij genoegen, dat Bülbring, door V.H.t.a.p.
in een noot geciteerd, reeds vroeger een dergelijke meening heeft geopperd als ik
nu.
N. VAN WIJK.
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Reynaert II, 4355.
De koning zegt tot Reynaert:
u scalke vonde loos ende stout
sullen u doen sterven sonder suuct
1)

d.i. zullen u zonder ziekte doen sterven, wat volgens Franck moet beteekenen
zullen u aan de galg doen sterven, doen windewaaien, zooals de middeleeuwers
zeiden. Ofschoon ik in onze litteratuur geen tweede plaats ken, waar deze uitdr.
voorkomt, meen ik op eene andere te kunnen wijzen, die hetzelfde beteekent en
Franck's bewering steun verleent. Ik bedoel: in sine scoen sterven, dat men leest
in Verwijs' Bloeml. III 17, 14, alwaar een dief beweert afstaud te willen doen van zijn
slecht leven,
want die selc waren in haer doen
storven gerne (doorgaans) in haer scoen.

Dezelfde uitdrukking komt voor in de 16e eeuwsche spreekwoorden-verzameling
Campen, bl. 95: hij sal noch in syn schoenen sterven, en bij Tuinman II, 234: ‘hij zal
in zijn schoenen sterven, voorzegt aan ymand een geweldige en ongelukkige dood,
als in vechteryen, enz.’ Ook in andere talen wordt de uitdr. aangetroffen; vgl. Wander
IV, 359: de datt sede, muste in denn schoen stervenn (Strals. Chronik I, 104); het
amerik. to die in one’s shoes, opgehangen worden, dat ook in het slang bekend is
(Barentz, 259); fr. mourir dans ses souliers, niet in zijn bed sterven. Of nu op de
plaats uit de Bloemlezing de beteekenis ‘gehangen worden’ dan wel ‘een

1)

Zie Tijdschrift VII, 25. Het door Martin genoemde Hd. spreekwoord is ook in ons land zeer
bekend geweest. ‘Wie een dinc vindt eer dattet verloren is, die sterft eer hij siec is’ (in de
oudste spreekw.-verzamelingen; zie Harreb. I, 137). Zie ook een voorbeeld in Tijdschr. voor
Boek- en Bibl. wezen II, 217 (16e eeuw) G.J.B.
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gewelddadigen dood sterven’ de juiste is, waag ik niet te beslissen. Me dunkt de
laatste is waarschijnlijker met het oog op de volgende regels, waar werkelijk eerst
1)
van de galg sprake is .
Amsterdam.
F.A. STOETT.

Rose, 3655.
Suete Onfaen hadde al te lanc
2)
Sijn lanevedere , daer hi met swane,
Datmen hem gedogede te gane
Met selken lieden ende die tonfane,
Dier hi niet en hadde te doene.

Volgens het Mnl. Wdb. IV, 112 is de beteekenis dezer regels: S.O. heeft veel te veel
aan zijn snoer (eig. den riem waarmede hij zwaaide) gekregen, tot zijne zijde
overgehaald, op zijne zijde, als vertaling van het fr. Bel Acueil a trop longue longe;
l'en li a soffert à atraire tex gens dont il navoit que faire. Me dunkt, dat de hier aan
lancveder toegekende beteekenis niet de juiste kan zijn, doch dat we eerder te
denken hebben aan een band of riem, waaraan een jachtvogel wordt vastgehouden,
in welken zin het mhd. lanc-vezzel, hd. langfessel alléén bekend is. Ook in het fr.
is thans nog longe bekend als ‘lanière qu'on attache à la patte d'un faucon pour qu'il
reste sur la perche.’
Het werkwoord swingen dwingt dunkt me tot deze, ook in het Mnl. Wdb.
opgegeven, beteekenis. Immers swingen is de technische term voor vliegen,
bepaaldelijk van valken. Vgl. Kiliaen, 658: swinghe, ala accipitris, aut alterius id
3)
genus avis , en F. Kluge, Unser Deutsch, 60 en 131, waar uit een bron van 1541
wordt medegedeeld, dat de vleugels der valken

1)
2)
3)

Hij sterft in zijn schoenen is mij bekend voor: hij ziet er zóó ellendig uit, alsof hij zoo (als a.h.w.
‘staande voets’, ‘op staanden voet’) sterven zou, dood zou gaan. A.B.
De varianten hebben lanevetere.
Voor later tijd zie De Jager, Frequ. I, 979.
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swingen genoemd worden; ook wordt aldaar vermeld, dat de kurtzen riemen, waaraan
1)
de valk vastzit, wurffriemen en die langen riemen das lang gefäsz heeten. Thans
kent het hd. nog sich schwingen uitsluitend van valken gezegd. Beide woorden
langveter (-veder) en swingen zijn dus ontleend aan de valkenjacht, het vederspel.
Bezien we de plaats uit dit oogpunt, dan krijgt ze een geheel andere beteekenis: ze
wil dan zeggen: suete ontfaen had te veel vrijheid; de band, waaraan hij vloog was
te lang; hij dient daarom wat korter gehouden te worden, zijne vrijheid moet wat
worden beperkt, wat ook blijkt uit Rose vs. 3668, waar Scande zegt:
Ic sal wachten ende nauwe pogen
Bat te hoedene Suete Onfane
Van te verre van mi te gane.

Amsterdam.
F.A. STOETT.

Tuckele.
Bij Kiliaan, en vermoedelijk - wat ik niet heb nagegaan - ook in menig woordenboek
dat den woordenschat van het Etymologicum tot grondslag heeft genomen -, vindt
men het bovengenoemde woord. Kiliaan's artikel luidt: T u c k e l e . Hol. Fris. .j.
k e k e l e . Stiria. In de uitgaaf van Van Hasselt wordt, als voorganger van Kiliaan,
de Nomenclator van Hadr. Junius aangegeven, en inderdaad vindt men daar, óók
in de eerste uitgave van 1567: Stiria .... B(elg.) I J s k e k e l e , t u c k e l e , i j s d r o p p e
(in uitg. 1577 blz. 256b). Er is geen twijfel aan of het woord is in de eerste uitgave
van Junius eene drukfout geweest die in verdere drukken is blijven staan. Men leze
iuckele en herkent dan het door Boekenoogen, Zaansche Volkstaal, 377 vermelde
Holl. jeukel, ijskegel: Fri. jûkel; jökel; jöckel, enz. (zie t.a. pl.).
Leiden.
A. BEETS.

1)

Zie Kilaen i.v. worpriem en vgl. het mnl. werpelinc.
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Een runendicht.
In 1597 gaf Bon. Vulcanius bij Raphelengius een tweetal boekjes uit, die voor dien
tijd een vrij zeldzame verschijning zijn, immers de schrijver overschreed de vrij enge
grenzen waarbinnen zich toen ter tijde de taalstudie bewoog, en toonde hoezeer
hij het nut inzag dat de studie eener taal kan trekken uit vergelijking met andere
talen. Vooral hoogst merkwaardig zijn de specimina van verschillende talen, die
Vulcanius in het tweede boekje uitgaf. Ik bedoel zijn Iornandes, de Getarum sive
Gothorum Origine en de Literis et Lingua Getarum.
De werkjes hadden succes; er waren anderen dan Vulcanius die naast de klassieke
talen ook hun moedertaal bestudeerd wilden zien, en die thans zich tot hem wendden
als tot den man die meer dan een bevoegd en in staat was, deze beweging op touw
te zetten; en naar de gewoonte dier tijden zonden zij hem brieven met materiaal
voor verdere uitgaven; zoo b.v. Goldast, die in 1600 aan Vulcanius een afschrift
zond van den 134 psalm in Notkers vertaling naar een handschrift dat hij van
Bartholomaeus Schobinger te leen kreeg. Laat ik er hier met een enkel woord op
wijzen dat in dien tijd de geleerden-brief eenigszins de rol vervult van ons
tijdschrift-artikel. Een ander surrogaat daarvoor waren mededeelingen in voorreden
van boeken waar men thans zulk een mededeeling niet zou zoeken, of in de noten
aan den voet. Maar indien men daarvan om welke reden dan ook geen gebruik
konde maken, nam men den brief te hulp en deelde zoo aan een bekenden of
onbekenden geleerde mede wat nieuws men op zijn gebied gevonden had, die dan
dien brief bij studiegenooten liet rondgaan, en zoomogelijk de mededeeling in zijn
eerst-uitkomend werk bekend maakte.
Als zoodanig moet men dan ook den brief beschouwen dien ik hier afdruk naar
het origineel op de Univ. Bibliotheek te Leiden. Hij werd aan Vulcanius geschreven
door Nicolaus Gran,
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een Zweed die te Helmstad (Helmstedt, in Brunswijk) studeerde, over wien ik verder
niets heb gevonden, evenmin als over zijn vriend Phlug, die ook met Vulcanius
correspondeerde. Vulcanius heeft ook uit dezen brief later een stuk gepubliceerd,
n.l. het gedeelte handelende over bellagines etc., in zijn Thesaurus utriusque linguae
(1600), Notae p. 91, waar hij den schrijver Gravius noemt.
Waarom Vulcanius ook het verdere materiaal dat de brief hem gaf niet
medegedeeld heeft? Wellicht wachtte hij totdat zich een gunstige gelegenheid
voordeed om dit tegelijk met andere stukken uit te geven. Zoo had hij ook jarenlang
verzameld voor hij de specimina der verschillende talen bekend maakte. Immers
de Baskische en Zigeunerwoorden moet hij in Spanje, waar hij tot 1570 vertoefde,
opgeteekend hebben. Mogelijk ook ontbrak hem na 't voltooien van zijn reuzenwerk,
den Thesaurus, de moed en de lust tot verdere onderzoekingen; hij was toen een
goede zestiger en had heel wat vermoeiende jaren achter den rug. Hoe het ook zij,
het belangrijkste van 't geen Granius hem schreef, en voor de hedendaagsche
wetenschap vermoedelijk het eenig belangrijke, liet Vulcanius ongebruikt.
Dat is naar 't mij toeschijnt de lijst van de namen der runen zooals die in dezen
brief voorkomt, maar vooral het door Granius opgeteekende ‘runendicht’. Voor
zoover ik heb kunnen nagaan is dat tot hiertoe onbekend, en is dit juist, dan lijkt het
1)
mij eene interessante bijdrage tot de uiterst schrale literatuur der ‘runendichten’ .
In den brief van Granius zijn de namen

1)

o

Sievers, in Paul's Grundriss. I, 2. Aufl., blz. 257, vermeldt alleen: 1 . het zoogenaamde
o

o

Abeeedarium Nordmannicum, 2 . het Angelsaksische runenlied, 3 . ‘das altnorwegische
o

Runengedicht’, 4 . ‘die isländische Runenreimerei’ (3 en 4 bij Wimmer, Runenschrift, 275
o

vlg.), 5 . de regels uit Stjernhjelm's Anticluverius afgedrukt bij Schnippel, Ueber einen
merkwürdigen Runenkalender ... des Groszherzoglichen Museums zu Oldenburg
(Separatabdruck aus dem Berichte des Oldenburger Landesvereins für Altertumskunde, Heft
IV), Oldenburg, Stalling, 1883, blz. 124 (verg. ald. blz. 26). Hiervan vertoonen 3, 4, 5 en 6 (=
de tekst in den brief bij Granius) bij veel verschil, ook groote overeenkomst; zij behooren
blijkbaar tot eene groep, of wil men, eene soort.
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der runen en het ‘runendicht’ niet met eene bijzondere letter geschreven, maar ik
heb gemeend beide hier door anderen druk eenigszins van het overige te mogen
onderscheiden.
Leiden.
P.C. MOLHUYSEN.

Brief van N. Granius aan B. Vulcanius. 12 Febr. 1600.
S.P.D. Magnam tibi, clar. vir, Gothica posteritas gratiam debet, optime
merito de lingua et literis maiorum suorum, quas e tenebris et situ erutas,
prorsusque ab interitu vindicatas, insperantibus nobis, nihilque minus
quam quidpiam talium exstare amplius cogitantibus, in lueem iterum
restituisti, easdemque porro illustrare studes. Ego sanc qui Suecus ac
prope Gothus sum, nequaquam invitus me plurimum ingenti beneficio
obstrictum profiteor. Utinam modo, atque utinam vicissim gratifieari
possem, ut cupidissime vellem. Equidem haud medioeri perfusus sum
voluptate, quum primum ineidi in opusculum de Lingua Getharum, idemque
quasi per transennam - ut aiunt - inspicere contigit: neque enim exemplaria
hie praeterea habentur. A qua lieet multum hodierna Gothorum
degeneravit, animadverti pleraque nihilominus vocabula aut penitus
eandem retinere in hune usque diem signifieationem, aut certe
propinquam, ut vamba, skalk et alia quae nunc non occurrunt. Nee minore
cum ioeunditate ae emolumento lego Iornandem a te eastigatum,
emendatum, tuis quoque eruditissimis notis explicatum. In quibus etsi
doctissime felicissimeque coniectes, unica dictio me movit ut libere quid
de ea sentiam, indicarem, commodam nactus occasionem dandi ad te
literas cum tabellario nobiliss. doctissimique d. Iulii Phlug, amici mei
integerrimi, qui de tua excellenti doetrina, tum singulari humanitate verba
mecum commutare solet. Hoc tibi non ingratum futurum spero. Existimas,
1)
cl. vir, bellagines - quod cum Ioh. Magni bilagenes legendum arbitror,
vel potius bijlagenes - omnino non esse Gothicum. Attamen nos, quibus
lingua Gothorum vernacula est, plane agnoscimus, et vocem probe
intelligimus, compositam a bij - ut suspicor - quod est pagus, oppidum,
ϰατ’ ἐξοκήν vero civitas, et lagen, qua nulla personat frequentius
iuredicundo in foro nostro, nihil citatur usitatius; quippe quae significat
legem sive ius q.d. ius civile aut urbanum, a quo in regno Sueciae et
Gothiae diversum non raro variat rurale nuncupatum; lagen, landslagen,
stadslagen, tum pro eodem quandoque bijlagen, creberrime usarpari,
nemo, qui patriam nostram visitavit, inficias ibit. Quod si vero bilagenes
2)
legatur, recte interpretatur Ioh. M. leges iuxta se, seu seriatim in codice
dispositas, ac si diceres lagen bi lagen. At si omnino bellagines legendum,
quid bel velit, non assequor, nisi forsan sit

1)
2)

Notae in Iornandem, p. 179.
Gothorum Historia III, 18.
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balk, quod titulum significat, translata voce a sepimento, quasi balklagen,
id est ius in certos titulos digestum, quomodo ius patrium adhuc in 13
balkar tributum habcmus: in kijrkiobalken, konungabalken,
giftermålabalken, arfdabalken etc., hoc est titulus de iure ecclesiastico,
de regio iure, de coniugio, de hereditate. Quomodocumque sit, certum
1)
est, eam a parte posteriore, si non utrimque, mere Gothicam esse. Anses
2)
3)
autem et straba meis auribus ignota sunt. Berimund recte legitur,
perperam Berimuth. Nomina enim talia propria quae vulgus nostratum
etiamnum conservat, puta Gunmund, Amund, Ingemund, Thorsmund et
4)
similia volunt ac debent in mund terminari. Et Thuro Varoque rectius
5)
mea sententia quam Tarvaroque. Thuro quippe nostrum est. Vidicula
sicuti et Vitiges idem opinor esse quod Vidike. Quo nomine etsi neminem
audiverim nominatum, circumfertur tamen ode suavis de Vidike Villamson,
6)
praestanti heroe prisca aetate. Hunivar esset Gothicum nisi r occuparet
locum literae d. Nam vad idem est quod vadum Latinis. Atque aliquot scio
7)
in patria vada, nimirum Hijndevad, Svijnevad, Vadstena. Skammare
dicitur nobis iniuriosus, qui famam et existimationem alicuius lacerat, ac
praecipue qui pudicitiae mulierum insidiatur, deque iis inhoneste
impudiceque loquitur. Fluxit a skam quod pudorem denotat. An talium
8)
colluviem sentiat Iornandes ad Mundinum confluxisse, non ausim eerto
affirmare. His libet pauca subiungere de quibusdam Seandiae nominibus,
9)
quam primus - ni fallor - Zieglerus Scandaniam prius dictam literis prodidit,
10)
atque Munstero in Comment. suis in P. Melam et Solinum aliisque
occasionem idem sentiendi scribendique praebuit. Scandia universa,
sicuti pleraeque aliac regiones, a parte sua quae prima venit in
conspectum peregrinis gentibus terra marive proficiscentibus e Germania
in aquilonem appellata videtur. Ea est Skån , terra obiecta Selandiae,
cum qua fretum resund concludit, quam Latini, destituti literis å, , ut et
nostratibus familiarissimis in Scaniam primo, ut credibile est, tandem in
Scandiam, Scanziam atquc etiam Scandinaviam, ab incolis forte qui
Skåningar vocantur, ut G ten, stg ten, V stg ten, lgen, in Getam,
Gotum, Ostgotum, Visigotum, alcem et plurimas alias dictiones Goticas
detorsere. Nomen compositum est a skån, quasi skon, id est amoena, et
ab , quod insulam magnam significat; parva enim peculiari nomine holma
exprimitur. A quo

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Notae in Iornandem p. 181.
ibid. p. 187.
ibid. p. 181.
ibid. p. 182.
ibid. p. 185.
ibid. p 188.
ibid. p. 188.
Iornandes, de Getarum origine p. 171.
In de voorrede op zijn: Schondia, achter: Alberti Krantzii Regnorum Aquilonarium
historia, 1583 (p. 473).
C. Iulii Solini... Thesaurus; huic Pomponii Melae de Situ Orbis ll. III udinnximus. Basileae,
1538. p. 57. (ad cap. 30 Solini, litt. ε)
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procul dubio veteres decepti insulam esse credidere quum constet ex
iure nostro, literis, monumentis, cantionibus meram antiquitatem
redolentibus, nomen Skån esse longe vetustissimum. Nec Scandania
hactenus ulla vel regiuncula ab indigenis vocitata est, quantumvis plerique
forsan obnixe cuperent pomum Eridos a Danico nomine ab authoribus
Latine indigitari, postquam cessit in illorum potestatem proxime. Tijle vero
1)
Procopio a Tijlemarken in Norvegia respiciente Britanniam,
2)
quemadmodum annotavit Ioh. M. , apparet nuncupata; ut Danmark Latine
Dania, non Danmarka. Mark autem - ut et hoc obiter addam - non est
nobis perpetuo limes aut signum, verum insuper dumetum, desertum
atque sylva. Similiter Scandia aliud sortitur nomen apud finitimas gentes
orientales. Quippe Finni Estiique suo idiomate vocant Rosanlaina; Suecos,
Gothos ac Norvegos Rosanmes; linguam nostram rosankel, propterea ut verisimile est - quod orientalis ora Sueciae excipiens navigantes e sinu
Vencdico vel Botnico appelletur Rodhen et Roslagen, incolae vero
Rospikar. Haberem quaedam praeterea indicanda de runis, id est literarum
nostrarum characteribus, ordine, valore et appellationibus peculiaribus
genti Sueticac ac Goticae, quae omissa a Ioh. et Olao M. ipsc studiose
inquisivi, atque a senibus rusticis didici, tum passim in sepulturis veterum
observavi. Exordiebantur etenim maiores nostri boe pacto alphabetum
runicum: F i j r , et F . r . T o r s . ō s . R i d h e r . k n , k r a s t , k a ú g v e n .
Hagel,Hagaller.N dh.īs.Tyr,Tijf.år.Birka,Bijrbal,Sōl.
L a g h . M a d h e r . v e r m a g i etc. Sententiis itidem et carminibus idem
cantillando exposucre sic: F

frande ro. Ur v der varst. Tors

q ŭ i n n e q ŭ ā l . Ō s i h v a r i o å. R i d h e r h s t e s p r n g k n i k t e
v rst. Hagaller i bo b st. N dh

r enda kŭst. īs bro

b r e d a s t . T i j r i v a t u m l e d a s t (et aliter T

ra v tten ledast)

r i bladhe vidast. Sōl i himbla h gast. Lagh

r

L a n d s e n s r a etc. Verum quum integre haec mihi ad manus non sint,
3)
propediem vero popularis meus , apprime in literatura runica versatus,
cui munus demandatum est a magistratu perscrutandi colligendique omnes
inscriptiones runesaxorum, obeliscorum, sepulchrorum, editurus sit opus,
ut accepi, de hisce omnibus plane ac perfecte cum aeneis typis ac figuris,
omitto pluribus hac vice haec persequi, differens in tempus oportunius.
Illud nondum plane rimari licuit, unde originem traheret runer et runska,
nisi fortassis a runbo sive rumbolandet, quod regionem planam significat,
quo nomine usurpatur Suecia superior ab Helsingis, G strikiis,
Angermannis ac quicumque practerea ad septemtrionem habitant; ubi
templum sumtuosum oraculo Frijgges

1)
2)
3)

de Belle Gothico II, 15.
Gothorum Historia VIII, 36.
Joh. Bureus?
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clarum fuisse perhibetur, atque Raumaricas consedisse crediderim, ut
Raugnaricios esse hodiernos N rikios. Coniecturam inde capio, quod
ultra N rike - quod olim regnum fuisse etiam nominis notatio manifeste
docet - ad austrum habitant Ostrogothi. Et Runorum sive Runekarlorum,
qui prae ceteris dediti studiis literaturam runicam excoluere, regnum
sedemque superiorem Sueciam fuisse ostendunt runesaxa et busta illic
frequentissima.
Ita animum coniectura quadam induxi meum quae scripsi sese habere.
Si fallor minusque accurate rem teneo, lubrica est. Mihi tamen neutiquam
1)
vitio verti puto, quasi confidentia quadam extra oleam nucis licentiam
arrogarim iudicandi de exoticis parum ant nihil cognitis, quum de vernaculo
scrmone agatur, qucm quisque ferc suum rectissime intelligit, eumquc
alicnigenis interpretari potest. Tu, vir cl., feliciter vale, atque
interpellationem hominis ignoti boni consule. Dabatur Helmstadii 12 Feb.
1600.
Tibi deditiss. Nicolaus Andreae Granius Suecus.

Adres: Ad clarissimum virum d. Bonaventuram Vulcanium Graecae linguae
professorem in Academia Lugdunensi Batavorum, officiose.
Lugduni Batavorum.

1)

Horat. Epist. II. 1. 31.
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Middelnederlandsch soe, Nederlandsch hij.
Het mnl., vooral vlaamsche soe, nom. sing. van het vrouwelijke pron. pers. van den
den

3 pers., wordt algemeen voor identisch gehouden met got. so, en evenmin als
iemand ben ik geneigd, deze meening op te geven; alleen zou ik er op willen wijzen,
dat deze verklaring niet zoo eenvoudig is, als zij er op 't eerste gezicht uitziet. Immers
wat vinden wij overigens in de Noord- en Westgerm. talen voor een gestooten
betoonde ō aan het einde van een eenlettergrepig woord? In het Noordgermaansch

ú: on. sú = got. so, ozwe. tú (uit idg. *d ō). Evenzoo in het Angelsaksisch: tú =
ozwe. tú. Vgl. bijv. Van Helten, Indogermanische Forschungen 18, 87 v. met de
noot. Mogen wij nu op grond van deze overeenstemming aannemen, dat -ṓ in het
West- en Noordgermaansch -ū geworden is? Er zijn verschijnselen, die daar tegen
pleiten en daarvan is het vlaamsche soe er een. Uit een wgerm. ū zou in het
Vlaamsch , nieuw-wvla. , n.-ovla. ui (ongeveer met den klank van fra. n

f)

1)

ontstaan zijn, evenals in mnl. nu, nieuw-westvl. n , nieuw-oostvl. nui .
De conclusie ligt voor de hand, zou men zeggen, dat de klankwet ‘-ṓ wordt - ’
voor het Vlaamsch niet gegolden heeft; tenzij wij natuurlijk soe voor een ander woord
dan got. sō wilden houden; maar daartoe zal niemand zoo gauw besluiten! Toch
geloof ik, dat die conclusie niet geheel juist is, en wel om de volgende reden.
In hetzelfde dialect, waar soe voorkomt, vinden wij ook de vormen bedi en twi.
De pronominale casus, *di en *wi, die hierin zitten, zijn ongetwijfeld identisch met
on. ozwe. pí, hwí, ags. ðí-s, hwí, os. (te, bi, mid) hwī, en m.i. mogen wij in deze
vormen niets anders zien dan instrumentalen = got. pe, hwe. Het

1)

Over de uitspraak van dit en dergelijke woorden was prof. Vercoullie zoo vriendelijk mij in te
lichten.
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1

schijnt, dat men, met het oog op den overgang van germ. ē in ā in het West- en
Noordgermaansch in alle andere gevallen, het niet heeft aangedurfd, voor den
‘auslaut’ een andere ontwikkeling aan te nemen: vgl. bv. Van Helten, Paul und
Braunes Beiträge 21, 458 v. noot 2; anders zou men zeker niet het noord- en
westgerm. *pī = got. pei ‘dat, opdat' hebben gesteld, en het van pē gescheiden
hebben, evenals ook *hwī van hwē. De functie van de vormen wijst er toch duidelijk
op, dat got. pe, hwe = wg. en ng. *pī, *hwī zijn, vgl. bijv. mnl. bedi: got. bipe. Dat het
eerste ‘daarom, omdat', het tweede ‘daarna, nadat' beteekent, komt eenvoudig door
de verschillende beteekenis van de praepositie. Verdam Mnl. Wdb. s.v. bedi heeft
dan ook dit woord gelijkgesteld met bipe. De overgang van ‘auslautende’ -ē in -i
behoeft ons niet te bevreemden: aan het eind van een woord vindt men speciale
accentcondities en deze schijnen in het West- en Noord-Germaansch van dien aard
te zijn geweest, dat ze een geslotener worden van vocalen tengevolge hadden; zoo
is bijv., zooals ik al opmerkte, -ṓ in het On. en Ags. -

geworden, terwijl diezelfde

overgang in andere posities niet plaats had. Zelfs is idg. ausl. - over -ṓ tot geworden; in andere gevallen is ō uit ā gebleven, ja in ‘auslautende’ lettergrepen is
ā niet eens altijd ō geworden. Vgl. Indogerm. Forschungen 22, 250 vv. Zou er dan
bezwaar bestaan mogen tegen de stelling: ‘Auslautende’ ē wordt niet ā, maar blijft
2

2

ē en wordt later tot ī? Die ontwikkeling ging via ē . Nu hebben ē en ō in het algemeen
een parallele ontwikkeling gehad, en ags. hwí: tú, on. hwí: sú, tú wijzen erop, dat
dat ook aan het eind van een woord zoo is geweest. Maar, vragen wij dan, als wij
in het Ags. en On. dat parallelisme waarnemen, hoe moeten wij dan vlaamsch bedi,
twi: soe verklaren? Toen ik mij deze vraag gesteld had, duurde het lang, voor ik
eenig licht in de quaestie zag, en voorloopig stelde ik mij tevreden met zeer
gewaagde hypothesen; ik verwijs daarvoor naar Indogermanische Forschungen 22,
266. Het komt mij onnoodig voor, het daar neergeschrevene te herhalen; want
ofschoon ik
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ook nu niet in staat ben, alle moeilijkheden op te lossen, geloof ik toch, een stap
dichter bij de oplossing te zijn gekomen: een vergelijking met eenigszins
overeenkomstige gevallen heeft mij doen zien, dat de tegenstelling bedi: soe ons
niet zóó hoeft te verbazen.
Om reeds dadelijk mijn opinie over ‘auslautende’ wgerm. ḗ en ṓ mee te deelen,
alvorens die met voorbeelden toe te lichten: het komt mij voor, dat -ḗ, -ṓ in het
Wgerm. zeer gesloten klanken zijn geweest, die onder sommige condities zich
2

verder net zoo ontwikkelden, als ē , ō in andere posities, onder andere condities
evenwel overgingen in -ī, -ū. Wij hebben hier, meen ik, niet met dialectische
verschillen te doen, hoewel natuurlijk verschillende dialecten een van de beide
vormen algemeen kunnen hebben gemaakt. Wanneer wij bij Holthausen
Altsächsiches Elementarbuch blz. 125 lezen, dat de os, instrumentalis hw de meest
gebruikelijke os. vorm is, die in den Cottonianus huo geworden is, en dat daarnaast
een zeldzamer hū bestaat, dat slechts in VGen. en tweemaal in de Essener glossen
voorkomt, en wanneer we dan bedenken, dat de eerste van deze vormen het gewone
mnl. hoe heeft opgeleverd (waarnaast een zeldzame vorm hu = os. hú?), terwijl de
laatste ook in het Ofri. en Ags. voorkomt, dan zouden wij geneigd zijn aan een
dialectische differentieering te denken; wij zouden kunnen meenen, dat het
Anglofriesch -ō > -ū laat worden, terwijl in het Nederfrankisch -ō blijft en zich verder
als iedere andere ō ontwikkelt; en wanneer bij *hwē, *pē de i-vormen algemeener
zijn, dan zouden wij dat aan een verschillende behandeling van -ḗ en -ṓ kunnen
toeschrijven.
Maar vergelijken wij nu eens de westgermaansche vormen van den nom. sg. hij!
Ik citeer alleen de langvocalische vormen: Ohd. hē (komt hoogst zelden voor), os.
M. en eenige andere bronnen hē, Cott. Vat. hie, M. van vs. 1375-2175 hī, ofri. hī,
1)
waarnaast hē, ags. hē, onfr. hē , hie, mnl. hi, waarnaast ook

1)

hē ‘ipse' is volgens Van Helten, Die aonfr. Psalmenfragm 171 door ‘jüngere Dehnung’ uit hĕ
ontstaan.
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hie. De ē- en i-vormen zijn dus anders verdeeld dan bij *hwē en ook anders dan bij
*hwō. Vragen wij naar den oorsprong van *hē, *hī, dan geloof ik, dat wij geen anderen
2
1
grondvorm mogen aannemen, dan hē , dat uit hē ontstaan kan zijn. Men neemt
wel aan, in aansluiting aan Brugmann Grundriss II, 775, Kurze vergl. Gramm. 403,
dat *hē uit *hai is voortgekomen, met den uitgang -oi, die ook in lat. qui zit; maar
zoo zouden wij alleen de os. en ohd. vormen kunnen verklaren (vgl. Sievers, Beiträge
2, 117); maar in het Ags. zouden wij zeker *hā verwachten, evenals nom. plur. masc.
ðá = got. pai. Anderen (zie Van Helten, Beiträge 21, 459, vgl. ook Brugmann,
Grundriss 2, 769) hebben aan de mogelijkheid gedacht, dat hē een analogieformatie
zou wezen naar ags. sé, os. thē, thie, opperduitsch dė, dee. Het komt mij evenwel
waarschijnlijker voor, dat het omgekeerde het geval is. Trouwens, waar zou wgerm.
*sē, *thē vandaan komen? Uit *soi, *toi kan niet, dan zouden wij in het Ags. een á
verwachten. Maar gesteld al eens, dat de westgerm. vormen uit *soi konden worden
afgeleid, zou het dan nog waarschijnlijk zijn, dat zoo'n vorm bestaan had? Ligt het
niet veel meer voor de hand, dat wgerm. sē, dat sommige dialecten weer door thē
hebben vervangen, in de plaats is gekomen van een vorm, die beantwoordde aan
got. sa, on. sá?
Wat den oorsprong van *hē aangaat, ik ben niet in staat een equivalent uit een
andere idg. taal aan te wijzen. Wanneer wij de paradigma's van de westgerm. talen
met elkaar vergelijken, dan maken die van het Onfra. en het Os. een ouderwetschen
indruk: hier heeft alleen de nom. sing. een h. Wanneer in het Os. naast is, ina enz.
vormen als gen. his, acc. hina voorkomen en wanneer in sommige dialecten in den
loop van den tijd deze h vormen de andere geheel hebben verdrongen, dan is dat
een zeer begrijpelijk verschijnsel; terwijl het omgekeerde, dat er naast hē, his enz.
een paradigma hē, is enz. opkwam, absoluut onverklaarbaar zou wezen. Alles wijst
er m.i. op, dat wij oorspronkelijk een nominatief *hē moeten aannemen, die in het
paradigma een geheel geïsoleerde plaats
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innam (en die niets te maken behoeft te hebben met den stam hi- in got. himma

daga e. dgl.). Dat behoeft ons niet te verbazen, evenmin als een oi. nom. as u e.
dgl. Als men Brugmann's ‘Die Demonstrativpronomina der indogermanischen
Sprachen’ doorleest, kan men genoeg van die vormen uit allerlei talen vinden, die
uit idg. echt pronominale elementen bestaan, maar geïsoleerd staan in hun
paradigma en in geen andere taal een volkomen equivalent vinden. Wat nu *hē
betreft, in het Germaansch zelf vinden wij wel degelijk een aanknoopingspunt.
Immers *hē kan ten grondslag gelegen hebben aan het on. hánn, hann < *hāna R
< * ēnos (vgl. Brugmann, Demonstrativpron. 53); het vr. hón, hon < *hānu, en de
verbogen vormen zooals gen. hans zijn jonger dan hánn en eerst naar analogie
hiervan ontstaan.
Wanneer wij nu de ontwikkeling van wgerm. *hē en *hwē en *pē in de afzonderlijke
dialecten vergelijken - waarnaast we dan eventueel ook nog de bovengenoemde
vormen op -ō beschouwen kunnen - en wanneer ons dan blijkt, dat de verdeeling
van de ē- en ī-, resp. van de ō- en ū-vormen, niet in alle dialecten dezelfde is, dan
laat zich dat het best verklaren, als wij aannemen dat westgerm. ‘auslautende’ ē en
ō in eensilbige woorden onder bepaalde condities in ī en ū overgingen, onder andere
condities onveranderd bleven: iedere taal deed dan uit de voorhanden dubbeltallen
haar eigen keuze. Waar die differentieering van ē en ō door werd veroorzaakt, dat
ligt in het duister. Ik zal mij niet wagen aan hypothesen. Alleen wil ik even ter
vergelijking wijzen op het Litausch, waar de instrumentalis van nominale ō-stammen
uitgaat op -ù uit -ů, welke -ů weer uit gestooten betoonde -ṓ ontstaan is, zoodat lit.

vilkù = ohd. wulfu is; maar bij den pronominaalstam to- vinden wij den instr. t , naar
analogie waarvan an

naast anù (Wiedemann, Handbuch der lit. Sprache, blz. 78)

wel zal gevormd zijn. Het ligt voor de hand, dat deze en > ù in den grond
dezelfde uitgang zijn en dat de litausche slepende betoning onder bepaalde condities
van zinsaccent of sandhi
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ontstaan is. Janko vermeldt Indogermanische Forschungen 20, 235 dit litausche
verschijnsel ook, maar hij oordeelt het niet noodig, voor het Germaansch iets
dergelijks aan te nemen; hij meent de vormen, die hij behandelt, te kunnen verklaren
door eenvoudig aau te nemen, wat ik hierboven ook als mijn opinie heb uitgesproken,
2

dat de ē van *hwē en *pē een e is geweest (t.a.p. bl. 241). Hij heeft evenwel aan
het merkwaardige verschijnsel, dat ē en ī, ō en ū naast elkaar voorkomen, niet die
aandacht geschonken, die het verdiende. Letten wij hier beter op, dan komen wij
als vanzelf er toe, in dit klankverschil het gevolg van een betoningsverschil te zien,
dat zich vergelijken laat met lit. : > ù, zonder dat daarom natuurlijk de
westgermaansche intonaties volkomen met de litausche moeten hebben
overeengestemd.
Uit het bovenstaande volgt, dat in het M.E.sche Vlaamsch zoowel bedi en twi als
soe klankwettige vormen kunnen zijn. Evenzoo kan dit het geval zijn met den nom.
enk. masc. die, die met os. thē, thie, onfr. thie overeenstemt. Dit die is de
algemeen-Nederlandsche vorm. Indien er eenmaal een vorm met ī (> ij) naast heeft
bestaan, beantwoordend aan ofri. thī, is het zeer begrijpelijk, dat deze verdrongen
is door die. Immers in het paradigma van dit pronomen ontstond de ie in verschillende
casus door samentrekking of uit ē < -ai (vgl. b.v. os. n. fem. thiu, acc. thia, thea,
1)
2)
instrum. M.N. thiu N.A. Pl. M. en F. thē , thia, thea, N.A. Pl. N. thiu), zoodat reeds
in de mnl. periode die als de stam werd gevoeld. Hetzelfde geldt ook van wie.
Het woord hij evenwel vertoont op het nederlandsche taalgebied in sommige
2

streken de representanten van *hē , in andere die van *hī. Dank zij de behandeling
van dit pronomen door Te Winkel Tijdschrift 20, 117-119 zijn wij in staat, althans
van de Noord-Nederlandsche vormen een vrij volledig

1)
2)

Deze vorm leeft misschien nog voort in mnl. bedie.
Naast deze ē, die eerst ‘einzeldialectisch’ uit ai ontstond, komt nergens ī voor.
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overzicht te krijgen. Natuurlijk wordt de beoordeeling van deze vormen wel eenigszins
2

gewijzigd, wanneer wij niet, zooals Te Winkel, van een oorspr. *hĭ maar van *hē
en *hī uitgaan.
In sommige dialecten, zooals 't Zeeuwsch en Veluwsch, is het niet uit te maken,
of wij *hē of *hī moeten aannemen, want hier zijn die beide klanken, in 't algemeen
die klanken die in het beschaafde Nederlandsch ie en ij hebben opgeleverd, in den
‘auslaut’ samengevallen. Evenzoo in sommige naburige streken. Zoo geeft Van
Weel voor het Westvoornsch op: d

,w

, maar ook b

(voorz.), zoodat over den

oorsprong van h weinig te zeggen valt. In het Friesch vindt men volgens Te Winkel
bij hij en wij denzelfden klank, evenals in ofri. hi: wi. Drenthe is blijkbaar een
grensgebied: in een deel leeft *hī voort, in een ander *hē: dit laatste gebied vormt
een overgang tot het Groningsche, vgl. Te Winkel 118; ook De Vries geeft voor het
ä

Noordhornsch op ha i ‘hij', dat hij (blz. 42 van zijn ‘Vocalisme v.d. tongval v.
ä

Noordhorn) met os. hē gelijkstelt, evenals da i ‘die' = os. thē is. De Saksische streken
van ons land kennen alleen hē, evenals dē, wē ‘wie' (:wi-j, wie‘ wij'). In een groot
deel van Limburg schijnt *hē voort te leven, althans de door Te Winkel voor dit woord
opgegeven vormen verschillen grootendeels van die voor mij. Over het
Frankisch-Saksische grensgebied durf ik niet veel te beweren. Bruijel geeft voor
Elten-Bergh op: hıj evenals wıj, maar daarnaast hē, dat noch met wıj ‘wij' noch met
dē, wē ‘die, wie' overeenstemt. Voor de dialecten, waarvoor Te Winkel t.a.p. geen
vormen opgeeft, hebben wij daardoor minder gegevens. Ik vermeld uit
Boekenoogen's ‘Zaansche volkstaal’: hij, wij, maar: die. Dit dialect gaat dus, wat hij
betreft, mee met het Friesch, evenals ook andere (vermoedelijk alle) dialecten van
Holland. Opprel geeft voor 't Beierlandsch op: hij, evenals wij, tegenover die, wie.
Evenzoo schijnen ook in het Zuid-Nederlandsch vooral de ī-vormen voor te komen.
Vercoullie geeft voor het West-Vlaamsch op: hij, evenals gij, maar: die(n) (Onze
Volkstaal 2, 27 en 31), Smout voor 't Antwerpensch: ay, evenals way en gay, maar:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

45

dən dî, wī (Het Antwerpsch dialect 69, 73, 74), Colinet voor het Aalstsch: oè, goè
(‘gij'): diın diınen, m., dī f. en pl. (Leuv. bijdr. I 132 en 137) Goemans voor het
Leuvensch: oe, goe: wī ‘wie' (Leuv. bijdr. II, 145 en 156). In het laatstgenoemde
dialect vertoont ‘die' de voortzetting van den klinker ī: doenen, doe; dus evenals ofri.
thi. De aangehaalde vormen maken het begrijpelijk, dat in het Middelnederlandsch
hi verreweg de overheerschende vorm is.
In sommige streken zou misschien hi zijn ī naar analogie van het fem. si
aangenomen kunnen hebben; maar voor geen enkel dialect is die hypothese noodig:
in elk dialect is m.i. zoowel een vorm *hē als *hī a priori mogelijk. Hetzelfde geldt
natuurlijk van *sō en *sū. Zouden wij met het oog daarop misschien het mnl. (zelden
voorkomende) su = ouder *sū (vgl. on. sú) mogen stellen? Of moeten wij *siu
aannemen (vgl. os. siu, ofri. thiu)? Of moeten wij nog naar een andere verklaring
zoeken?
In het bovenstaande meen ik een verklaring te hebben gegeven voor de door mij
behandelde vormen, zonder daarbij mijn toevlucht te hoeven nemen tot de voor
verschillende vormen opgestelde hypothese, dat zoo'n vorm een oorspronkelijk
zwakbetoond woord zou zijn, dat onder zekere omstandigheden weer met een
accent werd gesproken, en onder invloed daarvan weer een lange vocaal aannam.
Zulke hypothesen zijn lang niet altijd onmogelijk, maar toch vaak hoogst
onwaarschijnlijk, - hoewel moeilijk te weerleggen. In 't algemeen heb ik zoo weinig
mogelijk gepolemiseerd, en mij er liever toe bepaald, mijn eigen verklaringshypothese
uiteen te zetten.
Den Haag.
N. VAN WIJK.
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IJs.
In de laatstverschenen aflevering van 't groote Nederlandsch Woordenboek vindt
men onder ijs de opmerking dat dit woord buiten 't Germaansch taalgebied niet
wordt aangetroffen. Die bewering is, mijns inziens, onhoudbaar, want een
stamverwant woord met dezelfde beteekenis komt in alle levende Iraansche talen
voor: Ossetisch yeχ, gewestelijke iχ, ijs, hagel; Kurdisch yeχ, Afghaansch, Perzisch
yaχ, Parsi yah; voorts in een Pamirdialekt īṣ, koude.
Wat het oudere Iraansch betreft, komt in de Zend-Avesta, jammer genoeg, slechts
eenmaal voor een woord welks stam isi of isu is. De s is klaarblijkelijk een fout voor
ṣ, blijkens het eenstemmig getuigenis der levende talen, waar tegenover het zgn.
gezag van handschriften, inzonderheid van zulke erbarmelijk bedorven handschriften
1)
als die der Avestische teksten, in 't niet verzinkt. De zinsnede die het woord bevat
o

luidt in de uitgave van Westergaard: pasca zimo isoiṣ aiwigāitīm (1. gaitīm). In de
uitgave van Geldner, welke door Bartholomae gevolgd wordt, heet het zəmo isaoṣ,
waarbij op te merken valt dat zəmo in de beteekenis ‘des winters’ een onmogelijk
woord is voor zimo, want dit is de genitief sing. van zyāo (uit zyams), dat volkomen
aan 't Latijnsche hiems beantwoordt. De i van den stam staat vast, want in hoofdzaak
hetzelfde woord is Skr. hima, heman, hemanta, Grieksch χείμωυ, in samenstelling
- χιμος in δύσχιμος; Lat. hiems, - himus, bimus; Slav. zima; Lit. žiėmà, enz.
2)
Bartholomae ziet in isaoṣ den genitief van een adjectief, en vertaalt
dienovereenkomstig: ‘nach Eintritt des eisigen Winters.’ Niet onmogelijk, maar een
even goeden zin zou opleveren: ‘van 't ijs of de koude des winters.’ Men zou ook
zimo voor een glosseem kunnen houden. Hoe het ook

1)
2)

Vendidad 9, 6.
Altiranisches Wörterbuch onder isav, kol. 372.
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zij, aan de stamverwantschap van 't Avestische woord met ons ijs is niet te twijfelen,
en dit is ook Bartholomae niet ontgaan.
De etymologie van 't woord, d.i. de herleiding tot den grondvorm en de
begripsontwikkeling er van, is ongewis; een poging tot verklaring door Bartholomae
kan men lezen in Zeitsch. d. Deutschen Morgenl. Gesellschaft 50, 697.
Voor stamverwant is te houden een ander Avestisch woord, namelijk aeχa, vorst,
1)
ijs. Indien de χ hierin een gewestelijke uitspraak van ṣ is, zou aeχa zeer wel in
vorm aan ijs kunnen beantwoorden; vgl. bijv. Avestisch daeva, Skr. deva met O.N.
tívar (mv.).
H. KERN.

1)

In Noordelijk Indië is de uitspraak van ṣ als kh zeer gewoon.
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Pardoes.
Voor de etymologie van dit woord zijn m.i. onze onderzoekers wat ver van honk
gegaan. Prof. Vercoullie bijv. geeft op, dat het uit het Spaansche por Dios = ‘bij God’
komt. In diezelfde richting heeft ook Dr. Stoett in zijn Ned. Spreekwoorden enz. het
meenen te vinden, en steunende op het Friesche vloekwoord pedows, geeft hij als
verklaring ‘de beteekenis plotseling, ineens heeft zich ontwikkeld uit die van: den
tijd dien men noodig heeft om por Dios te zeggen,’ daarbij verwijzende naar
uitdrukkingen als in een amerijtje en dgl. Maar, vraagt men zich dadelijk af, hoe
kunnen dan naast dit pardoes zooveel andere vormen staan als pardaf, perdaf,
perdoef, perdaffel, perdoeffel, en hoe komt het Nederduitsch aan zijn perdûz? Had
Dr. Stoett ook hier eens aan de Scandinavische talen gedacht, dan zou hij in het
Zweedsch gevonden hebben burdus (dialectisch bardus en badus) bijv. in springa
burdus på = turn short upon (Öman, Svensk-Engelsk Hand-Ordbok) en in het Noorsch
en Deensch bardus uit het Middelnederd. pardûs = Nieuwhoogd. bardaus, bardauz
of pardautz. Zooals uit al deze vormen blijkt, hebben we hier niet met een geleerde
ontleening, doch met een eenvoudige klanknabootsing te doen. Dit is dan ook de
zienswijze van Falk en Torp in hun Etym. Ordbog voor het Noorsch en Zweedsch
waar bardus en ons perdoes of pardoes te boek staan als onomatopoietische
vormingen. Wat dieper nog gaat Noreen in zijn Vårt Språk VII, pag. 9, die woorden
als pladask, burdus verklaart als door middel van infixen uitgebreide
klanknabootsingen, nl. pladask = pl-ad-ask en burdus = b-urd-us onder verwijzing
naar Schröder's in 1906 verschenen Streckformen. Op deze wijze uitgelegd, heeft
dus perdaf(fel) of perdoef niets met por Dios te maken doch gaat terug, of liever op
in den uitroep paf of poef. Voor het Duitsch is klaarblijkelijk het bewijs geleverd in
een citaat uit Grimm i.v. bardauz, waar wij lezen: ‘... bauz, baradauz liegt er am
boden.’ Als oudere vormen geeft Grimm nog pordutz en perdutz, wat ons haast
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van zelf op het idee brengt om het grondwoord van pardoes te gaan zoeken in pots,
waaruit zich geleidelijk perdots, perdoets (vgl. pof naast poef, bonzen naast Ndd.
bunsen enz.), perdoes ontwikkeld kan hebben.
Zooals wij zien, wisselt in dit woord de p vaak met de b, wat ook in onze taal het
geval is, daar volgens het Woordenboek van De Vries en Te Winkel naast pardoes
ook bardoes bestaan heeft, wat zeer natuurlijk lijkt als men bv. let op het
klanknabootsend werkwoord boezen (Vercoullie). Bij een vorm als perdoens,
waarnaast * berdoens kunnen wij dan teruggaan tot invloed van bons.
Het Woordenboek van de De V. en Te W. is nog niet gevorderd tot pardoes en
de bewerkers zullen ongetwijfeld materiaal genoeg hebben om in dezen eene
oplossing te geven. Dat zij het met Dr. Stoett en Prof. Vercoullie eens zullen zijn, ik
meen echter te moeten betwijfelen uit het feit, dat zij bardoes reeds met verwijziging
naar pardoes opgenomen hebben.
F.P.H. PRICK VAN WELY.
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Reinaerdiana IV
Tekstkritiek op Reinaert I. Verg. Reinaerdiana I, II, III. Tijdschrift XVI, blz.
252 en vgl.
Het epos van den Vos Reinarde, dat weleer onze voorouders zoo hartelijk heeft
doen lachen, is in onze dagen bij uitstek geschikt om ons te leeren denken en
overpeinzen. Dit meesterstuk onzer middeleeuwsche letteren is ons slechts in vrij
gehavenden toestand toegekomen. Maar hoe zeer ook ontsierd door schrijffouten
en weglating van verzen het Comburgsche handschrift moge zijn, toch vinden wij
vaak genoeg hetzij in het Darmstadsche fragment, hetzij in de voortreffelijke vertaling
van Balduinus, of in de omwerking Reinaert II de eene of andere kostbare
vingerwijzing, dank zij welke wie met voldoende scherpzinnige teksten-intuïtie is
begaafd, er soms in slaagt op de oorspronkelijke lezing terug te vallen.
Wat al vernuftige gissingen, en flinke emendaties reeds uitgebracht werden om
de grootsche schepping van den genialen Vlaming in zijn ouden luister te doen
herleven! Ja, hemelbreed zou thans het verschil zijn tusschen eene moderne uitgave,
die rekening houdt met de verkregen uitslagen, en de diplomatische uitgave van
Gräter in 1812 - zooals men weet de eerste die gegeven werd van dit epos (laat het
ons Prudens van Duyse nazeggen) van
dit dierenepos
Heel de wereld door beroemd Dat men in eenen adem noemt
Met Dantes goddelijk kunsttooneel
Als middeleeuwsche dichtjuweel.

Die critische arbeid is het werk geweest van Duitschers zooals Grimm, Martin,
Franck; van Noord-Nederlanders zooals Jonckbloet, De Vries, Eelcoo Verwijs,
Verdam, J.W. Muller, van Helten, Beets en nog anderen.
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Bij die namen-opsomming bekruipt een gevoel van treurnis, het harte van elken
rechtgeaarden Vlaming, tegelijkertijd met het besef eener onteerende minderheid
....
Doorblader den Reinaert - geen enkel vers, geen enkel woord, dat door toedoen
van een Vlaming tot zijne oudere gedaante werd teruggebracht!
Zonderlinge wijze van een volk om zich van den tol der dankbaarheid te kwijten
tegenover een der beroemdsten, zoo niet den beroemdsten onder zijne kunstenaars
met het woord......
Intusschen - mogen enkele der hierna volgende wenken genade vinden in het
oog dier meesters, die op het gebied der Reinaert-studie hunne sporen hebben
verdiend.
Zoo niet - laten deze bladzijden dan ten minste getuigen dat onze Reinaert nog
hoog gewaardeerd blijft, vlijtig wordt bestudeerd en met piëteit nageplozen in de
nabijheid van het oord, waar eens - naar alle waarschijnlijkheid - 's dichters wieg
heeft gestaan.
LEONARD WILLEMS.
Gent, September 1905.
PS. Ik laat deze inleidende woorden staan met datum, en al. Sedert Februari 1908
is de heele toestand veranderd, nu het verrassend nieuws is opgekomen dat er een
nieuw Reinaert hs. ontdekt werd.
Mijne aanteekeningen zullen waarschijnlijk de laatste bijdrage zijn van tekstcritiek
zonder de hulp van f (het nieuwe hs.). Dr. Degering is zoo vriendelijk geweest, mij
de nieuwe lezing van menige betwiste plaats te bezorgen: ik deel ze als post-scriptum
mede op iedere nota.

R. I, 243.
Omdat (lees of dat) Haersint, die scone vrauwe
dor minne ende dor quade sede
Reinaert sine wille dede,
wattan? Soe was sciere ghenesen.

Franck (cf. Muller, O.j.b. bl. 26) vraagt zich af of men de voorkeur aan de lezing van
b niet moet geven: dor hovescede. -
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Naar mij dunkt, valt hieraan niet te twijfelen. Vergelijk eene paralelplaats van den
Moriaen, v. 653:
Dat si sinen wille dede
Dor sine grote hovescede
ende omdat hi was so scone.

PS. hs. f leest met b: dor hovescede (zooals Franck vermoedt.)

R. I, 425.
Nobel is aan het woord:
v. 425. Nu hoort hier, Canticleer,
Wat sal der talen meer?

In de parodie van de middeleeuwsche rechtspleging, die men in den Reinaert vindt,
geeft Nobel de koninc altijd aan elkeen de titulatuur die hem toekomt. De
twistvoerende partijen mogen elkander aanspreken met hunne namen (v. 126 dinct
u goed, Tibeert, dat men der claghe ombere? v. 601, v. 1072, enz.), nooit vergeet
de hoofsche voorzitter zijne ‘hooge baroenen’ met den titel ‘here’ aan te spreken
(v. 480, here Bruun, dit segghic- v. 1015 Doe sprac die coninc: here Tibeert - v.
1806 die coninc sprac: hout uwen mont, here Canticleer. v. 3345 here Belijn wanen
1)
comedi? enz.) Slechts in enkele gevallen waar hij hoogst verbolgen is, gaat hij zich
te buiten - zoo b.v.v. 2958 die coninc sprac: Belijn, wats dan! - of wanneer hij Reinaert
den betichte in het haar zit, of zijn verdediger Grimbert den das aanspreekt, v. 421.
Maar in vs. 425 is er geene de minste reden waarom aan den armen Canticleer
zijn titel niet zou gegeven worden.
R. II heeft dien trouwens behouden v. 453
Nu hoort, heer Canticleer.

Naar mijn oordeel is er hier in hs. a eene haplographie. Het oorspronkelijk hs. zal
wel geluid hebben

1)

v. 1091 moet natuurlijk naar b gelezen worden: ‘here Isingrijn ende here Bruun’, zoo als Muller
(Oj b. bl. 60) reeds opmerkt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

53
Nu hoort hi' h'e Canticleer

waardoor het metrum beter wordt - en waaruit de lezingen van a en b verklaard
kunnen worden.
Terloops zij hier aangemerkt dat de ‘hoge baroenen’ wederkeerig altijd hunnen
voorzitter met ‘here coninc’ aanspreken. Dat hs. a leest v. 3348
Belijn sprac: ‘coninc, ic maghet u segghen.

is weer een onopgemerkte schrijffout. De koning zelf is beleefd genoeg geweest
om te zeggen v. 3345 ‘here Belijn, wanen comedi?’ - en R. II legt hier Belijn geene
onbeschoftheid in den mond: v. 3348 Bellijn sprac: ‘here, ic maecht segghen’.
Zoo nog in de rede van Reinaert: v. 2132 coninc, dit doe ic u te wetene - en verder:
v. 2144, coninc, dien scat was bestolen. (Cf. R. II, v. 2166 heer, die scat die was
ghestolen) - v. 2640 coninc, ghi sijter al so na (cf. R. II, v. 2652 ghi sijt daer, here
coninc, also na). - Zonder de voorgaande gevallen te vermelden, schrijft Muller (O.j.l.
pl. 77) aangaande v. 2640: ‘coninc zonder meer is toch wel wat te ondiplomatisch
in den mond van den beleefden Reinaert, die de vormen zoo in acht neemt’. Hs. e
heeft hier nochtans eene lezing zonder here, maar zij bewijst dat men zooals b moet
lezen, omdat de zin met b meer overeenkomt dan met a - cf. a v. 2696 Reinaerts
prac: coninc, ist waer. (R. II, v. 2708 Reinaert sprac: here coninc, ist waer) - ditmaal
heeft hs. e v. 2696: Reinaert sprac: coninc here, ist waer ...
Een andere plaats dient hier in ditzelfde verband te worden opgemerkt: v. 2218 hi
(Reinaert) sprac: ‘nu swighet overal na dien dat es den coninc lief’, te vergelijken
met R. II, 2242:
‘Nu swijcht’, seit hi, ‘over al!
Sint dat minen here den coninc is lief.

Waar ik weer liever naar R. II zou willen verbeteren.
Zelfde geval waar Reinaert de Koningin aanspreekt: v. 2508 ‘Reinaert sprac: dit
doe ic, vrauwe,’ hetgeen tamelijk onbeschoft
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klinkt, en bij R. II niet wordt aangetroffen: v. 2530 Reinaert antwoorde: ‘lieve vrouwe.
PS. hs. f leest: heer Canticleer - zoo als ik het vermoedde.

R. I, 646.
Reinaert leidt Bruin bij Lamfreit om honig te stelen: hs. a leest:
644 al sprekende quam dus ghelopen.
Reinaert met sinen gheselle Brune
tote Lamfroits bi den tune.

ongetwijfeld is het hs. hier corrupt: want R. Vulpes heeft v. 275:
Iamque iter expediunt, Lanfreidi septa subintrant.

en R. II, 694:
so langhe ghingen si onder hem beiden,
dat si tot Lantfreits binnen den tuun
quamen.
1)

Lees dus in R. I, 646: ‘binnen den tune,’ in pl. v. ‘bi den tune.’
Verder zou ik liever geslopen lezen v. 644, dan ghelopen, gezien het latijn
‘subintrant,’ ‘al sprekende lopen ... binnen den tune,’ wil er bij mij niet in.
Leest men R. I, 646 ‘binnen den tune,’ dan zal men ook moet verbeteren R. I, 650
en schrijven:
ende hadde binnen sinen hove
ene eke brocht uten woude

(niet ‘bi sinen hove’) naar aanleiding van R. II, 702 ‘binnen sinen hove.’ Voor deze
laatste plaats geeft R. Vulpes v. 278 geen licht:
Lignum quercinum videre jacens ibi.

PS. f leest 646 an der tune - maar 650 binnen sinen hove - hetgeen heel zonderling
is.

1)

In den Roman de Renart gebeurt dit avontuur ael bois Lanfroi li charpentier’ (v. 579).
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R. I, 846.
Bruin ontsnapt aan den dood:
843 so quam Brune in die riviere
ende ontswam hem alle sciere.
die dorperen waren alle gram
die saghen dat hem Brune ontswam,

Het tweede ontswam is zeker eene dittographie. Lees ‘ontquam,’ zooals R II 886
heeft.

R. I, 879.
Terwijl Bruin in moeilijkheden gewikkeld is, heeft Reinaert de gelegenheid te baat
genomen om te gaan stelen. Hs. a leest:
Nu hoert, wat Reinaert heeft ghedaen:
hi hadde een vet hoen ghevaen
bi Lamfroyls an der heyden,
eer hi danen was versceiden.

In zijne uitgave zegt van Helten (v. 811): ‘de bepaling an der heyden kan onmogelijk
bij Bi Lamfroyts behooren.’ Naar ik meen, is deze opmerking volkomen gegrond: er
wordt nergens in deze heele passage van eene heyde gesproken. Maar van Helten
steunt hierop om ingrijpende wijzigingen in hs. a voor te stellen - en ik geloof dat dit
onnoodig is. Immers R. Vulpes heeft hier (v. 368):
Reinardus gallum Lanfreidi jam prope septa
eeperat ......

De plaats waar Reinaert het hoen heeft gevangen, was dus in R. I aangewezen. En
wat die ‘septa’ eigenlijk zijn, kunnen wij heel goed weten, want v. 275, lezen wij:
Iamque iter expediunt, Lanfreidi septa subintrant.

en hier luiden de vertaalde verzen zooals wij gezien hebben:
Al sprekende quam dus ghelopen
Reinaert met sinen gheselle Brune
tote Lamfroyts bi den tune.
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Het heeft dus alle waarschijnlijkheid dat ‘prope septa’ van v. 368 ook ‘bi den tune’
moet zijn.
Lees dus in R. 1:
Hi hadde een vet hoen ghevaen
bi den tune van Lamfreide
eer hi danen was versceyden.

Vergelijk voor de rijmverbinding Lamfreide: versceyden - v. 647-8 Lamfreide: seide
- v. 696 Lamfreide: beide.
Dat hs. a buiten de rijmen altijd Lamfroyt schrijft, is een gril van een copist, want
R. Vulpes en R. II hebben steeds Lanfreidus en Lanfreyt.
PS. hs. f leest met a, an der heiden, hetgeen ik als een corrupteel blijf beschouwen.

R. I, 907.
Reinaert, die Bruin dood waant, verheugt zich dat hij zijn grooten vijand kwijt is
geraakt:
906 nochtan wanic sonder claghe
ende sonder wanconst bliven.

De poets, welke Reinaert aan Bruin gespeeld heeft, is volgens middeleeuwsch
spraakgebruik eene ‘wanconst’. Dat hij dan ‘zonder wanconst’ zou bliven, dunkt mij
hier slecht uitgedrukt.
R. II, 931 leest: ‘sonder wangunsten bliven,’ hetgeen veel beter is.
Ik zou in R I 907 willen lezen het echt vlaamsche woord ‘sonder wanionste,’
waardoor de slechte graphie ‘wanconste’ opgehelderd wordt.
PS. f leest wangonste, dat men in eene critische uitgave in het Vlaamsch wanjonste
zal moeten veranderen.

R. I, 1083.
Hs. a. vertoont dicht bij elkaar twee drie-rijmen - welke Martin en Verdam tot twee
rijmenparen hebben trachten terug te brengen. Het eerste drierijm is samengesteld
uit 3 rijmen
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op -ale, gevolgd door 2 rijmen op -el. Martin en Verdam hadden het eerste vers op
-ale willen uitwerpen. Nu heeft Muller (O.j.b. bl. 44) bewezen dat dit ongewettigd
was en den tekst met zekerheid teruggebracht tot 2 rijmen op -ale gevolgd door 3
op -el, waarvan het laatste vers (vs. 1078) verknoeid moet zijn en zeker niet op -el
moest rijmen.
Wat nu het tweede drie-rijm betreft, ziehier den tekst van hs. a:
1081 Sprac Reinaert: ‘neve, ic wille dat ghi
tavont herberghe hebt met mi
1083a ende morghen willen wi metten daghe
1083b te hove waert sonder saghe.
in hebbe onder alle minen maghen
niemon..,.

Martin en Verdam hebben eenvoudig v. 1083b. uitgeworpen: het lijdt dan ook geen
twijfel dat ‘sonder saghe’ een stoplap is. Maar Muller heeft bewezen (O.j.b. bl. 45)
dat ‘te hovewaert’ in R. I stellig moet gestaan hebben: dit blijkt uit de vergelijking
tusschen hs. a, R. II en R. Vulpes. Om dit ‘te hove waert’ te redden stelt Muller voor
een paar verzen in te voegen, die op -eide rijmen. Zoo dus om een stoplap ‘sonder
saghe’ te vermijden, krijgen wij er eene andere in de plaats (wine moghen niet
sceiden).
Voor mij is de zaak anders uit te leggen. Uit hs. a., R. II en R. Vulpes mogen wij
vermoeden dat er in R. I heeft gestaan
1081 Reinaert sprac: neve, ic wille
dat ghi tavont herberghet met mi
ende morghen so willen wi
beide te hovewaert metten daghe.

de tekst van hs. a is hier bewaard gebleven. Maar anders ingedeeld; toegevoegd
alleen is ‘beide’ dat in R. II voorkomt, en in R. Vulpes ‘ambo’.
Er zouden dus 2 verzen op -i rijmen en 2 op -aghe. Maar de verknoeiing zou
hoogerop moeten gezocht worden.
En nu heeft inderdaad Muller bewezen, zooals ik reeds zeide,
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dat de zin die tusschen de twee drie-rijmen voorkomt heelemaal corrupt is:
1078 Dit wert Tibeerde ghetoghet wel
eer die line wert ghelesen
tende; ende met desen

Het eerste vers mag niet rijmen op -el (cf. supra) - ‘line’ in den zin van ‘vers’ in geen
1)
mnd. - ‘ende met desen’ behoort tot het taaleigen van den Reinaert niet. Bovendien
blijkt uit de vergelijking van R. II, v. 1103 ‘dit sel wel schinen’ met R. Vulpes v. 471
‘Apparens istud fiet’ - dat ‘Tibeerde’ in deze passage niets in te zien heeft.
Ik vermoed dus dat er in die verzen zal gestaan hebben: ‘Dit zal later wel schijnen
(nml. dat Reinaert's tonghe schoon kan spreken, terwijl zijn harte fel is) eer van het
gedicht sal zijn een ‘ghestille’.
Deze passage is verknoeid geweest. Een copist heeft dan die rijmen in orde
gebracht op zijne manier, maar werd er dan toegebracht om van voren en van achter
(in den voorgaanden zin en in den volgenden) twee drie-rijmen in te lasschen.
Deze laatsten kunnen er nu gemakkelijk uit, maar de centrale zin is, voor zoover
het me voorkomt, geheel en al hopeloos bedorven.
PS. De heele passage v. 1078 en vlgd. is in a omgewerkt, want f vertoont hier heel
andere rijmen.

R. I, v. 1262 vlg.
Tibeert in het nauw gebracht door Martinet, door den paap en zijne vrouw Julocke,
weert zich zooveel hij maar kan en kwetst den paap. Hs. a verhaalt de zaak aldus:
1262 Bede met claeuwen ende met tanden
dedi hem pant, alsoet wel scheen
ende spranc dien pape tuschen die been
in die burse al sonder naet,
daer men dien beiaert mede slaat.

1)

In het Groot Ned. Woordb. (voce Amerijtje) wordt ‘line’ vertaald door ‘bidsnoer’, hetgeen mij
eveneens verdacht schijnt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

59
‘Spranc den pape ... in die burse’ is heel zonderling uitgedrukt. Verder ‘die burse ...
daer men den beiaert mede slaet’ eveneens verdacht. Muller (O.j.b. bl. 47) schrijft
hierover: ‘Moet men hier eenvoudig denken dat, zooals zoo vaak bij dergelijke
obscoene vergelijkingen, de beeldspraak eigenlijk te weelderig is, en men zich
minder bekommert over de al of niet gepastheid en allerminst over het verband
tusschen de verschillende beelden?’ Is eene uitlegging van dien aard wel aannemelijk
waar het geldt een zoo fijn en begaafd dichter als onze Willem? Ik betwijfel het ten
zeerste ... en houd het er voor dat het hs. corrupt is.
Die overtuiging wordt versterkt door de vergelijking met R. II; want hs. b leest:
1282 Beide met clauwen ende mit tanden
scoot hi den paep tuschen die been
en haelde hem dat een
van den tween, dat ronde dinc
dat tuschen sine been hinc
in dat budelkijn sonder naet.

Hetgeen hier aan R. I wordt toegevoegd (dat ronde dinc ... enz.) houdt niet veel in.
Daarentegen verliezen wij hs. a v. 1266. Maar R. II is vooral van belang, naar mij
dunkt, wegens de omzetting van v. 1263 en 1264.
Hs. b heeft hier, geloof ik, het oorspronkelijke bewaard. In dit opzicht, ben ik het
volkomen eens met Van Helten. Maar ik heb op zijne reconstructie van R. I nochtans
eene opmerking te maken.
R. II heeft ‘met clauwen en tanden, sprong hi tusschen die been’ - terwijl hs. a
heeft ‘met claeuwen en tanden’ haalde hij zich een pand. - Van Helten heeft hier R.
II gevolgd; maar het dunkt me dat R. Vulpes in dit opzicht aan hs. a gelijk geeft. Wij
lezen immers
v. 531

ruit illi
inter utrumque femur - dentibus, ungue fero
Extrahit hic unum de testibus ......

't is ook begrijpelijker!
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Om dichter bij R. Vulpes te blijven zou men dus mogen lezen:
Bede met claeuwen en met tanden al scietende den pape tusschen die been dedi hem een pand, (dat een van den tween
in die burse al sonder naet)
daer men den beiaert mede slaet

PS. Alle herstellingen van a zijn verkeerd, want in dit hs. zijn 2 verzen weggevallen,
die nu in f te vinden zijn.

R. I v. 1287 s.
In de troostrede welke Reinaert aan vrouw Julocke opdischt, zijn verschillende zaken
niet heelemaal in orde.
Hs. a v. 1292 luidt
al te min so sal hi pinen.

Hetgeen onzin is. Jonckbloet verbeterde: ‘al te mere’, eene emendatie die sedert
dien in alle uitgaven (Martin, Van Helten, Muller-Hettema) is overgegaan. Maar is
dat wel een troostwoord zoo? Ik meen uit R. II te mogen afleiden dat er eigenlijk in
R. I iets anders stond: hs. b v. 1312 ‘dat enscaet hem min noch meer’. Lees dus in
R. I:
Min no mere so sal hi pinen

dit is: ‘de toestand blijft toch dezelfde: hij zal evenveel moeite nemen, met of zonder
de wonde’.
v. 548

bene sola
campana poterit hic resonare tibi.

Verder heeft J.W. Muller (bl. 48) er reeds opmerkzaam op gemaakt dat R. I v. 1294-5,
van R. II v. 1314-5 verschilt, en dat R. Vulpes met R. II overeenkomt:
v. 546-7 Vidi multotiens oracula quae resonabant
una campana, nec pudor extat eis.

dit bewijst dat men in R. I moet lezen naar b
En is der cappellen gheen lachter
dat si luden met ere clocken.
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Hs. a integendeel heeft:
gheneset die pape, en is gheen lachter
dat hi ludet met ere clocken.

Muller heeft echter niet voorgesteld a te verbeteren; en Van Helten, die anders met
a nogal omspringt, heeft die verzen onaangeroerd gelaten. Die aarzeling is uit te
leggen doordien het eerste gedeelte van v. 1294 ‘gheneset die pape’ ook in R.
vulpes voorkomt v. 548: ‘Presbyter allisus dum sanus erit....’
Mijns inziens, schuilt de moeilijkheid in a bij vers 1243 dat eene interpolatie is:
laet bliven dese tale achter

't Is eene lamme verhaling van v. 1287: ‘Swighet Julocke, soete vrouwe; laet sinken
...’ enz. V. 1293 wordt dan ook niet in het latijn vertaald.
Stemt men er in toe dit vers op te geven dan laat zich R. Vulpes heel gemakkelijk
letterlijk vertalen. Ik meen dat er in R. I iets zal gestaan hebben ongeveer zooals
volgt:
Swighet, Julocke, soete vrouwe!
laet sinken uwen groten rouwe
ende laet bliven uwen toren
Wattan? al hevet u here verloren
enen van den clippelen sinen
min no mere so sal hi pinen
die pape, alse hi gheneset hier achter
En is der capellen ghen lachter
dat si luden met ere clocken!

Het rijm ‘achter: lachter’ van R. I en R. II blijft dus bestaan en wij verkrijgen tegelijker
tijd een tekst die bepaald hetzelfde zegt als R. II.
Ik voeg hierbij dat het mij voorkomt dat hs. b hier ook corrupt is. Ik zou willen
lezen:
v. 1312 dat enscaet hem min noch meer:
hi sal [nog] wel dienen hier achter

in plaats van ‘van achter’. De copist heeft, voor mij, de kans
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niet willen laten ontglippen om eene obscoeniteit meer in zijnen tekst te brengen.
Maar men zal mij toch toegeven dat, op welk standpunt men zich ook plaatse, van
den pape, of van Julocke, de woorden ‘van achter’ sunt verba improprie dicta: quippe
homines non sunt bestiae.
De corruptie moet oud zijn. Want proza leest: ‘Ten scaet hem niet als hi v anders
van bachten dienen wille: hi sal v nochtans wel gheriven’. De prosator vindt er pret
in: hij breidt den tekst nog uit.
Over de in Mnl. zeer gewone rijmverbinding ‘lachter: hier achter’, cf.:
Men souds wel tellen lachter
over hondert jaer hierachter
Malegijs, v. 292
soe dat ic blive in mijn eer
sonder scande ende lachter
van hem diet sullen lesen hierachter
Seghelijn van Jeruzalem.

R. I, v. 1300 ss.
Nadat ‘die pape’ ten gevolge van zijne wonde in onmacht is gevallen, zegt hs. a,
van Julocke:
v. 1300 Doe hiefsene up met haerre cracht
ende drouchene recht te beddewaert.

Hs. b stemt hiermede overeen:
v. 1320 Si hiefen op ende heeften ghebracht te bedde.

Maar het wil me zeer onwaarschijnlijk voorkomen dat vrouwe Julocke alleen dat
zwaar werk zal verricht hebben, van een man in zijn bed te gaan neerleggen. Martinet
zal hier zeker geen onbehulpzame toeschouwer zijn gebleven. R. Vulpes leest dan
ook v. 553:
ad molles portant jam recubare toros

Het meervoud zal wel oorspronkelijk wezen; graphisch is de verandering
onbeduidend. Lees
Doe hiefsine up met haerre cracht
en droeghenne recht te beddewaert.
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Die verzen vormen zoo een tegenhanger van v. 347
Alsene die honde saghen
liepsine na met haerre cracht.

waar er eveneens door den copist werd geknoeid (cf. Verdam, Tijdschr. Ned. Lett.
I, 7).
De corruptie is licht begrijpelijk: het Mnl. heeft een eigenaardige contractie van
den 3 pers. plur. waarover, naar mijn beste weten, nog niet volledig gehandeld werd,
en die wel diende bestudeerd te worden. Men treft dikwijls hebsi, lietsi, gincsi, sietsi
in plaats van hebben si, lieten si enz. Ik haal deze voorbeelden uit Van Helten (Mnl.
Spraakleer, bl. 283, § 213), waar geene aanhalingen uit de schrijvers worden
medegedeeld, en niet wordt gezeid in welke tongvallen het feit zich voordoet, in
welk tijdvak het te bespeuren valt, en wanneer het ophield. Franck (Grammatik) uit
er zich niet over; Muller (de taalvormen van R. I en R. II, 1886) evenmin. De
gëapocopeerde vorm wordt ook door Willem gebruikt, althans hs. a heeft v. 355 doe
waerwi sijns langhe quijt - v. 1496 hadsi hem na ghenomen tleven - v. 1585 so sere
sloeghsi ende staken.
Ik houd het dus voor waarschijnlijk dat er in v. 1300 gestaan heeft hiefsine in
plaats van hieven sine, wat dan verknoeid werd tot hiefsene.
Hoe nu echter in R. II gelezen? Hs. b, zooals ik reeds zeide heeft het enkelvoud
‘si hiefen up...’ - maar daarentegen heeft de proza (Muller's uitg. bl. 30) ‘Si boerden
1)
hem weder op en hebben hem te bedde gebracht’ .
Er kan dus geen twijfel bestaan. De overeenkomst tusschen R. Vulpes en de
proza bewijst dat men in R. I en in R. II het meervoud moet herstellen.
Overigens begrijp ik niet dat men zoo lang vrede gehad heeft met de lezing der
hss. a en b: het is toch onmogelijk zich een dergelijke scène voor te stellen, waarin
Martinet, heele-

1)

Caxton: ‘they toke hym ....’
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maal beteuterd, den mond vol tanden, zou blijven toekijken en Julocke als eene
echte virago, alleen haar echtgenoot zou optillen.
PS. f heeft met a en b het enkelvoud, tegen R.V. en proza.

R. I, v. 1555.
Reinaert heeft het hoen gestolen van den ‘pape’ die aan tafel zat.
v. 1554 Ic hadde dat hoen in mijnen mont
dat harde groot was ende swaer:
dat so moestic laten daer
waest mi leet ofte lief.

Op zichzelf genomen is hs. a hier heel verstaanbaar en duidelijk. Maar ofschoon
Jonckbloet en Martin den tekst onaangeroerd hebben gelaten, lijdt het voor mij geen
twijfel dat hij corrupt is. Immers Balduinus vertaalt, v. 723
Et quia pinguis erat, decidit illa mihi.

R. II stemt hiermede overeen v. 1591:
dat hoen liet ic vallen daer,
want het was mi al te swaer:
des most ict mijns ondaux laten.

Een heel geringe wijziging zal hier hs. a in overeenstemming brengen met R. Vulpes
en R. II. Lees:
Ic hadde dat hoen in mijnen mont Da't (daert = quia) harde groot was ende swaer,
So moestict laten vallen daer,
Waest mi leet ofte lief.

R. I, v. 1640. Mnl. Viereheertgat.
In het welbekende avontuur van de hoendervangst in den Reinaert, is Isengrin van
uit de valdeur, op den vloer der boerenwoning gevallen. Al vallende gaf hij zulk een
plof dat de slapende inwoners van het huis alle wakker werden. Hs. a gaat dan voort:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

65
v. 1638 Die bi den viere laghen, si riepen
Dat ware in huus, sine wisten wat
ghevallen voer dat uyvergat

Het laatste woord beteekent heelemaal niets: Grimm heeft voorgesteld te lezen
viwergat (ongecontraheerde vorm van vuergat), hetgeen door Willems en Martin
werd overgenomen. Maar Van Helten, Franck en Muller hebben bewezen dat eene
vorm viwer in mnl. onmogelijk is. Van Helten heeft naar d in zijne uitgave valdoregat
geschreven. Franck (Tijdschrift v. Ned. T. en L. XVII, bl. 283) heeft eene conjectuur
ondersteund die hij zelve aan Muller (O. en Jong. bew. v.d.R. bl. 54) had bezorgd:
namelijk muergat. Muller (Tijdschrift ibid. XVII, bl. 286) heeft eenige bezwaren tegen
Franck's lezing uitgebracht: hij onderzoekt achtereenvolgens muergat, masieregat,
verriergat, vuyrstergat, luwergat en komt tot deze slotsom: ‘geen der beteekenissen
die men zou kunnen hechten aan de woorden, voorgeslagen ter verbetering van
het bedorven vyvergat, schijnt mij derhalve geheel in het verband te passen. Zonder
een beter handschrift of een juister inzicht in den toenmaligen bouwtrant der huizen,
zullen wij in dezen wel geen stellige uitkomst verkrijgen.’
Met deze zienswijze kan ik mij niet vereenigen: naar mijne meening, kunnen wij
met behulp van hs. b, de oorspronkelijke lezing van R. I herstellen.
Hs. b leest:
v. 1652 Die zommich totten vierwaert liepen
Om te weten wat duer dat gat
Ghevallen waer, si en wisten wat.

Vierwaert loopen is goed mnl.; totten vierwaert loopen is in het verband van den
1)
tekst onzin. Lees: totten vierhaert loopen . Het gat van het volgende vers is dus geenszins in hs. b onbepaald,

1)

Oudemans (Bijdragen) heeft begrepen dat hier een zelfstandig naamwoord vereischt wordt
- maar hij legt onze plaats aldus uit: vierwaert, zelfstandig naamwoord (!) = vuurhaard! In
plaats van te zeggen vierwaert, lees vierhaert.
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zooals Muller en Franck aannemen: het is het gat van den vierhaert (vuurhaard) of
vierhaertgat.
Maar niet alleen stond het woord vierhaert in R. II. De vergelijking van hs. b en d
bewijst stellig dat R. II, den R. I hier trouw heeft gevolgd, zonder de minste wijziging.
Het woord moet dus in R. I ook hebben gestaan. En inderdaad, naar mijne vaste
overtuiging, kwam het ook voor in het archetypon van hs. a., althans met den
Vlaamschen vorm heert. V. 1640 van hs. a bevat niets anders dan eene verknoeiing
van dit woord. Lees dus in R. I:
Die bi den viere laghen, si riepen
dat ware in huus sine wisten wat
Ghevallen dor dat viereheertgat.

Graphisch is de verknoeiing licht te begrijpen. Bi'ehe'tgat werd gelezen viehetgat,
waaruit vhvergat.
En dat viereheert in hs. b. werd verbasterd tot vierwaert, in d. tot ‘valdore,’ dat de
copist van a de verkortingsteekens van het woord heeft weggelaten en het dan tot
vyver heeft herschapen, zal niemand moeten verwonderen die eens weet dat
de

de

vierheert in ons 14 en 15 eeuwsch Vlaamsch is uitgestorven. Te recht wordt het
woord in De Bo, Terwey, Schuermans gemist, als ook in Kiliaen: ik heb er zelfs geen
andere bewijsplaats van kunnen vinden bij middeleeuwsche Vlamingen. Teuthonista,
die de oostelijke nl. tongvallen opteekent, geeft vuyrhaert. Het woord is overigens
nederlandsch (cf. Van Dale, Woordenboek).
In den Reinaert hoeft het woord natuurlijk geene verwondering te baren, daar het
toch zeker deel uitmaakte van onzen ouden taalschat. Het bestond zoo wel bij onze
ooster-, als bij onze westerburen. Het M.Eng. firehearth komt nog voor in het
promptorium parvulorum (1440) cf. Murray (New. Engl. Dict.) - zooals mij wordt
medegedeeld door mijn vriend prof. Logeman. En feuerherd is ook mhd.
Is het wel noodig nog te bewijzen dat het herstelde woord, goed in het verband
van onzen tekst past? De plof, door
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Isengrin's val teweeggebracht, is zoo luid dat zij die bij den schoorsteen slapen,
meenen dat het geluid in hunne onmiddelijke nabijheid is ontstaan. (Zoo gebeurt
het meer, wanneer men plotseling uit den slaap wordt gewekt). Eerst toen zij licht
hadden gemaakt, erkenden zij hunne vergissing en werden zij gewaar dat de
indringer niet door het schoorsteengat was binnengevallen, maar wel door de valdeur.
PS. f leest hemelgat, hetgeen voor mij onaannemelijk is.

R. I, v. 1735.
Grimbeert sach dit ghelaet
ende seide: ‘onreine vraet
dat u dat oghe omme gaet!’
Reinaert antwoorde: ‘ghi doet quaet
dat ghi mine herte so versmaet
ende mine bede dus verstorbeert.

De vier achtereenvolgende verzen op aet, hebben den copist van hs. a in de war
gebracht, zoodat hij nog een vijfde maal op aet is gaan rijmen: maar v. 1735 is stellig
corrupt: ‘mine herte versmaet’ beteekent heelemaal niets, en bovendien zou vers
1735 met 1736 (verstorbeert) moeten rijmen.
Grimm heeft in plaats van verstorbeert, verstoort gelezen naar R. II, en verdoort
gesteld in het vorig vers: eene ongelukkige gissing die in de uitgaven van Jonckbloet
en Martin is overgegaan, want zooals Van Helten het doet opmerken, beteekent
verdooren: ‘foppen, bedwelmen, in de war brengen’, hetgeen hier niet te pas komt.
Muller - Buitenrust Hettema lezen: versmeert: verstorbeert. - Hetgeen, naar mij
dunkt, even ongelukkig is, daar ‘mijne herte versmeren’ stellig niet tot het taaleigen
van den Reinaert behoort.
Het woord dat hier vereischt wordt, is ongetwijfeld ‘verseert’ - cf. R. I, v. 1916:
here Isingrijn, u es verseert u herte.

Paleographisch is de wijziging onbeduidend: ‘verse't’ werd
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gelezen ‘versmaet’. Hiermede is het rijm in orde en de zin uitstekend.
Maar hebben wij nu wel de oorspronkelijke lezing van R. I? Muller (O.j.b. bl. 55)
heeft reeds de aandacht op de overeenkomst van R. Vulpes en R. II gevestigd:
v. 789

tu peccas me quia turbas,
me duris verbis quippe dolere facis

= R. II, v. 1755
dat ghij met u overlopende woort
mi uut mijn ghebede dus stoort.

‘duris verbis’ heeft dus in R. I gestaan.
Hoe echter Van Helten er toe gekomen is om in R. I naar R. II te gaan lezen, is
mij een raadsel. De beide werkwoorden van hs. a zijn in 't latijn vertaald: ‘verstorbeert
= turbas;’ verseert = dolere facis’. - Bovendien is ‘duris verbis’ in R. Vulpes verbonden
met ‘dolere facis’, terwijl het in R. II verbonden staat met ‘stoort’ (turbas). De lezing
van R. II klinkt dus ten hoogste verdacht.
Het dunkt mij overigens gemakkelijk te gissen wat er ongeveer in R. I gestaan
moet hebben. R. Vulpes laat zich zeer licht letterlijk in nederlandsch overbrengen.
Men leze:
Ghi doet quaet
datti (mi) met harde woort so verseert
ende mine bede dus verstorbeert

‘m, harde’ werd waarschijnlijk verkeerd gelezen. Daaruit de slechte lezing ‘mijn
herte... verseert’ en later ‘mijn herte versmaet’.

R. I, v. 1856.
Sine consten niet verdragen
no sine consten niet gedoghen
dat men Reinaert voor hare oghe
soude hanghen alse eenen dief

Tweemaal ‘sine consten niet’ lijkt hier wel eene dittographie, te meer daar beide
verzen bijna hetzelfde zeggen.
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Het zal daarom dan ook wel wezen dat Van Helten v. 1744, het tweede vers, als
geïnterpoleerd uit den tekst verwijdert, en deze heele passage omwerkt. Met het
radicale geneesmiddel van Van Helten kan ik intusschen onmogelijk instemmen.
Veeleer geloof ik dat de dittographie eenvoudiger kan vermeden worden. Men leze
Sine consten niet verdraghen
no sine mochten niet gedoghen

Vergelijk overigens R. II, 1918
Grimbaert de Vos
ende een groot deel van Reinaert's maghen
en mochten niet sien oft verdraghen.

R. Vulpes leest hier: (Grimbertus)
v. 890 nec tolerare potest quod suspensus foret ille
Ante suos oculos: dedecus esset ei.

‘nec potest’ = ‘sine consten niet’ - de uitdrukking komt geen tweemaal voor; en
‘dedecus esset ei’ is wel een equivalent van ‘sine mochten niet ghedoghen’.
De dubbele opmerking van R. Vulpes bewijst tegen Van Helten dat er twee verzen
in R. I zijn. Met R. I te verbeteren zooals Van Helten voorstelt, verliest men eene
fijne onderscheiding die Willem hier oppert: ‘Zij konden het niet velen dat men
Reinaert voor hunne oogen zou ophangen - en mochten dat trouwens niet, omdat
het niet past dat men bij de terechtstelling van een bloedverwant aanwezig blijft’.

R. I, v. 2639.
Nobel de koning heeft een twijfel nopens Krieckeputte
238 Dit was Reinaerde onbequame
ende verbalch hem ende seide: ja, ja!

Zoo luiden Hss. a en e, maar is dit wel de oorspronkelijke lezing? Hs. b leest v.
2651:
hi veinsde hem ende sprac: ja, ja!
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R. Vulpes, v. 1285,
Et velut offensus talia dicit ei.

Zou er soms in R. I niet gestaan hebben
hi veinsde hem verbolgen ende seide: ja, ja!

en moet deze lezing ook niet in R. II opgenomen worden? Proza leest: (Muller's
uitg. bl. 54) ‘(Reinaert) sprac met eenen beveynsden toornichliken sin en seide....’
- ‘Hi veinsde hem’ van hs. b klinkt toch heel vreemd.

R. I, v. 2644.
‘Meent gij dat ik u de Leie wil doen nemen voor den Jordaan?’ zegt Reinaert
2644 Ic sal u tonen, soe ic wane
orconde ghenoegh al openbare.
1)

Zoo leest Martin, bl. 17. - Maar hs. a heeft hier: ‘Ic sal u wel toghen’. Dit is het echte
Vlaamsche woord dat in den tekst dient behouden te worden. Men late ‘tonen’ voor
rekening van den copist van hs. e.

R. I, v. 2650.
Cuwaert wordt als getuige voor den koning geroepen. Hs. a leest:
2650 Cuaert die ghinc met vare

Hs. e is hier beschadigd:
Cuaert ghinc beven....

Martin herstelt: ‘ghinc beven] de dare’. Ten onrechte, naar mij voorkomt: immers R.
Vulpes leest v. 1294:
ad regem properat, trepidatque timore Cuardus

‘beven’ van hs. e is er in, evenals ‘vare’ van hs. a. Lees dus in alle gevalle:

1)

Neue Fragmente des Gedichts van den Vos Reinaerde 1889.
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1248 Die diere saghen alle daerwaert
ende wonderden alle wat daer ware
Cuwaert ghinc bevende van vare
hem wonderde wat die coninc woude

Het is heel wonderlijk dat hs. e in v. 1249 ook leest ‘wonderden alle’; naar aanleiding
van R. Vulpes
v. 1290 mirantur quid velit istud
quoe prope sunt stantes....

zou men verwacht hebben:
die naeste wonderden wat daer ware

Wat v. 1251 betreft: ‘hem wonderde’ is eene leelijke dittographie van v. 1249; naar
aanleiding van ‘ad regem’, zou men in het hs. verwacht hebben
Cuwaert ghine bevende van vare
toten coninc als Reinaert woude

Het bevel om vooraan te stappen is immers van Reinaert uitgegaan, niet van den
koning - en ‘ghinc’ zoo heelemaal alleen, zonder de minste bepaling vore, dare.. of
tot... klinkt toch zonderling.
PS. f leest (zooals ik vermoedde): bevende ende in vare.

R. I, v. 2655 vogl.
Het Darmstadsche fragment is vooral van belang omdat het ons eene reeks van
acht verzen levert, welke in hs. a ontbreken, en in hs. b omgewerkt werden en tot
vier versmolten. Die 4 verzen zijn in de uitgave van R. I door Jonckbloet en Martin
ingevoegd, en zullen natuurlijk door de 8 van hs. e in de toekomende uitgaven
vervangen moeten worden. Ongelukkig is juist op deze plaats het hs. beschadigd;
men heeft er eene strook perkament van afgesneden - zoodat wij slechts gedeeltelijk
de verzen krijgen. Ik herstel de plaats zooals volgt (en cursiveer het gedeelte dat in
het hs. ontbreekt):
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2655 Dies manie u bi der trouwe
die ghi [der gentele vrouwe
ende hem selven sculdech [sijt.
Doe sprac Cuwaert: [‘Vermalendijt
soe moet ic werden al[le mine daghen
2660 Dattet mi costen so[ude mine craghe,
moest ic versw]ighen enich woort
wist ic ooc] van ere moort,
daer ghi mi m[anet bi der trouwe
die ic miner] soeter vrouwe
2665 ende den here conin]c schuldig bem.

Aanmerkingen:
v. 2655 - hs. leest ‘die ghi vrouwe ge].....’ Martin (bl. 28) onderstelt dat er hier een
naam van de koningin onder schuilt. Maar dit zou dan toch zeer wonderlijk zijn, dat
de leeuwin hier een eigennaam krijgt, terwijl er in de rest van het epos niet meer
over gerept wordt. Ik geloof dat het hs. verknoeid is: ‘gentel’ is de gewone titel die
aan de koningin in den Reinaert gegeven wordt. (v. 2530 doe sprac die coninc:
gentel vrouwe) - Ik onderstel dat er hier eenvoudig gestaan heeft ‘vrouwe ge[ntel’.
Hetgeen ons wegens het rijm tot eene omzetting dwingt.
v. 2657-58 - ‘sijt’ en ‘vermalendijt’, reeds door Martin voorgesteld, met verwijzing
naar v. 916 en 490.
v. 2659-60. - Hs. b leest hier:
2665 ‘Dies manie u bi der trouwe
die ghi mijnen heer ende mijnre vrouwen
sculdich sijt van des ic vraghe’. ‘Al soud mi gaen aen mine craghe
Dat aventuurde ic, eer ic loghe.

Proza (Muller's uitg. bl. 54): ‘Van des dat ic u vrage.... al zonde mi dat minen hals
costen.’
Lees dus in R. II: ‘van des ic u vraghe’, naar de proza en R. Vulpes v. 1299: de
te quaerendis’. Verder ook: ‘costen minen craghe’, naar de proza en hs. e; en niet:
‘gaen aen m.c.’, zooals b geeft.
Merk nu op dat het rijmwoord ‘vrage’ bewijst dat de om-
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werker van proza, in R. II ook gevonden heeft ‘crage’ en niet ‘hals’ zooals hij schrijft.
- En dat dit ‘craghe’ heelemaal overeenkomt met R. Vulpes v. 1300: ‘Tam pro pelle
mea perdenda non reticebo’.
Er schijnt dus in hs. e v. 2660 gestaan te hebben ‘costen minen craghe’ (cf. ook
hs. b 3468: ‘dat moste Belijns tabbaert costen ende sine craghe). En indien in v.
2660 ‘craghe’ voorkwam, weet ik v. 2659 niet anders te herstellen dan met ‘alle
mine daghen’ - hetgeen beteekent heel mijn leven. (cf. v. 1682: ende hi voort alle
sine daghe bescendelike soude generen). De beide emendaties door Martin
voorgesteld schijnen mij minder gelukkig:
a]ls ende als
dat mi costen so[ude mijn hals

of
al [overluut
dat mi costen so[ude mijne huut.

v. 2661-62. - Reeds door Martin op dezelfde wijze aangevuld; ik heb echter ‘moest
ic verswighen’ geschreven, en niet, zooals M. heeft, ‘soude ic v.’, omdat ‘soude’ in
het voorgaande vers reeds voorkomt.
v. 2663. Martin begint hier een nieuwe zin: ‘Ghi hebt mi ghemanet’ - maar zoo
worden deze verzen met het voorgaande niet verbonden.
v. 2664-65. Martin leest:
die ic mine soeter vrouwe
ende die ic den coninc schuldig bem

onwaarschijnlijk! - Het tweede ‘die ic’ wordt er door Martin ingevoegd naar hs. a
2661, maar, daar het hs. toch corrupt is, komt het er zoo nauw niet op aan, wat er
eigenlijk in staat.
Nu ik getracht heb te herstellen wat er in hs. e ontbreekt, ga ik over tot de eigenlijke
critiek van den tekst.
Zeer terecht doet Martin opmerken dat wij met dit nieuw hs. e nog geenszins de
oorspronkelijke R. I bezitten.
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Wij lezen immers in R. Vulpes v. 1299:
de te quaerendis dicere vera jubet

dat wij gedeeltelijk vertaald vinden in R. II v. 2657 ‘van des ic u vraghe’ - terwijl er
daarvan niets te vinden is in hss. a en e.
Het komt mij inderdaad voor dat beide hss. niet in orde zijn.
Wat hs. b betreft, het geeft ons een zeer zonderlingen tekst: ‘Des maenic u bi der
trouwen, die ghij .... schuldig zijt, van des ic vrage’. Dat is klinkklare onzin, en Van
Helten heeft groot ongelijk gehad dien in R. I te willen brengen.
R. Vulpes echter is heel wat begrijpelijker. Hier zien wij ‘de te quaerendis’
verbonden met ‘dicere vera jubet’. Hetgeen bewijst dat er in het origineel stond:
ende seght minen here den coninc waer
van dies ic u vraghe.

Er schijnt dus na v. 2654 een rijmenpaar uitgevallen te zijn. - En dat het wel zoo is,
wordt nog door eene andere omstandigheid bewezen.
Hss. e en b hebben beide ‘dies maenic’; daarentegen hs. a ‘maent hi’ en R. Vulpes
v. 1299 ‘monet’. Martin houdt het op a, en zegt dat de lezing nog bevestigd wordt
door v. 2657 ‘hem selven schuldig sijt’. Deze opmerking schijnt gegrond.
Van Helten daarentegen houdt het op e en b: ‘Veel juister toch is de voorstelling,
waarbij de vermaning van Reinaert zelf uitgaat, dan die, waarbij de vos als het
orgaan dient om een door Nobel niet geuite vermaning bekend te maken.’ Deze
laatste zienswijze schijnt ook een steun te vinden in vers 2660e ‘Ghi hebt mi
gemaend bi der trouwe’, door Cuwaert aan Reinaert gezeid. - Hoe kan dit, vraagt
men zich af, indien de koning gemaand heeft, niet Reinaert? Wat dan gelezen,
‘maen ic’, of ‘maent hi’?
Laten wij ons wenden tot den R. Vulpes.
Men heeft reeds de opmerking gemaakt dat ‘monet’ aan ‘maent hi’ schijnt gelijk
te geven. Maar men vergeet hierbij
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te voegen dat er in dien tekst ‘jubet’ staat - en niet ‘jubeo’.
Nu hebben alle nederl. hss.: ‘ende seght minen here den coninc waer’, waarbij
Reinaert aan het woord is, en dat dus in 't latijn moest weergegeven worden door:
‘dicere vera jubeo’ en niet ‘jubet’.
Overigens gelieve men ook op te merken dat ‘seght’ weergegeven wordt door
‘dicere,’ maar dat ‘jubet’ eigenlijk niet vertaald is.
Dit alles leidt ons weer tot de onderstelling dat er een rijmenpaar uitgevallen is.
En, wanneer men in het oog houdt dat ‘quaerendis’ een futurum is, kan men
vermoeden dat er in R. I ongeveer stond:
Sijt blide al sonder vaer:
datti soudet segghen (dicere) waer
van dies ic u al vraghen sal
mijne here die coninc beval (jubet)
Dies maent hi u......

Zóó alleen verkrijgt men: ‘jubet.... monet’. Maar de ééne verandering in den tekst,
moest logischerwijze de andere na zich sleepen. En zoo kregen wij ‘seght minen
here den coninc waer - dies maent hi’ en daarna ‘dies maenic’.
PS. Dr. Degering deelt mij mede dat de 2 naar mijne gissing ontbrekende verzen
inderdaad in f voorkomen, met den zin dien ik vermoedde: Doch de verzen rijmen
niet op al.

R. I, v. 2680.
Prof. Verdam heeft op meesterlijke wijze bewezen (Tijdschr. Ned. Lett., XIX, 137)
dat men v. 2680 met hs. a moest lezen
die mij ghequijtte menighen past

en niet ‘last’, zoo als hss. e en b hebben.
Hij deelt ons een schoolreglement der stad Dordrecht mede, van 1450, waarbij
bepaald werd: ‘art. 3 item so en sal men geen biscopgeld bidden noch brengen,
noch coninckgelt in den vasten, noch kermiss-, noch past-, noch marct-, noch
hoochtijt-, noch kaerssgelt, noch biessgelt.’
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Den Reinaert-lezers zal misschien een soortgelijk reglement uit het land van den
Reinaert en ongeveer uit den tijd van Willem, die Madocke maakte, welkom zijn.
Den 6 November 1253 werd eene overeenkomst gesloten te Ieperen tusschen
het kapittel van Sinte Martijn, en de Schepenenbank. In dit reglement lezen wij: ‘art.
2. Pro pactis autem rectores dictarum scholarum non poterunt exigere de aliquo
scholariorum suorum ultra summam decem solidorum, qua summa erunt contenti,
nec poterunt pro munitione, nec pro stramine, nec pro joncis, nec pro gallis, nec
aliqua alia causa, ultra dictam summam aliquid exigere, nec de pane puerorum
aliquid accipere, nec tallias in dictis scolis facere’.
Stramine et joncis (stroo en biezen) vertegenwoordigen in dezen tekst het
‘biessgelt’ van het Dortsch reglement van 1450. Zooals Verdam (Woordb. voce
biesgelt) het zeer goed uitlegt, was het de gewoonte in de middeleeuwen, wanneer
het sterk vroos, stroo en biezen op de steenen vloeren te verspreiden om de kou
aan de voeten te beletten. Terloops zij hier aangemerkt dat deze middeleeuwsche
gewoonte in de Roomsch-Katholieke Kerk is blijven voortleven bij lijkdiensten. Het
was bij deze plechtigheid in vollen winter ook vroeger gewoonte, wanneer het rijke
afgestorvenen gold, stroo en biezen in de Kerk te verspreiden: de koster kreeg daar
een extra ‘stroo gelt’ voor. Later, toen de nijverheid der vloertapijten ingang vond
(de middeleeuwsche tapijten dienden meer om tegen den wand opgehangen te
worden - vandaar in het fransch tapisser un mur) verloor men in scholen en openbare
gebouwen heelemaal die gewoonte om stroo en biezen in den winter te gebruiken
- maar de kosters der katholieke kerken lieten dit extra-profijtje niet te loor gaan:
men ging voort stroo in de kerken te verspreiden bij de lijkdiensten en, toen men
eens vergeten was, wat dit stroo daar eigenlijk te doen had, kwam de gewoonte op,
om zelfs in vollen zomer den vloer met stroo te bedekken, wanneer de familie van
den overledene daarom betaalde.
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Ik keer tot het Iepersch reglement terug het ‘Kaersgelt’ van 1450 wordt hier ook
besproken; maar er is een afzonderlijk artikel over: ‘art. 6. Praeteria de cereis, quae
vulgariter dicuntur stallighte, quae cum corporibus mortuorum deferuntur ad ecclesias
in parochiis Yprensibus nullum exigere poterimus nec in eis aliquod jus nobis
vendicare, sed si nobis gratis offeruntur eos licite poterimus recipere’.
Hiermede zien wij nu duidelijk wat het ‘kersegelt’ der middeleeuwen eigenlijk
beteekent - en hebben wij tevens eene interessante bewijsplaats voor het woord
‘stallicht’ dat in den Reinaert ook staat.
Het voorkomen van dergelijke bepalingen over stroogelt, biesengelt, kersegelt en
zelfs over het eten van hoenders (pro gallis) bewijst natuurlijk dat er in de
middeleeuwsche scholen allerlei misbruiken dienaangaande bestonden - aangezien
het Schepenenbestuur te Ieperen, zoowel als te Dort in dit geval tusschenbeide
moest komen.
Er zullen ook bepalingen van denzelfden aard in de schoolreglementen van Gent
en andere steden gestaan hebben - maar die Gentsche reglementen zijn, voor
zoover ik heb kunnen nagaan, heden verloren.

R. I, v. 2716.
doene constem niet de provende ghenoeghen
daer ses moneke hem met bedroeghen

zoo leest hs. e; daarentegen leest a: hem bi bedroegen.
Behoud natuurlijk de lezing van e - Ofschoon Martin aan a alweer de voorkeur
geeft. - cf. R. I v. 2675 die valsche penninghe sloegh, daer hi hem mede scone
bedroegh. - Maerlant, Clausule 317: daer haer mede bedraghet al dat hevet
a.

menschen name. - Spieghel Hist. I , 54, 25: Oft hi hem daer met niet en bedraghet.
- Lancelot II, 27 325: goet daer wi ons mede bedraghen.
Buiten dien tekst van a, 2716, is er mij geen ander voorbeeld bekend van zich bij
iets bedraghen.
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R. II heeft regelmatig op iets bedraghen, waarschijnlijk door toedoen van den
hollandschen copist - want deze vorm schijnt vooral bij de Hollanders voor te komen.
Hildegaersberghe ‘mit arbeide ... daer si hem op bedraghen,’ 184, 133 - id. 33, 11.
Een ander voorbeeld, waar de copisten, evenals met den Reinaert, tusschen de
beide vormen geaarzeld hebben, is te vinden in den Karel en Elegast. De oudste
druk van dit gedicht leest:
hi en heeft lant noch leen,
noch ander toeverlaet negheen
Dan hi met stelen can bejaghen
226 Daerop moet hi hem ontdraghen

waarbij de Karlmeinet leest:
Dar mede moet hey sich bedraghen

en wat verder in den incunabel:
Dus en hebsi toeverlaet negheen
Ende moeten hem onthouden
in wildernissen ende in wouden
ende Elegast moet bejaghen
244 daer si hem alle op ontdraghen

waar Karlmeinet weer leest:
Dar mede sy sich alle bedraghen.
o

De oudste druk is volgens Campbell (Annales typogr., n . 971) toe te schrijven aan
Jacques van der Meer uit Delft. In alle gevallen is het een hollandsche druk.
Dr. E.T. Kuiper in zijne critische uitgave geeft de voorkeur in beide gevallen aan
de variant van den incunabel. Na hetgeen ik hierboven heb medegedeeld, ben ik
geneigd om liever naar Karlmeinet te lezen.

V. 2725.
Reinaert geeft zijn bedoeling te kennen om eene bedevaert te ondernemen.
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2723 Maerghin als die sonne upgaet
willic te Roeme om aflaet
van Roeme willic over zee.

Zoo luidt hs. a: maar het lijkt wel eene dittographie, ofschoon hs. b hetzelfde
verschijnsel vertoont.
Hs. e echter leest:
van Rome vaer ic over se

waermede de dittographie vermeden wordt. Die lezing, ten onrechte door E. Martin
verworpen, verdient in den tekst te worden opgenomen.

R. I, v. 2934.
Reinaert vertrekt uit het hof:
2934 Des ander daghes voor de(r) sonnen upganc
dede Reinaert sijn scoen snoeren (l. smaren).

R. II, v. 2920 leest: na sonnen opganc.
Op zichzelf genomen is het eene zoo goed als het andere. Maar wanneer men
nu R. Vulpes daarbij haalt om te zien wat oorspronkelijk is, dan wordt men gewaar
dat Balduinus geene der beide teksten onder de oogen had. L.v. 1452-56 komt eene
klassieke uitweiding over den zonsopgang en dan: ‘jam Reinardus adest’. Beide
voorvallen dus op hetzelfde oogenblik; hetgeen laat vermoeden dat er in zijn origineel
stond: ‘Des ander daghes, metter· sonnen upganc’.
Ik geloof dat dit ook in R. II heeft gestaan. Want de proza leest: ‘Des anderen
daghes, doe die sonne op ghinc’.
De overeenkomst tusschen proza en R. Vulpes is opmerkelijk (cf. hetzelfde geval
hiervoren v. 1300). Vergelijk ook de uitdrukking v. 1083, morgen willen wi metten
daghe te hovewaert.
PS. Mijne opmerking schijnt gegrond; f leest: des andern daghes te sonne op
ganc.

R. I, v. 3031.
Reinaert vertrekt uit het hof. Het is wonder, zegt hs. e.
3030

hoe ghemakelijc dat hem hinc
Scacrpe cnde palster ane sinen hals.
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Deze plaats is eene navolging van Renart I, v. 1423-24:
Es vos Renart le pelerin
Escrepe au col, bordon fresniu.

Hss. a en b lezen: ‘omme den hals’ - en Martin neemt deze lezing over. Maar de
verwijzing naar het fransch origineel zal wel voldoende zijn, hoop ik, om te bewijzen
dat hier de variant van hs. e de voorkeur verdient.

R. I, v. 3040.
Hs. a leest:
Doe sprac hi (Reinaert): ‘Coninc, mi es leet.

Ik heb hoogerop reeds de aandacht gevestigd op die botte toespraken, welke hs.
a soms in den mond van Reinaert of van anderen legt.
Hs. e heeft hier weer eene lezing, welke onze opmerking verdient:
Doe sprac hi ten coninc: ‘mi es leet.

R. Vulpes 1520 bevestigt deze variant:
Hiisque valete ferens, ad regem talia fatur:
‘Mecum, rex, noli longius ire, bone!’

Maar het rex van v. 1521 geeft toch gedeeltelijk gelijk aan hs. a. Ik betwijfel het
geenszins dat de oorspronkelijke tekst zal geluid hebben:
Doe sprac hi ten coninc: ‘here, mi es leet.

Cf. R. II, 3043: ‘Heer coninc,’ sprac hi, ‘nu keert weder.’

R. I, v. 3041.
Hs. e leest:
v. 3040

mi es leet
dat ghi dus verre met mi gact.

Hs. a:
dat ghi so verre met mi gaet.

Tevergeefs vraagt men zich af, waarom het Reinaert zou spijten dat de koning dus
ver met hem gaat. - Maar is de lezing der beide hss. goed?
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de

‘Verre’ kan in het 13 eeuwsch vlaamsch of wel het simplex verre beteekenen, of
1)
wel comparatief ‘verder’.
En nu leest R. Vulpes, v. 1521:
Mecum, rex, noli longius ire, bone!

en R. II:
Door hoogh noch door neder
en wil ic dat ghi vorder gaet.

Lees dus in R. I:
mi es leet
dat ghi noch verre met mi gaet

waarbij ‘verre’ dan als comparat. moet opgevat worden. Zoo alleen krijgt men in R.
I het equivalent van R. Vulpes en van R. II. - De tekst wint er ook bij.
PS. f leest met e: dus verre - hetgeen ik als een corrupteel blijf beschouwen.

R, I, v. 3049.
Om het onzuivere rijm voeten: groote in v. 3049-50 te vermijden, heeft Verdam
(Tijdschrift Ned. Letterk. I, 9) voorgesteld te lezen pote: grote.
Terloops zij hier aangemerkt dat hs. e nu inderdaad ‘pote’ leest. Deze lezing wordt
door Martin (bl. 22) verworpen - naar mijn oordeel, ten onrechte: want daar hs. e
thans het beste hs. is, dient men in den regel zijne lezingen te behouden, tenzij er
overwegende bezwaren zijn om het niet te doen. De bezwaren vroeger door J.W.
Muller (O.j.b. bl. 86) uitgebracht, verliezen grootendeels hunne kracht, nu een hs.
de emendatie van Verdam heeft bevestigd. Te meer daar het rijm hiermede volkomen
in orde is.
PS. f leest met e: poten.

1)

Franck, Grammatik, bl. 142: ‘Oft sind die (comparitiv) Formen vom Nomen, respectiv vom
Positiv gar nicht zu unterscheiden.’
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R. I, v. 3103 en vlg.
Wanneer Reinaert, na den koning belogen te hebben, naar Maupertuus bij zijne
vrouw terugkeert, luidt het in hs. a:
v. 3103

soe vernam
dat hi weder thuuswaert quam
ende palster ende scaerpe droegh
dit dochte haer wonders ghenoegh.

Het Darmstadsche fragment komt hiermede grootendeels overeen:
asse sine vernam
dat hi thus weder quam.

Nochtans dient opgemerkt dat b hier nog eens nader bij R. Vulpes komt:
v. 1562 Hunc sed quando videt peram baculumque ferentem
Indutum soleis, mira videntur ei.

R. II, 3095:
Meer nu was haer bliscap groot
doe sie hem sach also in comen;
mer als si heeft die scerpe vernomen
ende die palster ende die schoen
dochtet haer een vreemt doen.

Die overeenkomst tusschen b en l, tegen a en e (tot hiertoe was zij aan mijne
voorgangers ontsnapt) kan niet toevallig zijn. En ik meen dat het ditmaal gemakkelijk
zal zijn de oorspronkelijke lezing van R. I te herstellen. De lezing van a, die alweer
door Martin werd overgenomen, is onzinnig: Hermeline heeft Reinaert niet gezien
‘daer hi quam thuiswaert’ (= op weg naar huis); maar wel als hij zich onverwachts
thuis voor haar heeft aangeboden. Behoud dus ongetwijfeld de lezing van e; maar
aan v. 3104 van dit hs. schijnt in den metrum iets te haperen: een woord lijkt
uitgevallen: ik herstel hier dus ‘ghescoeit’ (= indutum soleis) en lees:
alse sine vernam
daer hi ghescoeit thuus weder quam
ende palster ende scaerpe droegh
dochte dit haer wonderlije ghenoegh.
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Overigens is het verkrijgen van de bedevaartschoenen eene episode, die in het
gedicht uiterst breedvoeriger werd behandeld. Het zou heelemaal onbegrijpelijk zijn
dat ‘palster ende scaerpe’ aldus zouden worden vermeld, terwijl er geene melding
gemaakt zou zijn van de ‘scoene, die wel waren dicke ende Reinaerde wel ghemicke’.
Zij ook moesten Hermeline toch dadelijk in het oog vallen.
PS. f leest met e - Desniettegenstaande blijf ik bij mijne emendatie.

R. I, v. 3130.
Reinaert heeft Cuwaert bij de keel gegrepen. De haas roept ‘ghenadelike’:
3129 ‘Helpt mi, Belijn, waer sidi?
Dese pelegrijn dodet mi’

zoo leest hs. e. Hs. a integendeel: ‘verbijt mi’ - en deze lezing krijgt bij E. Martin de
voorkeur .... naar mij dunkt, ten onrechte, want hs. b leest ‘moort mi’, en R. Vulpes,
1577:
‘peregrinus,
o bone Beline! me necat iste, juva!’

‘necat’ en ‘moort’ verwijzen naar ‘dodet’ van hs. e.
PS. f (met e) dodet - zooals ik vermoedde.

R. I, v. 3150.
‘Moet die coninc leven’, zegt Reinaert,
3148 hi soude ons gherne ghiften gheven
die hi selve niet ne woude
hebben om seven maerc van goude.

Die gift die hier wordt bedoeld is de galg. Dat de koning van geen galg wil weten
voor zeven mark, beduidt niet veel; de prijs is ook wat gering. Nochtans hebben
hss. a en e VII.
Het cijfer komt verdacht voor, want de Reinaert spreekt altijd van duizend maerc
van goud (cf. v. 1090 en v. 2618) - en de latijnsche vertaling heeft hier juist v. 1589:
Pro marcis mille quae tamen ipsc neget.
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Heeft een copist hier niet VII voor M gelezen?

R. I, v. 3151.
Hs. e leest:
‘Wat gehte sint?’ dat sprac Ermeline.

Martin (bl. 27) verwerpt hier alweer de variant van het beste hs., en volgt hs. a:
‘Wat giften is dat?’

Behoud natuurlijk het meervoud daar het hier beter te pas komt. V. 3148 staat er
immers: ‘hi soude ons gherne ghiften gheven’ - en R. Vulpes vertaalt hier v. 1590:
‘Dic mihi quoe munera sunt hoec’.
PS. f met a, het enkelvoud.

R. I, v. 3156.
Die gift welke de koning ons wil geven is eene galg, ‘maar,’ zegt Reinaert (hs. e)
3154 ‘Maer maghic, ic sal hem ontscricken,
hopic, eer liden daghe twee,
dat ic omme sijn danger (l. dangier) mee
ne gave dan hi omme tmijn.’
Si (Hermeline) sprac: ‘Reinacrt, waer mach dat sijn?’

Zoo leest hs. e. Hs. a echter leest ‘wat mach dat sijn?’ Terecht had J.W. Muller (p.
89) reeds opgemerkt dat wat hier bij eene dergelijke vraag niet past, en voorgesteld
te lezen: ‘hoe mach dat sijn?’ - naar aanleiding van R. Vulpes v. 1600: ‘qualiter esse
potest istud’. Muller's conjectuur is in de uitgave van Van Helten overgegaan.
Nu geeft ons e eene uitstekende lezing aan de hand, en zal ongetwijfeld ‘waer
mach dat sijn’ in alle toekomende uitgaven opgenomen worden. Ik zou nochtans
willen doen opmerken dat indien men den tekst van e volgt, men dan wel zal doen
in v. 3156 te lezen ‘daer of aldaer ic omme sijn dangier’ overeenkomstig
middeleeuwsch taalgebruik. Het spreekt van zelfs
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dat indien men in v. 3156 niet ‘daer’ leest, de vraag van Hermeline ‘waer’ om zoo
te zeggen heelemaal uit de lucht komt gevallen.
Vergelijk ook R. Vulpes v. 1597:
si sapiam, cupiam quo latitare queam ac.... fugiam.

R. I, v. 3162.
Reinaert beschrijft aan zijne Hermeline alle de wonderen van de ‘wildernesse’, waar
hij met haar wil vluchten.
Hs. e leest:
3160 ic weet een wildernesse ru
van langhen gagele ende van hede,
dat is een wel groet geleide
van goede levene (l. lighene), van goeder spise.

Dat geeft geen zin: lees daer, zooals Franck reeds in hs. a heeft willen lezen. R.
Vulpes heeft hier trouwens v. 1604: ‘quo noscitur esse’.
Geleide is natuurlijk onzin. Lees gereide, en vergelijk voor de uitdrukking ‘groet
gereide van spijsen’: Parthenop. v. Bloys, 457; groot ghereede van vleesce ende
van visscen - v. 545, van eten grote ghereede - alsook Limborg, I, 2613: Tetene
vonden wi goet gherede.
De lezing van e is hiermede in orde. Hs. a leest integendeel:
ende die (l. daer) do nes niet ongherede
van goeden ligghene ende van spijsen.

Ongherede = gebrek, gherede = copia: beide hss. komen dus bijna op hetzelfde
neer wat den zin betreft, aangezien er maar weinig verschil is, wanneer men zegt:
dáár is geen gebrek aan eten of dáár is veel eten.
Maar nu er toch voor eene critische uitgave eene keus moet gedaan worden
tusschen beide varianten, aarzel ik niet alweer de voorkeur aan hs. e te geven.
Immers R. II, v. 3155 leest:
daer is planteit van goeder spisen.
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en R. Vulpes v. 1604:
Copia nobilium quo noscitur esse ciborum.

Planteit, copia pleiten ongetwijfeld voor ghereede, tegen onghereede; en bewijzen
dat de bewerkers van R. II en van de latijnsche vertaling de variant van e onder de
oogen hebben gehad.
Lees dus in R. I:
Daer is een wel groot ghereede
van goeden ligghene, van goeder spijsen.

ofschoon Martin (Neue Fragmente, bl. 28) alweer aan de variant van a de voorkeur
heeft gegeven.
PS. f: dar es een deel wel gereede - in overeenstemming met copia en planteit.

R. I, v. 3166 ss.
Reinaert ontwikkelt zijn voorstel om te vluchten. Ziehier een stuk van zijne rede, uit
hs. a (hier het eenige - want hs. e eindigt juist met v. 3165).
3166 Wildi doen, vrouwe Ermeline
dat ghi ghaen wilt met mi daer
wi moghen daer wonen seven jaer
willen wi, wandelen onder die scade
ende hebben daer grote ghenade.
Eer wi worden daer bespiet;
al seidic meer, in loghe niet.

Ofschoon deze passus tot hiertoe geen aanstoot heeft verwekt, kan ik onmogelijk
aannemen dat hier alles in orde is. De stijl is een toonbeeld van slordigheid en slecht
uitgedrukte gedachten; het is de stijl van Willem niet. En dan, wat is dat ‘wildi doen
dat ghi wilt’? wat beteekent dat ‘ grote ghenade hebben’ in het verband van onzen
tekst? Merk verder op: 4 maal daer op 5 verzen (3167-71) en 3 maal wildi, wilt,
willen wi op 4 verzen (3166-69).
Maar er is meer dan een persoonlijk gevoelen om te bewijzen dat de plaats corrupt
is.
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R. II heeft natuurlijk het gesprek van Reinaert met Hermeline moeten wijzigen om
het in verband te brengen met het nieuw vervolg op R.I. Er valt dus weinig op hs. b
te rekenen om den tekst van hs. a te zuiveren.
Treffend is nochtans de overeenkomst (tot hiertoe is die onopgemerkt gebleven)
tusschen Il, v. 3163 en R. Vulpes v. 1607:
Wi hebben daer ghemac ende vrede.
Ende leven in groter welichede.
Possumus hic magnis vivere deliciis.

Klaarblijkelijk heeft hs. b v. 3164 in R. I oorspronkelijk gestaan, daar wij in hs. a niets
hebben dat aan de ‘magnis deliciis’ beantwoordt.
R. Vulpes is ons alweer eene groote hulp om te weten wat er zoo ongeveer in R.
I heeft gestaan:
1606 Huc, Hermelina, si mecum tendere captes,
Possumus hic magnis vivere deliciis
Per multos annos nos possumus hic habitare
Et sciri nullis, in latebrisque fore.

Die verzen laten zich uiterst gemakkelijk in 't nederlandsch omzetten:
Daer (hic) moghen wi, vrouwe Ermeline,
wildi daer (huc) met mi mede,
leven in groter welichede
ende moghen wi wel seven jaer,
willen wi, wonen al sonder vaer
Eer wi worden daer bespiet.

Het eenige dat ik aan R. Vulpes toevoeg is het rijm op ‘jaer: al sonder vaer’, in
overeenstemming met hs. b v. 3152:
Daer moghen wi wesen onghevreest
Seven jaer ende meer nochtan.

Lees natuurlijk in R. II onbevreest. Proza heeft hier trouwens ‘sonder vrese’. (Muller's
uitg. bl. 63).
De vertaling is letterlijk: alleen het tweede gedeelte van het laatste vers, wordt
niet weergegeven:
Et sciri nullis, in latebrisque fore.
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Daarbij verliezen wij het ‘wandelen onder de scade’ van hs. a, dat den schijn heeft
aan den omwerker (R. II) het volgende vers te hebben ingegeven:
3150

(daer wil ic ghaen)
in een schoon ander foreest

Nu, wie 't beter weet, die betere 't. Maar ik kom tot mijn vroegere uitspraak weer
terug: Wees overtuigd dat er hier alweer in hs. a verzen zijn overgesprongen.

R. I, v. 3183.
3182 Mi seide een goet man hier te voren
in rade dat hi mi riet.

Deze laatste uitdrukking schijnt verdacht. Van Helten (Tijdschrift Ned. Lett. V, 261)
heeft voorgesteld te lezen: ‘In rade waest, dat hijt mi riet’.
Is het niet beter te verbeteren naar R. I v. 1676:
‘daerna in gherechten rade
riet hi hem........

En is het niet meer kenschetsend van den humor van Willem dat hij door Reinaert
laat verkondigen hoe een ‘goet’ man hem in ‘gherechten’ rade ried ..... dat een eed
van geenen tel is.
Naar ik vermoed is er dus in hs. a een woord uitgevallen.
PS. f leest zooals a.

R. I, v. 3196 volg.
Het besluit van het gesprek tusschen Reinaert en Hermeline wordt in deze verzen
van hs. a samengevat:
3196 ‘dat varen es mi also goet
alse dit bliven’, sprac Reinaert.

Deze lezing werd door Jonckbloet, Martin, Franck (Lesestücke achter de Grammatik)
behouden en had tot daartoe tot geen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

89
bezwaar aanleiding gegeven. Eerst Van Helten (Tijdschr. Ned. Lett. V, 262) heeft
deze plaats als corrupt aangemerkt en voorgesteld te lezen: ‘dat luscen is mi also
goet, alse dat varen’ - of, zooals het nu in zijne Reinaert-uitgave v. 2914 voorkomt:
‘dat varen is mi niet so goet
alse dat luscen’, sprac Reinaert.
o

Ik stel mij thans voor te bewijzen: 1 . dat de lezing van hs. a wezenlijk corrupt is,
maar misschien niet in de mate als Van Helten aanneemt.
o

2 . dat mits eene lichte wijziging, hs. a een zeer goeden en duidelijken tekst geeft,
zoo dat wij het recht niet hebben onzen Reinaert naar v. 1624 s. van R. Vulpes te
verwerken.
Vooreerst komt het mij voor dat het gesprek tusschen Reinaert en Hermeline niet
altijd even goed werd begrepen. Of zou ik het soms mis hebben?
Muller (O.j.b. bl. 113) vergelijkt het verhaal van R. I met dat van R. II, en resumeert
het eerste aldus: (bl. 113) ‘Hermeline maakt tegenwerpingen (tegen het ontvluchten
in de “wildernisse”) om de door Reinaert gezworen bedevaart (3173-9); welk bezwaar
R. opheft door “bedwonghene eden” niet te laten “dieden”; die bedevaart zou hem
bovendien niet helpen en de koning hem toch haten om den schat, enz....; daarom
is 't beter te vluchten(?) dan daar te blijven; hij (en blijkbaar ook Hermeline, hoewel
stilzwijgend) besluit dan ook(?) te blijven, tevens het voornemen opvattende zich
nooit meer in 's konings macht te wagen (3180-3206)..... De omwerker, R. II, heeft
dus vooreerst in plaats van de zinspeling op de galg, Hermeline's vraag om
opheldering en R.'s antwoord, het korte verhaal van zijn bedrog ingelascht: Iets wat
werkelijk meer verband in het geheel brengt. Immers in R. I weet Hermeline eigenlijk
nog niet waarom de koning vertoornd is en waarom
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R. wil vluchten, als zij het bezwaar van de bedevaart oppert. Veel natuurlijker en
meer doordacht is dus hier Reinaert II....’
Naar mij voorkomt is R. I even natuurlijk en even doordacht als R. II; en ik vraag mij
te vergeefs af waar er iets hapert in een verhaal als het volgende:
Onverwachts verschijnt Reinaert voor Hermeline met pelgrimstaf, pelgrimtasch
en ‘ghescoeit’ (cf. supra, v. 3103). Zij die weet dat haar echtgenoot door zijne
achtereenvolgende misdaden en moordaanslagen op de boden des konings de
doodstraf verdient, is ten zeerste verbaasd hem te zien terugkeeren. ‘Hoe zijt gij
aan de straf ontsnapt?’ voert zij hem toe. ‘Ik werd gevangen,’ antwoordt Reinaert,
1)
‘maar de koning stelde mij vrij; doch eene bedevaart moet ik doen.’
Vergeet niet dat het middeleeuwsch strafrecht eene straf kende, die wij niet meer
hebben: de bedevaart. Zij werd dikwijls uitgesproken wegens godslastering (cf.
Fredericq, Corpus inquisitionis, passim), wegens slagen en kwetsuren, ‘scoufieringhe’
(zie Cannaert, Bijdragen tot het oude Strafrecht, register op bedevaerden en
pelgrimagien).
Hermeline heeft dus volkomen vrede met het antwoord van Reinaert en wanneer
deze laatste, haar, en zijne kinderen uitnoodigt tot het vermoorden en oppeuzelen
van Cuwaert den haas, laten zij het zich geen tweemaal gezeggen. Na het verorberen
van dezen ‘goeden vetten hase’ dankt Hermeline den koning voor het genoten maal.
‘Zoo de koning blijft leven,’ zegt Reinaert, ‘zal hij ons zelfs giften geven die hij om
geen duizend mark zou willen hebben.’ - ‘Welke giften zijn dat,’ vraagt Hermeline.
- ‘De glag,’ antwoordt Reinaert, ‘maar binnen twee dagen zal ik wel maken dat ik
buiten 's konings bereik ben.’ - ‘Waar (cf. supra) zoudt gij heen?’ vraagt de vrouw.
En Reinaert beschrijft haar dan eene ‘wildernisse’ met

1)

‘Ic moet worden pelegrijn.’ staat nu inderdaad in hs. e, zooals Muller (O.j.b. 88) het reeds
vermoed had.
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patrijzen en hoenders bij de vleet. ‘Kom gij daar gerust met mij,’ voegt hij hierbij,
‘geen mensch (of liever geen beest) zal ons daar komen storen.’ - ‘Ach!’ antwoordt
Hermeline, ‘wat zou het mij baten u daar in die wildernisse te volgen, aangezien gij
“over see” moet varen (en dat ik dus in die mooie wildernis alleen zou gelaten
worden).’
De bedenkingen van Hermeline zijn dus gericht tegen haar samenvluchten met
Reinaert.... De laatste zinsnede tusschen haakjes wordt wel is waar door haar niet
uitgesproken, maar anders kan ik den gang van het betoog toch niet opvatten.
Maar, ja wel! Reinaert heeft wel gezworen die ‘bedevaert over se’ te doen, maar
zulke eeden zijn voor hem van geenen tel. En bovendien voegt de schalk erbij: ‘al
voldeed ic dese vaert’, het zou mij toch niets helpen .... ik heb den koning bedrogen,
hem een schat beloofd die niet bestaat; als hij daarachter komt, zal hij mij meer
haten dan ooit te voren...’ De slotsom van dit betoog is dus deze: ‘Het blijven (in het
land) is mij “also goet” - heeft voor mij dezelfde gevolgen - als het bedevaren over
zee....’ Want natuurlijk, wanneer ik van mijne bedevaart terugkom, bevind ik mij toch
in tegenwoordigheid van den vertoornden koning.... waarom dan eerst vertrokken?’
Deze laatste bedenking staat in R. I niet; maar zij vloeit insgelijks uit het betoog
voort. Balduinus heeft het zoo goed begrepen dat hij het zelfs in volle letters zegt
v. 1625:
Nam non, discedens, ipse redire queam.

‘Doch,’ gaat Reinaert voor, ‘zoo in het land blijven voor mij even goed is, als het
land tijdelijk om eene bedevaart te verlaten, nochtans zal ik mij niet meer laten nopen
om mij ooit in de macht van den koning nog te stellen, zoo lang ik leef.... In het land
blijf ik - maar ik houd mij schuil!’
Consequent met zichzelven, wanneer Reinaert dan later Belijn, die voor de poort
staat, naar den koning met de treurige boodschap heeft teruggezonden, keert hij
naar vrouw en kinde-
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ren terug, en zegt hun: ‘Nu is het tijd geworden.... Wij verlaten het kasteel en
verschuilen ons.’ En alle te samen gehoorzaamden zonder uitstel, en ‘anevaerden
de woestine....’
Er is dus, naar mijn oordeel, geen de minste reden om met Van Helten te lezen:
‘dat varen is mij niet so goet alse dit luscen’.
De keus is niet tusschen het varen en het zich schuilhouden (luscen), maar
tusschen het varen (naar het buitenland) en het ‘bliven’ (in eigen land).
‘De vertaling van Balduinus,’ zegt Van Helten, ‘luidt v. 1624:
sic latitare magis mihi quam prodesset abire

latitare is luscen; en van latitare is er in hs. a geene sprake.... het hs. is dus corrupt.’
Ik antwoord: Balduinus schijnt hier vrij, zeer vrij te hebben vertaald; zijn betoog
komt hier met dat van R. I niet geheel overeen - naar R. Vulpes mogen wij hier dus
hs. a niet beteren.
Overigens wordt latitare door Baldunius nog meer gebruikt: cf. v. 1597 en v. 1709
- en op die plaatsen staat er evenmin in het vlaamsch ‘luscen’. Waarom moet het
nu juist in v. 3196 voorkomen?
Ten slotte, de bedoeling van Reinaert is wel van zich schuil te houden - daarin
heeft Balduinus niets nieuws bijgevoegd - maar hij zegt het slechts in het vervolg:
‘mi troostet me daer toe no die cater, no die das, no Bruun .... dat ic in 's coninx
ghenade ne come....’
Nog eene enkele opmerking.
Men zal misschien bemerkt hebben, dat ik de werkwoorden van v. 3196 in
omgekeerde orde heb gesteld. Zoo vergt het het betoog. Ik geloof dat er daar ten
minste in het hs. eene corrupteel bestaat, en dat eene omzetting noodzakelijk is.
Lees:
dat bliven is mi also goet
alse dit varen....
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Merk wel op dat ‘dit’ natuurlijk moet slaan op het woord, waarvan er reeds sprake
is geweest. Er is over ‘bliven’ tot daartoe niet gerept - wel over ‘varen’ (v. 3185 dese
vaert). Ongetwijfeld moet er dus in het hs. gestaan hebben ‘dat bliven... en dit varen’
- en niet ‘dat varen ... en dit bliven ...’ zooals het hs. heeft. Hierdoor hebben wij dus
het bewijs dat er aan het hs. iets hapert .... doch met eene eenvoudige omzetting
komt alles te recht.
Mits deze onbeduidende wijziging, meen ik dat het betoog in R. I heel klaar en
duidelijk is.
R. I dunkt mij dus even natuurlijk en even doordacht als R. II.
Quod erat demonstrandum.
PS. f geeft gelijk aan Van Helten tegen mij - en leest: ‘dat sculen es mi alte goet.’

R. I, v. 3243.
Reinaert legt aan Belijn uit wat er eigenlijk met Cuwaert in zijne ‘hagedochte’ gebeurd
is.
3242 ende also Cuwaert dit ghesach,
doe riep hi lude: ‘helet vri,
comt hare ende helpt laven mi
miere moien! soes in onmacht.’
1)
Dus riep hi met groter cracht.

Indien Cuwaert lude riep, dan riep hi natuurlijk met groter cracht - en wanneer de
dichter vroeger gezeid heeft dat hij lude riep, dan is het volstrekt onnoodig een
tweede maal te laten weten dat het met groter cracht is. Een van beide toevoegsels
lijkt dus overbodig en de tekst schijnt niet in orde.
Reynardus Vulpes leest v. 1648:
Et lepus ista videns clamat: ‘Beline, venito,
Ut possis amitam jamque juvare meam.’
Voceque clamavit magna .....

1)

Hs. doe, door Martin verbeterd.
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Lude wordt hier niet vertaald - en het latijn komt heelemaal overeen met R. II:
v. 3256 ende als Cuwaert dat sach
riep hi: ‘Bellyn, helet vri
coomt hier ende helpt mi
mijn moeien laven: si es in onmacht.’
Dit riep hi met alre cracht.

Neem dus v. 3237 over in R. I - cf. overigens voor het taalgebruik van R. I, v. 1071:
Reinaert sprac: Tibeert, helet vri.
De bewuste uitroep van Cuwaert is geweest, v. 3129: Helpt mi, Belijn, waer sidi?
PS. f leest: ‘Belijn, helet vrij’ zooals ik vermoedde.

R. I, v. 3298.
Reinaert heeft aan Belijn wijs gemaakt dat deze er groote eer zal afhalen, zich als
steller van den brief op te geven.
3293 Dit hoorde Belijn, ende spranc
van der stede up, daer hi stoet.

Op zichzelf genomen valt er niets in te brengen tegen de lezing van hs. a. Maar R.
Vulpes heeft hier, v. 1682:
Gaudet Belinus et prosiliebat in altum

en R. II, v. 3312:
Bellijn wart blide ende spranc
van der stede daer hi stoet.

De overeenkomst kan niet toevallig zijn. Doch is het onmogelijk wat blide van R. II
in R. I over te nemen, omdat blide wat verder in denzelfden zin voorkomt, v. 301,
‘so blide was hi’ ....
Met een lichte wijziging is hier alles weer in orde. Verander slechts ééne letter
aan hoorde. Lees:
Dies hoogde Belijn, ende sprane ....

Hoghen in den zin van ‘zich verheugen’ schijnt in R. II niet voor te komen: wel in
den zin van ‘zich heugen’,
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v. 3269. Zoo wordt ook ‘in hoghen’ van R. I v. 1048 in R. II weggelaten, v. 1072.
Bij R. Vulpes, 1079 ejus in adventu gaudet et ipse pater, werd gaudet noch in hs.
a, noch in hs. b weergegeven.
PS. f: ‘Dit verhoorde Belijn ende verspranc’ - Ik blijf nochtans bij mijne emendatie.

R. I, v. 3304 s.
Belijn bedankt nu Reinaert voor zijn voorslag. Hs. a leest:
3304 Nu weetic wel dat ghi doet eere
Hu selven ende die zijn int hof
Men saels hu spreken groeten lof
Als men weet dat ghi coont dichten.

Deze heele passage is bedorven: deze woorden zijn zelfs in hs. a aan Reynaert
toegeschreven. Wat er in R. I moet staan, leert ons duidelijk R. Vulpes, v. 1684 s.:
‘Domneque Reinarde, scio quod me diligis’ inquit,
‘Extolli cum me quaeris honore magis
‘Sic per te cuuctis regis venerabor in aula,
Cum scierint quod......
Quod scio dictare.

R. II, v. 3316, komt hiermede beter overeen:
Nu weet ic dat ghi mi doet ere
ic sel hebben groot lof
bi u, als men in dat hof
siet dat ic dus wel can dichten...

Herstelling van R. I door Franck (Lesestücke, bl. 163):
Nu wetie wel dat ghi mi doet ere
Ende bi u selven die sijn int hof.

Muller (O.j.b. bl. 92) merkt hier op dat selven overbodig is, cunctis niet weergegeven,
en dat de herstelde verzen nogal raadselachtig voorkomen.
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Herstelling van Muller (ibid. bl. 91):
Nu wetic wel dat ghi mi doet ere
Men sals mi spreken groten lof
Bi u, alse men in sconinx hof,
Weet dat ic so wel can dichten.

Herstelling van Van Helten, v. 3016:
Nu weetic wel, dat ghi doet eere
Mi hebben bi die zijn int hof
Men saels mi spreken groeten lof
als men weet dat ic can dichten.

‘Ic sal hebben groeten lof bi u’ in R. II is letterlijk de vertaling van ‘per te venerabor’.
Me dunkt, dit vers moet dan zonder wijziging in R. I overgenomen worden. R. II
verwijdert zich echter van R. vulpes op een ander punt. Hier hebben wij: venerabor
in aula - terwijl ‘int hof’ bij R. II verbonden is met ‘als men weet [of siet] int hof’ - hs.
a schijnt aan R. Vulpes gelijk te geven - Muller heeft nochtans hierin R. II gevolgd.
Ik lees liever:
lc sal hebben groeten lof
bi u van allen die syn int hof
als men weet dat ic can dichten.

Van hs. a is gered, wat, mijns dunkens, te redden is. Wat uit a niet komt, komt
letterlijk uit b. Van mij zelven is slechts de verbinding tusschen de beide teksten:
‘van allen’, naar aanleiding van cunctis venerabor in aula. Overigens zal eenieder
mij toch toegeven, meen ik, dat mijne vertaling van R. Vulpes letterlijker is dan die
van mijne voorgangers.
Ik ga thans over tot de bespreking van v. 3304. ‘Nu weet ic wel dat ghi doet ere’
of, met R. II ‘ghi mi doet ere’ ‘iemand ere doen’ beteekent honorare aliquem.
Naar aanleiding van R. Vulpes ‘me extolli quaeris honore’ - dat gelijk staat met
‘honorari’ - zou men eigenlijk in R. I verwachten ‘doet eren’, het werkwoord, en niet
‘ere’, znw.
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Van Helten heeft dan ook ‘ere hebben’ in zijne restitutie hersteld.
Ik meen dat de corruptie van het hs. hier erger is, dan men het tot hiertoe heeft
vermoed. Want zoo wij op R. Vulpes afgaan, zouden wij in R. I iets verwachten
zooals dit:
Nu weet ic dat ghi mi bet wilt doen eren:
So (sic) sal ic hebben groten lof
bi u van allen die siju int hof....

R. I v. 3417 s.
Nobel is erg boos op Reinaert, die hem bedrogen heeft, en weet niet hoe hij nu alles
te recht zal brengen.
v. 3418. Doe sprac Firapeel echt
‘Es daer mesdaen, men saelt soenen....

Alle toespraken aan Nobel beginnen in den Reinaert met: ‘Here coninc’ (cf. 3347,
1)
3384, 3400 enz.
Firapeel schijnt hier eene uitzondering te maken met zijne botte opmerking. Maar is de tekst goed geleverd? R.V. v. 3420:
‘Hanc’, Firapelles ait’, rex, proetermitte loquelam
Tu quia, cum sis rex, non querulosus eris;
Erratum si sit, error revocabilis esto.

De twee eerste verzen zijn in hs. a niet vertaald. Er zijn hier heel zeker verzen
uitgevallen, want R. II leest v. 3420:
Wats dan heer coninck? Warts anders te rade
Es daer misdaen, men salt soenen.

PS. Er zijn inderdaad in a verzen overgesprongen. f geeft die na v. 3420.

R. I, v. 3433.
Wanneer Firapeel zijne voorstellen tot verzoening heeft ontwikkeld, roept Nobel uit:

1)

cf. de uitvoerige nota op v. 425 hier boven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

98
3433 ‘O wi, here Firapeel
Mochte dit gescien, so ware een deel
ghesocht die rauwe, die mij slaet.’

De uitroep: o wee! lijkt heel zonderling, na dat er uitgelegd werd hoe alles te recht
zal komen. R. Vulpes 1770, leest:
Rex ait: ‘Hoc laudo; fieri si talia possent
His quoque sic essem pacificatus ego.’

Hoc laudo komt hier alweer beter overeen met R. II v. 3435
‘Dit doe ic gherne’ sprac die coninc

aangezien nu ‘fieri si talia possent’ de juiste vertaling is van ‘mochte dit ghescien’,
kan men a en b vereenigen, en lezen:
‘Dit doe ic gherne, here Firapeel:
Mochtet ghescien so ware een deel....’

waarmede Nobels' antwoord heel wat ‘koninklijker’ zou klinken.
Te oordeelen naar R. Vulpes ‘hoc laudo’ schijnt er echter in R. I gestaan te hebben:
Dit gheloof ic, here Firapeel

evenals v. 1227, ‘hoc laudo, rex bone, sicque volo’ = v. 2543. ‘Ne gheloofdic dit niet
also’ - a leest: gheloofdic u - de copist van hs. a scheen dus gheloven in den zin
‘loven’ (laudare) niet te begrijpen en is bij v. 2543 aan het knoeien gegaan, (cf.
Muller Oj. b. bl. 75). Het zal dan ook wel om de zelfde reden zijn dat hij v. 3433: ‘Dit
gheloof ic’, zal vervangen hebben door de gekke uitboezeming: ‘o wee!’.
PS. f sluit af met v. 3430, zoo dat deze passage ontbreekt.
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De dichter(s) van den Handel der Amoureusheyt.
Overtuigend is door Kalff in den achtsten en door De Vreese in den twaalfden
jaargang van dit tijdschrift aangetoond, dat de in dezen bundel opgenomen spelen
niet van Houwaert zijn. Omtrent den werkelijken dichter (of dichters) verschaffen
deze artikelen echter onvoldoende zekerheid. Ten eerste weten zij voor Leander
ende Hero geen auteur te noemen, ten tweede wordt slechts waarschijnlijk gemaakt
dat Colijn Keyart dezelfde is als Colijn van Rijssele en ten derde leiden zij tot het
bevreemdend resultaat dat drie werken, die in meer dan één opzicht treffend
overeenkomen, aan drie verschillende dichters toegeschreven zouden moeten
worden. Door inwendige critiek lijkt het mij mogelijk, deze kwesties tot een oplossing
te brengen.
Eerst de tweede. Van Colijn van Rijssele kennen wij den in zes spelen verdeelden
Spiegel der Minnen. Een vergelijking van opzet en taal van dit werk met Keyarts
Narcissus ende Echo stelt de indentiteit van beide schrijvers boven allen twijfel. In
beide werken, gelijk in de drie overige uit den Handel der Amoureusheyt vinden wij
telkens weer rondeelen (en wel op zeer gelukkige wijze) in den dialoog aangebracht,
inzonderheid waar een handel tusschen twee personen begint en dikwijls zoo dat
elk der sprekers telkens een halven regel zegt. Bij Everaert en elders vindt men een
dergelijk gebruik, maar veel zeldzamer, meest alleen aan het begin van een stuk.
In beide werken worden alleenspraken of bijzonder plechtige dialogen af en toe in
o

1)

strofenvorm gegeven, bv. in den Spiegel op bl. 28 v . en in den Narcissus op bl.
34 en 81. Een derde kunstvaardigheid, die zoowel in den Spiegel als in twee der
stukken van den Handel herhaaldelijk wordt te pas gebracht, is het besluiten van
een regel met twee stamverwante vormen. B.v.:

1)

Volgens de uitgave van 1617.
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+

Noch zegghe ic dat hy veel lijdens //lijdt/
Die in onruste syn drachten //dracht, enz.
+
Wat zegh ick? de tonghe praest ‘al prasende,
Zonder verstandenisse, beghinssele ‘oft inssele:
O Jupiter! met gracien, doorblaest ‘al blasende
Mij[n] onghesteldo gheest ghewinssele ‘en verzinssele, enz.
+
De Vogelkens die der vreuchden zanc ‘zingen,
De Hertekens die om der Liefster danc ‘dingen,
De Bloemkens die haer ontpluycksel ontpluycken, enz.

o

+

Sp. d.M. 26 r .

+

N.e.E. 69.

+

M.e.V.

o

Opvallend is ook, dat zoowel in den Spiegel (26 r ) als in den Narcissus (34 en 81)
personen zingende opkomen.
Wat de taal betreft, de algemeene indruk van gelijkheid laat zich niet in een kort
bestek ontleden. Ik bepaal me dus tot het noemen van eenige gemakkelijk te
vermeerderen teekenende en lievelingsuitdrukkingen, die beide werken gemeen
hebben en die op zichzelf weinig, te zamen zeer veel zeggen,
+

't Is nu juyst pas, 't valt recht in 't klincxken,
In 't nette zal ick noch krijghen 't Vincxken.
+
Dus vallet t'uwaerts juyste in de klincke.

+

N.e.E. 19.

o

Spoet v derwaert /beklipt de vincke, (zie ook 32 r ).

+

o

Sp d.M. 45 r .

+

Zoo schrijven myn Pinnekens (zoo is mijn doen)
Het schijnen goddinnekens (haar oogen) die schrijven met pinnekens
Vierighen appetijt alleen. (Zie ook M.e.V. 55).
+

+

N.e.E. 5.

+

o

Sp. d.M. 32 r .

+

Ick zal mijn karre drijven, daer ick na lost hebbe.
Wij zijn twee hantghezellen die hun niet en schamen,
Tot der Minnaers blamen ‘de karre te drijven.
+
Ziet dat de Karre wel wort ghedreven.
(Verder in deze stukken herhaaldelijk).
+

+

N.e.E. 28.
L.e.H. 6.

+

+

o

Sp. d.M. 45 r .

+

Dan kusse ick den rinck vander deuren.
Daer d'Alderliefste haer hant aen sloech.
+
Dan gaen sy 't rincxken kussen vander deuren
Huns Liefkens, om dat sy 't daghelijcx handelt.
+
Ic moet den rine kussen vander deuren/
Ter avonteuren// heeft hy hem gehandelt in eenighe maten
+

o

o

o

(zie ook 72 v ; 74 r , v ).
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W.
+
M.e.V. 63
+

+

o

Sp. d.M. 79 r .
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+

En dan sluypt hij tsavouts als een hoender-dief ken (zie ook 86).
Hy zal gaen ghelijck een hoender-dief sluypen.
+
Jalours ghepeys. Wij gapen naer valscheyt/
Vreese voor schande. Als den Hoender dieve.

+

+

N.e E. 44.
AE e.D. 57.

+
+

o

Sp. d. M 65 v .

Waarom zooveel materiaal om te bewijzen, wat ieder geneigd is te gelooven? Men
raadt het reeds: omdat een deel er van mede dienst kan doen om te betoogen, dat
ook de andere spelen uit den Handel der Amoureusheyt van Colijn Keyart van
Rijssele zijn. Allereerst het nog anonieme spel van Leander ende Hero. Eene
eigenaardigheid die het met den Spiegel en den Mars ende Venus gemeen heeft,
is het af en toe optreden van zoodanig kettingrijm, waarbij het rijmwoord in het eerste
o

woord van den volgenden regel terugkeert (L.e.H. 16; M.e.V. 37; Sp. d.M. 47 v , 52
o

v enz.). Voor 't overige bepaal ik mij tot vergelijking van deze plaatsen:
+

Kijct... hoe Leander synen mont op de zelve zije
Juyst stelt daer ghedroncken heeft syn Amije.
+
Sy zettede juyste haren rooden Mont/
Op de zijde daer synen Mont ghestaen hadde.

+

L.e.H. 52.

+

o

Sp. d.M. 60 r .

+

Men mach ons ooghen wel met eenen stroowisch vaghen.
Neemt eenen Stroowis/ ende droocht v ooghen.

+

+

L.e.H. 102.

+

o

Sp. d.M. 610 .

en vooral van deze fragmenten:

Leander ende Hero, 56.
Den Roover
En ghy kont immers wel metter daet
Enghe Maechdekens maken van sluypratten,
En eerlijcke Dochters oock vroech en laet
Van stille heymelicke kamerkatten
En ghy verkoopt voor eerzame de vuyl motten
En voor goet en gave de ghebroken potten.

Liefs ghebruyck
Men steect zoo menighen steeck op zije
Maer sy zijn al maecht als den buyck wilt plat blijven.
o

Spiegel der Minnen. 46 v .
Jalours ghepeys
Sy maect van heymelijcke kamer Katten/
Al enghe Maechdekens.
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Begheerte van hoocheyt
Ke swijcht zegh' ic zotteken.
I.g.
Sy verkoopt menigh ghebroken Potteken
Voor goed ende gave
B.v.h.
Laet staen dat wantelen.
I.g.
Vreese voor schande kan 't al bemantelen/
Al drincken dees Meyskens van kalewaerts Biere/
Alst Buyexken plat blijft.
Men steect ooc menighen steke op zije/
Die ghij verdonckert.

Mij dunkt dit alles (er ware anders nog heel wat aan toe te voegen) is wel overtuigend.
Nu Mars ende Venus. Dit stuk staat in het handschrift op naam van Smeecken. Juist
de omstandigheid dat wij een dichter Smeecken kennen, die echter een geslacht
ouder is dan Keyart maakt deze toeschrijving op zichzelf al verdacht. Dat ook de
Mars ende Venus in tal van opzichten met de onbetwijfelbare werken van Keyart
overeenkomt zagen wij reeds. Ziehier nog eenige plaatsen:
+

't Dunct haer al een vlaeye zonder zuyvele.
+

o

+

M.e.V. 11.

Daer is 't vlaeyken zonder zuyvele (zie ook 22 r .)

+

o

Sp. d.M. 21 v .

+

Zoo de visschen na 't zoet waterken snacken enz.
o

+

o

Zoo... den Visch op 't zant na 't water gaept enz, (zie ook 92 v , 94 r ).

+

M.e.V. 12.

+

o

Sp. d.M. 28 v .

+

Men steect wel menighen steke op 't zijde
Diemen verdonckert. (zie boven).

+

M.e.V. 40.

+

Aenziende de zoete molementen
Haers lichaems.
+
Hij schept nu vreucht in 't aanzien der zoete emolumenten
Van Pygmaleons beelt niet om verexcellenten.

Men vergelijke voorts de schilderingen der liefdegenuchten in de drie laatste spelen
van den Handel der Amoureusheyt en de schetsen in Aeneas ende Dido en den
Spiegel der Minnen
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(meermalen) en elke twijfel aan het auteurschap van Keyart moet ook voor Mars
ende Venus opgeheven zijn.
Het zal niet noodig wezen, hier nader toe te lichten, waarom ik meen, dat de
tusschenspelen uit Narcissus ende Echo en Mars ende Venus, die in de hs. niet
voorkomen, eveneens van Keyart zijn. De gronden zijn geheel gelijksoortig met de
genoemde, voorzoover niet dezelfde: sommige van de aanhalingen hierboven zijn
aan die tusschenspelen ontleend. Ik wil slechts nog wijzen op de volkomen
gelijksoortige manier, waarop in een tusschenspel van Narcissus ende Echo de
personen Onghetroosten en Welgheminden om beurten samen elks doen schilderen,
en in Mars ende Venus Aert van Edelheden en Gheest van amoureusheden na hun
dispuut elkander helpen. Wel ben ik een verklaring schuldig van de omstandigheid,
dat deze tusschenspelen in de hs. ontbreken. De zaak dunkt mij zeer eenvoudig.
1)
In het hs. van Narcissus ende Echo leest men : ‘Deze drie spelen machmen aan
een spel speelen ofte in twee deelen ofte in drie.’ Welnu, speelde men de drie deelen
afzonderlijk, dan behoorde bij elk deel een toegift, speelde men het geheel achtereen
dan vielen deze tusschenspelen ‘in 't amoureuse’ weg, behalve misschien het laatste.
Dat ze van het Sinnespel zelf onafhankelijk waren, zou men opmaken uit de al te
groote overeenkomst in inhoud tusschen de eerste twee tusschenspelen uit Narcissus
ende Echo, waarbij het tweede uit Mars ende Venus zich ten nauwste aansluit.
Nu nog het spel van Aeneas ende Dido. Dit wijkt meer van de andere af, dan
deze onderling - een gevolg daarvan, dat de dichter zijn fantasie minder vrij spel
liet en trouw Vergilius volgde. Het geheel heeft daardoor, vergeleken bij de frischheid
en kleurigheid der andere drie, iets dors, te meer doordat de afwisseling van de
geestige tusschenspelen ontbreekt. De realistische ontboezemingen van den wachter
kunnen dit gemis slechts ten deele vergoeden. Toch blijft er genoeg gelijkheid over,
be-

1)

Zie Tijdschr. XII, 213.
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halve nog wat van het bovengezegde van den Aeneas ende Dido geldt, om ook dit
stuk aan onzen Colijn toe te schrijven. Ik wijs slechts op de inlassching, evenals in
den Leander ende Hero en, in iets ander verband, in den Mars ende Venus van
(wachter)liederen, op het overeenkomstig optreden der Olympische Goden in alle
vier de stukken uit den Handel der Amoureusheyt, voorts op de voorkeur voor de
uitdrukking ‘St. Joris vissop,’ die ook in den Spiegel der Minnen blijkt, op de regels:
+

Als 't vyer en 't werck t'zamen vergaert is,
Och al te gheeren komet aen 't berren.
+
Weetty niet datmen zeght in alle Landen,
Dat vyer en werck zeer zaen branden?

+

AE. e.D. 4.

+

L.e.H. 6.

+

Den Duyvel zou gheerne den Necker beschamen
Want den Duyvel zou gheern den Necker beschijten.

+

+
+

o

Wat rampe/ de Duyvel beschaemt den Neckere (zie ook 103 r ).

AE. e.D. 13.
L.e.H. 13.

+
+

o

Sp. d.M. 46 r .

In verband met deze plaatsen mag er nog op gewezen, dat in al de besproken
stukken het uitgesproken doel der Sinnekens hetzelfde is, n.l. de hoofdpersonen in
hun verderf te lokken.
Maar Jacob de Mol? Staat het vast dat ‘laet wroeten de mol’ diens spreuk was?
Waarschijnlijk is het wel. Zoo ja, dan kan men slechts gissingen maken omtrent de
oorzaak van het noemen van verkeerde namen van schrijvers in twee der hs. Een
vergissing van den afschrijver? Of kan het zijn, dat factors, verplicht een stuk te
leveren, dit door een ander lieten maken? Werd misschien een in zeker jaar gespeeld
stuk op naam van den factor van dat jaar gesteld? In elk geval voor mij staat het
auteurschap van den amoureusen Colijn Keyart van Rijssele voor al deze stukken
boven verdenking. Niet in de eerste plaats om wat ik aanhaalde - meer nog om wat
ik noemde en bovenal om de algemeene onderlinge overeenkomst. Aan navolging
van den eenen schrijver door den anderen valt niet te denken, daarvoor is het gelijke
in al de spelen te zeer echt en natuurlijk.
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Wat is nu met deze wetenschap gewonnen? Dat we nu een etiketje op den Handel
der Amoureusheyt kunnen plakken? Wel iets meer dunkt me. Door deze spelen als
eenheid, als werk van één man te zien, maken we een belangrijke dichtersfiguur
los uit den achtergrond der rederijkerspoëzie, scheppen we de mogelijkheid,
dichtwerken die het ten volle waard zijn, als samenhangend oeuvre te beschouwen.
Zou liet niet nog eens (met subsidie!) tot een uitgave van de ‘Verzamelde werken
van Colijn Keyart van Rijssele’ kunnen komen? Een uitgave waarin de in de hs.
ontbrekende tusschenspelen stellig dienden opgenomen te worden.
Niet de prologen van Narcissus ende Echo en Mars ende Venus. Deze zijn niet
van Keyart. Hoe diens prologen er uitzien, leeren ons Leander ende Hero en de
Spiegel der Minne. Zijn ze, wat niet onwaarschijnlijk is, van Houwaert, dan is
daarmede overtuigend diens plagiaat bewezen. Is Houwaert ook wel de ware
schrijver van Jupiter ende Yo? De regels die de heer Van Veerdeghem uit dit stuk
aanhaalt zouden mij doen twijfelen. Aan de hand van bovenstaande gegevens zou
het althans niet moeilijk zijn uit te maken, of het soms ook van Colijn Keyart is.
Ten slotte: de Spiegel der Minne is jonger dan Narcissus ende Echo. In de proloog
van het eerste werk wordt te rade gegaan, welke stof gekozen zal worden. Narcissus
misschien?
Daer op en zoude mijn propoost niet staen:
Want Narcissus en mocht gheen Vrouwen zien.
Ende ooc zoo is de materie al ghedaen.

Een aanwijzing te meer geven deze regels voor de identiteit der beide Colijns.
Leiden.
J.A.N. KNUTTEL.
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Vondel's spelling.
Tussen de jaren 1621 en 1625 hielden Vondel, Hooft, Reael, de Hubert en enige
anderen geregeld ‘letterkunstige vergadering’, waar gehandeld werd over de
1)
eigenschappen onzer moedertaal . Volgens Brandt werden daar o.a. ook regels
2)
vastgesteld over ‘het onderscheidt der geslachten’, en de ‘spelling van yder woordt’ .
Dit laatste is zeker onjuist; noch over de spelling in engere zin, noch over de
geslachten werd daar een regeling voorgeschreven. De zo even genoemde de
Hubert heeft ons over deze vergaderingen enige mededelingen gegeven in zijn:
‘Noodige Waarschouwinge aan alle liefhebbers der Nederduijtze tale’, te vinden
vóór zijn vertaling der Psalmen. Over de onderscheiding der geslachten zegt hij:
‘Doch hoe dat de selve geslachten onderscheijdelick onderkend worden, ende staat
ons hier niet aan te wijsen’. - Was er een bepaalde regeling opgemaakt, dan zou
de Hubert die zeker hebben aangegeven evengoed als van de woordschikking en
de buiging. Wel geeft hij aan hoe hij zelf in zijn Psalmen het verschillend geslacht
3)
kenbaar heeft trachten te maken .

1)
2)
3)

Brandt, J.v. Vondel's Leven op MDCXXI.
T.z. pl.
De vergissing van Brandt is zeer gemakkelik te verklaren. Hij wist dat de Hubert met Vondel
en anderen besprekingen had gehouden over de moedertaal. Vóór de psalmvertaling van de
Hubert las hij de volgende verklaring:
‘Maar dat ik ook in 't besonder acht hebbe genomen op de t'samenvouginge der VVoorden,
ende Naamen, onderscheijd der Geslachten, buijginge der Gevallen, ende spellinge van ijder
woord ende zilbe’.
Deze woorden neemt Brandt letterlik over, maar hij vergeet dat de Hubert hier alleen over
zieh zelf spreekt, en zegt dan op de letterkunstige vergadering doelende: ‘Men stelde
verscheide regels, daar men zich in 't dichten naar hadde te schikken: omtrent het stuk der
taalschikkinge, de t'saamenvoeging der woorden, en naamen, het onderscheidt der geslachten,
buiging der gevallen, en spelling van yder woordt. Daar men eenig bericht van vindt in de
Waarschouwinge, gestelt voor de Psalmen van den gemelden Hubert’. (Brandt, t.a. pl.).
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Over de eigenlike spelling zegt Vondel zelf ons uitdrukkelik, dat hun vergadering
iedereen vrij liet:
‘... wat de spelling belangt, also ons besluyt daer van niet en rept, en dit in elcx
vryheyd staet, soo hebben wij meest den gemeenen sleur gevolgt, wtgeseyd in
weynige dingen, overmits wy tot noch toe noyt ons selven daer in hebben konnen
voldoen, oock achtende datter so veel niet aen gelegen is, als, met verlof, sich
sommige wel inbeelden’.
Met deze woorden sluit Vondel de ‘Voorrede’ voor de allereerste uitgave van
1)
Palamedes . De gemene sleur waarvan Vondel hier spreekt, betreft alleen de grote
hoofdzaken, daar er feitelik geen algemeen gevolgd stelsel bestond, en iedereen
in deze dingen zijn eigen mening volgde. Vondel heeft dan ook in deze tijden reeds
een heel andere spelling dan de Hubert of Hooft, en zo ging het met alle leden van
de bovengenoemde ‘letterkunstige vergadering’. Eén ding echter blijkt uit Vondel's
aangehaalde woorden, namelik. dat hij naar een bepááld stelsel zócht. Want als
reden waarom hij nog geen regelmatige spelling bezit, geeft hij zelf aan: ‘overmits
wy tot noch toe noyt ons selven daer in hebben konnen voldoen’. Hij zócht dus wel
naar een stelsel, maar kon er nog geen vinden, dat hem voldeed; en ook achtte hij
de eigenlike taalvragen veel gewichtiger dan die van de spelling. Vondel had in die
vergaderingen een dieper en zuiverder taalinzicht gekregen dan vroeger. Hij had
begrepen dat de woordkunstenaars te werken hadden voor een algemeen
beschaafde Nederlandse taal. En dat is juist het grote verschil in Vondel's werken
vóór 1625 en daarna, dat zijn oudere taal een zeer sterk Brabantse kleur had, maar
tegen 1625 langzamerhand meer algemeen Nederlands was geworden met enkele
eigenaardigheden van zijn oorspronkelike tongval. Deze eigenaardigheden die, hoe
kon het anders, in zijn taal waren blijven leven, betreffen hoofdzakelik de geslachten;
hierover straks nog een enkel woord.

1)

o

Unger, Bibliographie n . 112.
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Dat Vondel ook over de spelling nadacht, en, al bleef hij terecht deze zaak betrekkelik
gering achten in verhouding tot de levende zich ontwikkelende moedertaal, toch
ook die uiterlike vorm de belangstelling waardig keurde, blijkt uit de tweede uitgave
van Palamedes, die in hetzelfde jaar 1625 zeer spoedig op de eerste gevolgd is.
Bij de enkele regels die hij in de eerste uitgave aan de spelling had besteed, voegde
hij nu nog het volgende:
‘In Vranckrijck hebben eenige geesten de spelling willen hervormen, en
juyst schryven gelijckmen spreeckt, dan sy sijn niet gevolght geworden
van de treffelijckste schryvers, die ongetwijffelt gewightige reden daer toe
gehad hebben: en soumen hier af yet sekers besluyten so wast van noode
datter een tweede Cadmus verrees die meer letters vond, en het A B
verrijckte: wy mosten voor eerst de Griecksche Eta, en de Deensche oe
invoeren, daer tegens moghtmen eenige letters verwerpen. Maer help
Hercules so voortgaende, soumen het eene volck tegens het ander op
de been helpen. Wat sou hier wt een letterstrijd ontstaen veel bloediger
als oyt het gevecht was van de Centauren. En Luciaen had treffelijcke
stof om dit pleyt te beschryven; ick swyge datter licht eene scheuringe te
verwachten stond tusschen poëten en poëten, tot nadeel van 't gemeen
lichaem der dichteren: insonderheyd alsmen so regelrecht tegens
malkanderen aenliep, gelijck by exempel geschied in 't geschil van de Z,
die bij sommige so veel doet als duplex Sigma, het welck sy meenen met
de Griecxsche letterkunst te konnen verdedigen, dat andere rond wt
lochenen, roepende: of het schoon met die letter bij de Grieken so gelegen
is, datse nochtans by ons niet meer geld als een sachte s, versterckende
dit voorstel met de schriften van Koornhert, en Spiegel. Maer hola 't is
lang genoegh om de geytenwol getwist, laet ons liever hooren wat
1)
Palamedes te seggen heeft .

1)

In z'n uitgave van De werken van J. van den Vondel, door Mr. J. van Lennep, neemt
o

Unger een andere druk als de allereerste aan, n.l. n . 113 van de Bibliographie, en
geeft geen andere verklaring dan deze: ‘De in mijne Bibliographie van Vondels werken
o

vermelde eerste uitgave (n . 112) schijnt mij toe eerst na dezen druk verschenen te
zijn’. (Unger 1621-1625 blz. 206).
o

In de Bibliographie onder n . 112 vinden we denkelik de reden van deze wijziging in
Unger's mening; hij zegt daar: ‘Papier en typographische uitvoering zouden echter
o

eerder doen vermoeden dat II (d.i. n . 113) de eerste druk was’.
Deze scherpzinnigheid lijkt echter al te scherpzinnig. Hoe men van twee uitgaven die
maar enige weken in tijd verschillen, door papier en druk de ouderdom kan
onderscheiden, is mij een raadsel. Daarenboven als in de zeven verschillende uitgaven
van 1625, er maar één is, die geen prent heeft, en als ook diezelfde een kortere voorrede
bevat dan al de andere, dan ligt het toeh voor de hand deze als de eerste uitgaaf te
beschouwen.
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Deze woorden geven ons licht, waarom Vondel et met zich zelf niet eens kon worden
omtrent de spelling. Hij zag geen kans om juist te schrijven ‘gelijck men spreeckt’;
m.a.w. een spelling op de klank alleen, een zuiver fonetiese spelling bleek hem
onmogelik. Een tussenweg had hij nog niet gevonden, en daarom volgde hij voorlopig
maar de zeer onregelmatige gewone sleur. Vondel is in deze tijd nog alles behalve
konsekwent. Bij et ene woord schrijft hij op et eind volgens de uitspraak een t inplaats
van een d, bij et andere weer een d tegen de uitspraak in. In sommige woorden
vinden we voor de z-klank een z, maar in verreweg de meeste nog een s. Ik geef
alleen dergelijke inkonsekwenties aan, die we op iedere regel aantreffen, en waar
dus van drukfouten geen spraak kan zijn. In het oudste oorspronkelik handschriftje
dat we van hem bezitten, uit ditzelfde jaar 1625, vind ik geschreven Raed met d, de
e

1)

3 pers. enkelv. word met d, en daarentegen het deelwoord vereert met t.
Zo lees ik in het H.S. van zijn Vredewensch aen Constantyn Huigens van 1633,
vlak onder elkander vreê en vre beide voor vrede; en van de twee laatste rijmwoorden
gedult schuld eindigt het eerste met t, het tweede met d. Een duidelik bewijs dat er
van etymologie geen spraak is bij Vondel in deze tijd; dat hij ook later niet zal
etymologiseren, zal verder blijken.
Zoals bekend is, heeft Vondel in 1652 een geheel omgewerkte Palamedes
uitgegeven, en ook voor Vondel's verhouding tot de spelling is deze uitgave van
groot belang. Bij deze druk immers heeft hij de laatste bladzij van de ‘Voorreden’,
waar hij over de spelling handelde, geheel en al weggelaten. Dr.

1)

In een exemplaar van De Amsteldamsche Hecuba schreef hij deze opdracht: Den E.E. Heere
Warner Ernst van Bassen, Raed ende Schepen der stede Amsteldam word dese Hecuba
vereert van
synen E.E. dienstwilligen
J.v. Vondelen.
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Walch, die een in verschillende opzichten uitstekend boek heeft uitgegeven over
de tekstverschillen van Vondel's Palamedes, heeft volgens z'n eigen woorden geen
onderzoek gedaan omtrent Vondel's spelling, en geeft dan ook een zeer luchtige
verklaring van die spellingbladzij in de eerste uitgaven, en evenzo van et verdwijnen
ervan in die van 1652. In het genoemde boek zegt hij:
‘Al dadelijk wil ik opmerken, dat ik verschillen van interpunctie zeer
zelden, spellingverschillen bijna nooit heb vermeld. Ik meende hieraan
n.l. niet veel gewicht te mogen hechten - omdat Vondel zelf er zoo weinig
om gaf. In de voorrede van Palamedes spreekt hij zijne onverschilligheid
eerst als terloops, in al de volgende drukken wat uitvoeriger uit - tot hij in
1652 blijkbaar 't weinig principiëele van zijn redeneering wel voelende,
en toch den lust missende dieper in de zaak te treden, de heele
spellingsparagraaf maar schrapt. Zijn beginsel, als 't zoo heeten mag, in
1)
zake-spelling is: hij volgt ‘meest den gemeenen sleur’ .
Ik meen zoo even te hebben aangetoond, dat er zeker wel wat anders lag in
Vondel's woorden dan onverschilligheid; en zeer zeker is geheel en al mis de
bewering, dat Vondel nu dat alles maar schrapt, omdat hij toch geen beginsel heeft
in zake spelling. Vondel heeft in zijn Palamedes van 1652 dat stukje weggelaten,
juist omdat hij zich een volledig spelling-stelsel had gevormd, juist omdat hij de
gemene sleur niet meer volgde, maar een gezond fonetiese spelling had
aangenomen, en dus nu, zover het mogelik is, schreef zoals hij sprak.
De spellingregels die Vondel langzamerhand ging volgen, heb ik uitsluitend
nagespoord in zijn handschriften, omdat in de drukken te dikwels de regelmaat door
drukfouten verstoord is, en deze dus altijd de schijn geven, alsof Vondel's spelling
nooit regelmatig geweest is. Hebben we eenmaal de vastheid gevonden in de
handschriften, dan kunnen de drukken uit Vondel's tijd van goede dienst zijn.
Vondel's stelsel dat omstreeks 1645 geheel voltooid is, kan

1)

De varianten van Vondel's Palamedes, 1906, blz. 11.
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1)

in weinige regels worden saamgevat . Vooreerst de medeklinkers. Klanken die in
de uitspraak scherp worden door hun omgeving beeldt Vondel ook altijd af door de
scherpe medeklinkers en wel op de volgende wijze:
De zachte keelspirant g wordt aan het eind van een woord geschreven gh, evenzo
wanneer hij in de buiging, afleiding, of samenstelling gevolgd wordt door andere
scherpe klanken en de g dus scherp wordt uitgesproken.
Deze regel houdt Vondel al van 1625 af. We lezen dus bij hem zonder uitzondering
telgh, des berghs, bezondight, behaeghelijck, met gh; maar weeliger, geloof, heilige,
enz. met g.
In alle woorden echter waar de keelspirant altijd scherp is, schrijft hij ch; noch (in
alle betekenissen), zich, zacht, recht, wacht, overal ch. Maar in maght naast magh;
ick moght naast mogen; jaght naast jaegen; vlught naast vlugh; broght naast brengen,
schrijft hij gh. Dit laatste voorbeeld broght met gh doet ons enigsins vreemd aan.
Vondel wist natuurlik niet, dat hier de ch oorspronkelik is, en legde verband tussen
die vorm en die van brengen, evenals de Hubert, die in zijn Waarschouwinge een
dergelijke gelijkvormigheid heeft aangegeven: ‘So spell ik magt met g, ende niet
met ch om dat het van mogen komt .... gebragt met eene g, omdat het van brengen
komt.’
Een vingerwijzing voor de uitspraak vinden we mischien in de spelling van het
voornaamwoord ghy met de scherpe gh, eerst omstreeks 1670 wordt het gy met
zachte g. Of is het een onverklaarbare inkonsekwentie? Ik voor mij acht het eerste
2)
et meest waarschijnlik .

1)

2)

Dr. G.D.J. Schotel vermeldt in zijn Letter- en oudheidkundige avondstonden (blz. 105) een
Palamedes-uitgave van 1645. Deze is, zover ik weet, nog nergens gevonden: het zou anders
de moeite waard zijn eens te zien, hoe het in die uitgave gesteld is met de spelling, het slot
van de voorrede, en de omwerking van et treurspel.
Het kan, dunkt mij, ook moeilik een overblijfsel zijn uit zijn oude tijd, toen hij juist als het
Middel-Nederlands gh schreef voor iedere e, ee, y, en ie, zelfs als aanduiding van de
keelnasaal (ngh). Waarom zou hij uitsluitend bij het woord ghy die schrijfwijze zo lang hebben
aangehouden?
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Tot 1639 ongeveer duidt Vondel de z-klank, op weinig uitzonderingen na, geregeld
aan door s. Datzelfde s-teeken geeft ook de scherpe sisklank weer; waar echter de
s zowel zacht als scherp zou kunnen klinken, dus tussen twee klinkers als de eerste
volkomen is, en na de vloeiende medeklinkers, wordt de scherpe klank voorgesteld
door het dubbele teken ss, en de zachte door de enkele s. Zo b.v. soon, senden,
vreesen, laersen, grynsen, maar knarssen, alssem, schynssel, enz.
Van 1639 af vinden we in Vondel's handschrift voor het eerst geregeld de z voor
de zachte tongspirant, en de s voor de scherpe, en ook de drukken houden zich
1)
vrijwel aan deze regel . Eigenaardig is dat hij ook nu nog de dubbele ss behouden
blijft in dezelfde gevallen als vroeger, kranssen naast grenzen, vreesselijck naast
vreezen, zelfs bij de sch; bruisschen naast bruizen, die beide bij hem voorkomen.
Dat hij de dubbele ss na een lange klinker en na de vloeiende medeklinkers altijd
blijft schrijven, zal wel zijn om bij zijn lezers geen twijfel te verwekken omtrent de
bedoelde klank, in die tijden van verwarde en willekeurige sleurspellingen.
De wisseling van de zachte en scherpe spiranten in de buiging duidt Vondel aan
juist als wij dat gewoon zijn, behalve dat hij de regel van de overeenkomst
konsekwenter heeft toegepast. Hij schrijft dus niet alleen: beproefde, grensde en
dergelijke maar ook volghde, geploeghde, maeghdelijck (naast maeght) met het
teeken van de scherpe spirant. Reeds in zijn oudere werken vinden we dit: daar
echter stelt hij de scherpe keel-spirant voor door ch: plaechde, enz.
Wat de s en z-spelling aangaat, hebben we in een paar handschriften vreemde
afwijkingen. In het jaar 1646 zond hij aan Huigens een exemplaar van zijn
proza-Virgilius met een begeleidend schrijven. In deze brief is alles gespeld volgens

1)

Het laatste handschrift waar de zachte z door het teken van de scherpe s wordt aangeduid
is Vredewensch aen Constantyn Huigens (1633), maar het eerste H.S. dat voorbeelden
genoeg geeft voor de z is van 1639: brief ‘aen II. de Groot’.
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het vaste stelsel toen door Vondel gevolgd, derhalve o.a. overal z voor de zachte
spirant. Daar hij echter niet wist of Huigens in Den Haag was of elders, voegde hij
er een briefje bij voor de ‘Eerbare Joffrouwe Sueria’, Huigens nicht en huishoudster.
In dit kleine briefje schrijft hij overal weer s voor de zachte sisklank, wat hij al jaren
niet meer deed. Eerst leek et mij, dat hij hier nog de algemene sleur volgde ten
1)
behoeve van minder ontwikkelden, uit vrees anders misverstaan te worden . Deze
mening werd nog bevestigd door een andere eigenaardigheid van dit briefje, namelik
de voor Vondel geheel vreemde dagtekening. Altijd, zonder uitzondering, geeft hij
de dagtekening met de Nederlandse maandnamen, als herfstmaent, oegstmaent,
wiedemaent, lentemaent, enz., en zo staat ook onder de brief van Huigens zelf ‘1646
en

den 21 van Hoymaent,’ maar onder die aan juffrouw Sueria lezen we ‘1646 den
21 Julij’, de enige maal dat Vondel bij een Nederlandse dagtekening de Latijnse
2)
maandnaam gebruikt .
Wat is nu echter et geval! Een paar dagen te voren had Vondel ook aan Hooft
z'n Virgilius gezonden, met de bekende brief erbij, waarin hij de drost, die zo
vertoornd was over Vondel's Rooms worden, weer tracht te verzoenen. Deze vrij
grote brief vertoont eveneens de regelmaat in de s- en z- tekens, op een paar
uitzonderingen na, die heel gemakkelik schrijffouten kunnen zijn. Maar onder die
brief is een naschrift van Vondel van 9 regels, en dit naschrift heeft, zonderling
genoeg, bijna zonder uitzondering s. Mischien kan men die afwijkingen verklaren
door de haastigheid, waarmee Vondel gauw die vergeten meedelingen erbij
geschreven heeft. Want,

1)

Zo heb ik et ook gezegd in m'n lezing gehouden op de algemene vergadering van de
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze schrijftaal, 18 Mei 1907. Zie ook ‘Vereenvoudiging’
o

2)

11e jaargang N . 2. Het kan best wezen, dat Vondel toch ook die bedoeling gehad heeft.
In ieder geval is dit, zo nodig, een bewijs, dat de Latijnse maandnamen ook toen de gewone
waren, en de andere niet. Ook onder de inleiding tot z'n Pascha staat ‘den 29. Maerte’. Later
vinden we dit niet meer behalve in et bovengenoemde geval.
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al had Vondel nu al enige jaren de z-spelling aangenomen, het duurt gewoonlik vrij
lang, eer we een nieuwe schrijfwijze beslist zonder uitzondering bij em vinden
doorgevoerd. Zo begrijpen we ook beter de andere vergissingen met de s, die enkele
1)
malen nog voorkomen in deze tijd . De drukken uit die jaren, b.v.
Altaergeheimenissen, wijzen dan ook op volkomen regelmaat; hier immers hadden
dergelijke verschrijvingen uit ongewoonte, geen invloed.
Biezonder eigenaardig is Vondel's schrijfwijze bij de d en t. Voor 1644 vinden we
wel bij hem de neiging om de scherpe klank voor te stellen door t of dt, maar nog
zeer onregelmatig en inkonsekwent. Langzamerhand na zijn Heldinnebrieven van
1641 of 1642 komt er meer eenheid in zijn gebruik van deze letters, zodat hij van
1644 af zich houdt aan de volgende regels. Onmiddelik na een korte of onvolkomen
klinker schrijft Vondel standvastig dt: dus bedt, stadt, hy redt, Godt; na lange of
volkomen klinkers of na medeklinkers, alleen t, weerelt, hant, de uitgang -heit, wort,
gout, stryt, leitsmans, wyt, enz.
Hier maakt hij echter één uitzondering, die onmogelik te kontroleren is, daar die
geheel berust op Vondel's persoonlike opvatting van et ogenblik. Overal waar voor
et gevoel van de dichter, terwijl hij et woord neerschrijft, ogenblikkelike verwarring
mogelik is met andere gelijkgeschreven woorden schrijft hij na een medeklinker of
na een volkomen klinker dt in plaats van t: b.v. het zelfst. n.w. gemoedt met dt ter
onderscheiding van gemoet (in 't gemoet, te gemoet); vondt verleden tijd van vinden
naast vont: doopvont; bijna geregeld aerdt(ryck) naast aert: natuur, dat altijd zonder
uitzondering met t wordt geschreven. Hier is dus nooit na te gaan of we een drukof schrijffout voor ons hebben. Dat we hier werkelik met een gevoelsregel

1)

In de Heldinnebrieven, van omstreeks 1641, hoewel een echt kladhandschrift, is de regelmaat
in s en z gewoonlik goed onderhouden, maar in enkele brieven, b.v. de 8e, vinden we ineens
vele malen s. Dit bevestigt blijkbaar bovenstaande mening, want deze brieven heeft hij vertaald
juist tussen 1639 en 1642.
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voor de duidelikheid te doen hebben, en niet met slordigheid, blijkt vooreerst uit de
standvastige doorvoering van de regel na de onvolkomen klinker, Godt, stadt, enz.,
waar maar één uitzondering is, en dat wel een vaste, namelik de vorm had verleden
tijd van hebben, die altijd met enkele d wordt geschreven; en ten tweede uit et feit
dat altijd t geschreven wordt in die woorden waar in geen enkel opzicht
dubbelzinnigheid te vrezen is, als in de uitgang-heit, in weerelt, maeght, iemant,
Nederlantsch, Hollantsch, enz. Wel opmerkelik is et, hoe ontzaggelik veel
homoniemen of gelijkluidende woorden er zijn in onze taal, die sluiten met een
t-klank.
De reden waarom Vondel die uitzondering heeft gemaakt met de vorm had van
hebben, is denkelik deze, dat had ook voor zijn gevoel nog een afkorting is van
hadde. Deze langere vorm schrijft hij ook in proza dikwels b.v. ‘Hy hadde veele
vrienden, die in weetenschappen en adelijken stamme en deught en zeden
1)
uitstaeken’ . Denkelik moet dus de d van had zoveel mogelik zacht worden
uitgesproken.
Dit is het voornaamste over de medeklinkers; even wijs ik nog op zijn schrijfwijze
x voor ks, qu voor kw; op zijn gewoonte de keel-nasaal ook vóór de k aan te duiden
door ng, als het woord in andere vormen met die nasaal sluit; dus koningklyck naast
koning, besprengkelen naast besprengen, enz. Vondel heeft ook in latere jaren nog
zeer dikwels de scherpe keelnasaal, waar wij uitsluitend de zachte hebben: koningk,
jongk, enz. Woorden als geensins, enighsins enz. hebben nooit de z van het woord
zin; en ook sestigh, seventigh hebben altijd de s, zoals die gehoord wordt. De zwakke
verleden tijd van d stammen, vinden we gewoonlik met één d, als bekleede, evenzo
van t stammen met één t: plante, uitgezonderd in beide gevallen als ogenblikkelike
dubbelzinnigheid mogelik is met de tegenw. tijd, en de zin voor Vondel's gevoel niet
terstond duidelik zou zijn. Ook de verbindings-s laat hij in samenstellingen dikwels
weg,

1)

Leven van Ovidius vóór Herscheppinge.
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als in Staetzucht, en zelfs letters die niet eenvoudig tussengevoegd zijn, maar tot
ieder van beide samenstellende woorden behoren, b.v. heiloos, voor heilloos, enz.
Voor et dubbel of enkel schrijven van de klinkers heeft Vondel een zeer eenvoudige
regel gemaakt. Eerst had hij blijkbaar de a in alle open lettergrepen enkel willen
schrijven, zoals b.v. te zien is zijn brief aan Huigens in 1644, waar we alle open a's
met een enkel teken gespeld vinden; sparen, hare, smaken, gemalin, zelfs waronder,
enz. Deze manier heeft hij echter spoedig opgegeven, en een éénvormige schrijfwijze
aangenomen voor alle klinkers, n.l. de volgende
Ten eerste: Wanneer een korte of onvolkomen klinker door de buiging of afleiding
in een open lettergreep komt, dan geeft hij die open klank geregeld weer door et
1)
enkele letterteken, b.v. misslagen naast misslag; bladen naast bladt , spelen naast
spel; Gode naast Godt, alle met één teken.
Ten tweede: heeft een woord in een open lettergreep een klinker die nooit door
buiging in een gesloten lettergreep komt te staan, dan wordt ook die klank altijd door
et enkele letterteken voorgesteld, b.v. het zelfst. n.w. wagen, vader, genegen, -heden
2)
van -heit, teken, mogen, toverij, enz. . Uitgezonderd zijn hier de o en de e aan het
eind van een woord, waar ze altijd dubbel worden geschreven: zoo, zee, twee, maar
bo van bode, me van mede, vre van vrede, be van bede, ste van stede, enz.
Deze twee regels volgt Vondel standvastig, onverschillig of et strijdt met de
etymologie of niet, zoals b.v. blijkt bij de uitgang -heden van -heit, het woord teken,
tekenen, enz. Vondel wist zeer goed, dat deze e oorspronkelik scherp was, want
meer dan eens gebruikt hij, in et rijm vooral, de vorm teiken. Zo b.v. in Danckoffer
3)
aen Joan Six (vs. 76):

1)
2)
3)

Hier vinden we ook dikwels blaeren, blâren, of blaren, als samentrekking van bladeren.
Afkortingen als dees' van deze hebben natuurlik geen invloed.
Tussen 1652 en 1660.
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In 't volste van dien overvloet,
Kan hij alleen zijn ackergoet
Niet nuttigen, maer moet het reicken
Aen anderen, tot een gunstigh teiken.

Even moet ik hier opmerken, dat het woord weerelt niet onder deze regel valt. Vondel
schrijft et geregeld met twee e's, blijkbaar om aan te geven dat hier de ee een andere
klank aanduidt, namelik è, zoals bij velen nog et geval is. Men denke b.v. aan het
rijm in het bekende ‘Kinderlyck’ op zijn Konstantijntje: ‘dezer werrelt, die zoo dwerrelt.’
En in later jaren, omstreeks 1667, gebruikt hij deze laatste spelling werrelt dan
ook overal, ook buiten et rijm en in proza, daar deze schrijfwijze beter de bedoelde
klank aangaf, dan de vroegere met twee e's.
De derde regel die Vondel toepaste, geldt de volkomen klinkers die in etzelfde
woord beurtelings in een open of gesloten lettergreep kunnen voorkomen. Ook hier
heeft hij in dezelfde tijd, omstreeks 1645, een vaste voor alle klinkers geldende regel
aangenomen.
De volkomen a, e, o, of u die in de oorspronkelike woordvorm in gesloten
lettergreep staan, maar door buiging of afleiding in open lettergrepen komen, worden
ook in die open lettergrepen geregeld weergeven door het dubbele teken; dus bij
de a door ae, bij de overige door verdubbeling van dezelfde letter: daeden, raeden,
(het werkwoord en het m.v. van raet, maar raden van radt,) bewaeren, haere,
beweegen, speelen, veele, hooren, bekooren, schoolier, uuren, geduurigh.
Deze regel, hoe eenvoudig ook in schijn, gaf grote moeilikheden in de praktijk,
en hiermee is Vondel nooit tot volkomen klaarheid kunnen geraken. Wat moet er
gebeuren, als in de gesloten lettergreep een s, of een f volgt op de volkomen klinker,
en in de open lettergreep een z of v? Hier is Vondel niet konsekwent geweest. De
a of e verdubbelt hij in dergelijke gevallen niet vóór v en z, dus: leven, geven,
begraven, brave, razen, lezen, genezen, maar vreemd genoeg vreezen met twee
ee's.
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Bij de o vinden we in naamwoorden standvastig twee oo's vóór z; booze, kinderlooze,
roozen. Vóór de v ken ik maar één voorbeeld kloven (m.v. van kloof of klove), dat
ik tweemaal heb aangetroffen.
Bij de werkwoorden omgekeerd maar een enkel voorbeeld van o vóór z: zy blozen,
met één o, maar liefkoozende weer met twee o's. Vóór de v vinden we meestal één
o: loven, beloven, maar standvastig: gelooven, geloovige, die zeer dikwels
voorkomen, met twee oo's; ook heb ik aangetroffen rooven met twee o's, en rover
met één o, één van beide een verschrijving, denkelik het laatste.
Vreemd zijn deze inkonsekwenties; vreemder nog is het dat Vondel de uitzondering
bij de v en de z, ook niet doorvoert voor d en g, waar die wisselen met de scherpe
t en gh. In de naamwoorden blijft hier geregeld het dubbele teken: daeden, roode,
hooge, enz. In de werkwoorden vinden we wat de d betreft, niet dezelfde regelmaat;
hier treffen we aan: beladen, baden, braden, enz. naast verraeden, versmaeden;
ontleden, treden met één e, maar kleeden weer standvastig met twee ee's. Bij de
g ook hier geregeld de dubbele tekens.
Hoe moeten we nu Vondel's zo zonderlinge inkonsekwenties verklaren? Ik geloof
dat we wel enige aanwijzingen hebben. De drie regels van de klinkerspelling zijn,
goed beschouwd, niets anders dan uitvloeisels van de ene regel: schrijf een zelfde
woord in al z'n vormen en afleidingen zoveel mogelik op dezelfde wijze; dus de regel
van gelijkvormigheid. Als we deze regel ook toepassen op de volkomen klinkers,
die afwisselend in gesloten lettergreep staan voor f, s, t, of gh en in open lettergrepen
voor v, z, d, of g dan krijgen we, meen ik, een volkomen regelmaat bij Vondel:
gelooven naast geloof, kleeden naast kleet, vreezen naast vrees, verraeden naast
verraet, versmaeden naast smaet; booze naast boos, kinderlooze naast kinderloos,
roozen naast roos, doover naast doof, hooge naast hoogh. Alle onregelmatigheden
van straks worden dan begrijpelik: als Vondel naast een werkwoord een
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naamwoord kent met de volkomen klinker in de gesloten lettergreep voor f, s en t,
dan houdt hij het dubbel teken in de open klinker vóór v, z, en d, zoals hij het bij alle
1)
naamwoorden doet .
We moeten hierbij wel in 't oog houden, wat nu eigelik voor Vondel bij een bepaald
woord de oorspronkelike vorm geweest is, vooral als naast et werkwoord geen
naamwoord staat. Wanneer we weten, dat hij van et w.w. komen meer dan eens
vormen heeft als koom, koomt, zal et ons niet verbazen bij hem ook meestal te
vinden koomen, bekoomen met twee oo's.
Dat Vondel Joden altijd met één o schrijft, is duidelijk als we zien, dat voor hem
het enkelvoud is Jode. Zo vinden we dan ook geregeld gaven, braven, slaven, kloven
met één teken, daar het enkelvoud bij Vondel is gave, brave, slave, klove, zoals
ook nu nog de Zuid-Nederlanders vele oorspronkelike uitgangs-e's bewaard hebben.
Op dezelfde manier zullen we ook wel moeten verklaren, dat het z.n.w. baren: golven
altijd door hem met één a wordt geschreven, want Kiliaan kent alleen de
enkelvoudsvorm baere. Ik heb bij Vondel nooit het enkelvoud aangetroffen, zover
ik mij herinneren kan, maar het lijkt me toch waarschijnlik dat ook voor hem bare
de gewone woordvorm geweest is.
Ook is er wel reden om te vermoeden, dat Vondel evenals bij de dt of t na
volkomen klinkers, ook hier op mogelike dubbelzinnigheden let: vandaar hopen
(verwachten) naast hoopen (opstapelen), hoewel we volgens bovenstaand beginsel
hopen beter kunnen verklaren door het zelfst. n.w. hope en hoopen begrijpen naast
hoop. Maar leken: druppelen, naast zy leeken (schenen) kan ik alleen verklaren uit
een opzettelike onderscheiding door spelling. En heeft mischien het woord baren
(golven) maar één a ook nog om een andere reden, namelik tot onderkenning van
baeren: voortbrengen. Weinig voorbeelden gelukkig hebben we van dergelijke
onderscheidingen: het zou anders ook in volkomen tegenspraak zijn met zijn in 't
algemeen zo juist inzicht in woordklank en klank-aanduiding.
Het ligt echter voor de hand, dat afgezien van vergissingen

1)

Van de g en gh heb ik bij werkw. voor dit geval geen voorbeeld kunnen vinden.
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door verschrijvingen, Vondel zich ook nu en dan zal vergist hebben door verwarring.
Naast de naamwoorden met de oude slot-e, kende hij toch ook de kortere vormen
zonder e; en toch niet altijd zal hij aanstonds naast een werkwoord een naamwoord
voor de geest hebben gehad. Ik voor mij ten minste ben vanmening, dat we de
vergissingen die we nu en dan in zijn eigen handschrift aantreffen, niet uitsluitend
als schrijffouten mogen beschouwen.
Een tweede moeilikheid gaven de sterke verleden deelwoorden. Moet de e en o
van de deelwoorden zich richten naar de gesloten lettergreep van de verleden tijd,
wanneer deze dezelfde klank vertoont?
Het meervoud van de verleden tijd heeft geregeld de dubbele ee en oo, zy boogen,
zy leeken, zy bezweeken, enz. behalve voor de v, z en d: zy rezen, zy kozen, zy
streden, zy leden, zy bleven, enz. Maar het verleden deelwoord heeft niet de te
verwachten regelmaat. De ij-werkwoorden passen wel de overeenkomst toe:
gezweegen, gekreegen, bekreeten, verscheenen met de gewone uitzondering vóór
v, z, d: gedreven, geprezen, gesneden, gereden.
De ie- of ui-werkwoorden echter vertonen een zonderlinge onregelmatigheid. Hier
heeft et deelwoord geregeld maar één o overal: begoten, gesloten, opgekloven,
1)
gevlogen, gestoven . Denkelik moeten we dit verklaren naar analogie van bewogen,
gesproken, gestolen, geboren, enz., waar Vondel volgens zijn stelsel maar één o
moest schrijven, omdat hier de o nooit in gesloten lettergreep voorkwam. Maar
vreemd blijft het, en Vondel zelf heeft dat gevoeld, want, merkwaardig genoeg, in
de tweede helft van zijn Ovidius' Herscheppinge is deze inkonsekwentie verdwenen,
en hebben de deelwoorden het hun toekomende dubbele teken gekregen, behalve
2)
weer vóór d, v, z: overtoogen, geslooten, gekroopen, maar bestoven, enz. .

1)

2)

In het H.S. Aen myne afbeeldinge, door Govert Flinck geschildert, staat gedoocken (vs. 26);
dit is geen uitzondering, want zo lang Vondel die ck schreef, moest hij wel twee oo's zetten
om de uitspraak gedokken te voorkomen. (Zie over ck, blz. 127).
Ik moet erop wijzen dat Ov. Herscheppinge een klad H.S. is, en verschrijvingen dus nog al
es voorkomen.
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Over de klinkerspelling volgen hier nog enkele losse opmerkingen. In de
samengestelde klanken waarin et w element voorkomt, duidt Vondel alleen dan de
w-klank aan door -uw, als onmiddelik daarachter nog een klinker komt; in alle andere
gevallen schrijft hij alleen de u: dus: leeu, sneeu, naeu, klaeu, vrou, trout,
Hebreeusche, leeusstam, maar klaeuwen, benaeuwen, vertrouwen, enz. Deze regel
1)
volgt hij pas sedert 1660, vóór die tijd schrijft hij geregeld de w .
Wat de uitspraak betreft, zal de klank aeu of aeuw met z'n dubbel teken ae voor
het a-element, zeker wel anders hebben geluid dan die voorgesteld werd door ou.
In de samengestelde klanken, die sluiten met een j-klank, gaf hij die j-klank eerst
overal weer door et y-teken, oyt, uyt, leyt, struyck, enz. maar sinds 1633 op twee
verschillende manieren. Komt n.l. die j-klank aan et eind van et gehele woord, dan
duidt hij die aan door y, in alle andere gevallen door i, b.v. koey, zey, klay, maar
2)
kraeie, verstroien enz. .
Er dient opgelet, dat hij de klank ooi altijd afbeelde met één o: noit, enz. Hier zal
echter wel geen eigenaardige klank worden aangeduid, ten minste ik kan me moeilik
voorstellen, dat Vondel's ooi-klank, meer open is geweest: ôi gelijk die nu nog wordt
gehoord in sommige tongvallen voor onze ui, als in et Maastrichts en et Gents.
Klankverwarring was immers niet mogelik: we hebben in et Nederlands alleen de
meer gesloten

1)

2)

Het eerste handschrift, waar geregeld de w is weggelaten is pas van 1667 namelik de brief
aan Joachim Oudaen; het laatste handschrift waar we geregeld de w vinden is van 1655, het
gedicht Op myne afbeeldinge, door Govert Flinck geschildert. De weinige handschriften tussen
die twee jaren, geven geen voorbeelden genoeg. De drukken echter vertonen van 1660 af
regelmatig bovenstaande regel.
Het laatste H.S. waar we overal y vinden is van 1630: Vondel's vertaling van de ‘Brief van
Kasper van Baerle’, en et eerste H.S. waar de nieuwe regeling wordt toegepast, is
Vredewensch aen Constantyn Huigens (1633). Ook de drukken geven in 't algemeen etzelfde.
De spelling groejen/roejen Luc. 712, 713 naast roeien in vs. 166, evenzo paejen/zaejen vs.
1315, 17 naast paeien in vs. 1539, zal wel aan de zetter of korrektor te danken zijn; die j heb
ik in de H.S. nooit aangetroffen.
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klank ooi niet de open oi, behalve mischien in de uitroep oime (Grieks οῐμοι) die ook
bij Vondel voorkomt.
Ook van de ei-klank vinden we een eigenaardige aanduiding. In vreemde en
kennelike basterdwoorden schrijft Vondel voor de ei-klank altijd nog de ai van de
oorspronkelike taal: pais, Romain, palais, enz. Ook enkele Nederlandse woorden,
schrijft Vondel volgens de Noord-Hollandse (Amsterdamse) tongval met ay of ai:
klay, kay. We winden zo'n ai ook in rijmklank met ei: palais/reis Luc. 1578, 79;
lodderaitje/reitje (Uitvaert van myn dochterken) schreien/paien (Gebroeders 753,
54). Het besluit ligt dus voor de hand dat de ai en ei klanken vlak naast elkaar lagen,
dichter dan in onze algemeen beschaafde uitspraak.
Een dergelijk iets heeft Vondel ook bij de e voor r, gedekt door een andere
medeklinker. We treffen aan rijmen als harken/sterken (Ovidius Hersch. 14: 859,
860), armen/beschermen (Ov. Hersch. 9: 75, 76). Lucifer/star (Luc. 1290, 91; 1264,
65). Nu heeft hij ook hier verschillende woorden met de Hollandse a in plaats van
e, zowel in als buiten rijm: harder, star, zwarm, hart (het dier) die altijd de a vertonen.
Ik meen dus te mogen besluiten dat voor dergelijke r verbindingen de klank van de
e zeer dicht bij de a heeft gelegen, en we dus in beide rijmwoorden de a moeten
doen horen. Dat Vondel ook om biezondere klankverbindingen nu eens de e-klank
bedoelt, en dan weer de a in een en etzelfde woord, is bekend, maar dan blijkt et
ook uit z'n schrijfwijze. Zo b.v. bij parrel en perrel. Waar hij de felle schitterglans wil
schilderen, gebruikt hij parrel of parle Lucifer 1786:
De Leeuw, en felle Draeck, ter vlught gereet, en vlugh,
Met starren overal bezaeit op hunnen rugh,
In 't parrele gareel, gespannen voor de wielen,
Verlangden naar den stryt, en vlamden op 't vernielen.

evenzo vs. 1816. Maar voor tere zachte glanzen of teder gevoel is hem liever de
è-klank van perle, zo b.v. Lucifer vs. 30 de schildering van et paradijs:
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ick zie de goude bladen,
Met perlen van de lucht, den zilvren dau geladen.

en de schildering van Eva, vs 173, 174
Laat perle en perlemoer u zuiverheid beloven;
Haer blanckheit gaet de perle en perlemoer te boven.

Geboortezang (1647) vs 38, waar hij Kristus dankt,
Die door de straelen van zijn bloet
Ons zuiver wiesch, en openbaerde
De beste Perle, die zoo diep
Begraven lagh, bestulpt met aerde,
Eer hy ons tot zijn Waerheit riep
Uit geen verdienste, maer genade.

Toch houde men in 't oog, dat we wel es met drukfouten te doen hebben, en ook
dat Vondel niet altijd de zuiverste klank aanvoelde. Meer neutraal van klank tussen
perle en parle in: is dan paerle. Dergelijk klankgevoel kan men ook bij andere
dubbelvormen waarnemen.
Opmerking verdient ook de spelling hair die Vondel dikwels heeft, evenzo meir,
heir waar dan blijkbaar de meer palatale klank van a en e, met een j element dus,
bedoeld wordt, zoals in et Amsterdams veel voorkomt.
In diezelfde tijd, omstreeks 1644 brengt Vondel ook verandering in z'n spelling van
de Latijnse en Griekse eigennamen. Zoveel mogelik schrijft hij die nu geheel volgens
de Nederlandse uitspraak. De Latijnse c = k wordt k: Konstantijn, Kristus, kristen,
Merkuur, enz. Ph wordt f: Polifeem, Febus, e.a. Zelfs een z in Cezar, en dergelijke.
Ook de klinkers worden volgens de Nederlandse klank geschreven: Febus, Cezar.
De Griekse y wordt i: Polifeem, enz.
Alleen de c met de uitspraak van s blijft: Cicero, Cezar, en de t die als s of ts werd
uitgesproken, b.v. Laktantius.
Ook moet ik doen opmerken dat de slotletters van vreemde eigennamen nooit
als scherpe worden geschreven, ook al worden ze scherp uitgesproken. Daar
behoudt Vondel de zachte mede-
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klinker, die in de buiging, Nederlandse of Latijnse, wordt gehoord: David met d,
Joodsch met d naast Jode, enz., tegenover Hollantsch, Nederlantsch met t.
Dat Vondel Mahomet schrijft met t is niet om de Nederlandse verscherping van
de d aan te duiden, dan zou hij et woord hebben gesloten met dt, maar omdat hij
in zijn Latijnse bronnen altijd las: Mahumetes. Zo schrijft hij ook om dezelfde reden
nooit Mecka, maar Mecha, wat dus op een andere uitspraak wijst dan wij gewoon
1)
zijn. .
Voordat ik verder ga, moet ik hier eerst nog wijzen op twee dingen, die we bij de
behandeling van Vondel's schrijfwijze niet buiten rekening mogen laten. Vooreerst
blijkt het allerduidelikst, dat Vondel een nieuwe aanduiding van een of andere klank
niet in eens doorvoert. Altijd is er een overgangstijd, waarin we telkens meer of
minder afwijkingen zullen aantreffen, totdat deze eindelik geheel en al verdwijnen.
Alleen zeer eenvoudige veranderingen zijn hiervan uitgezonderd, b.v. de latere
wijziging van ck tot k. Wat is hiervan de oorzaak? Dat Vondel niet vooraf zo'n
bepaalde regel opzet, en dan die regel gaat toepassen. Neen, terwijl hij schrijft, valt
hem een of andere goede schrijfwijze in voor een bepaalde klauk, want in 't algemeen
zoekt hij met bewustheid naar betere aanduidingen van de gehoorde taalklanken.
Gaandeweg past hij die nieuwe manier toe in verschillende woorden, die dezelfde
klank doen horen, en zo vormt hij in de praktijk z'n regel. De feiten die we voor ons
zien, wettigen meen ik deze verklaring.
Ten tweede. Had Vondel een spelling moeten maken voor anderen ook, dan
geloof ik zeker dat hij dat zonderlinge gehaspel bij de sterke werkwoorden over
boord zou hebben gegooid. Nu kunnen we hem eigelik niets verwijten, daar hij alleen

1)

Zie b.v.H.W.E. Moller: De Heerlyckheit der Kercke van J. van den Vondel: Bronnen van het
derde Boeck, vs. 695-720.
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voor eigen gebruik een stelsel had gemaakt, om de bedoelde klanken zo duidelik
mogelik voor te stellen, en zich zo duidelik mogelik uit te drukken. Op dit laatste
vooral moet ik klem leggen, want dat geeft een heel andere beschouwing, en dan
is zijn stelsel over et algemeen merkwaardig juist en nauwkeurig, veel juister dan
elk ander stelsel door zijn tijdgenoten en latere schrijvers ooit toegepast.
Niettegenstaande betrekkelik weinige inkonsekwenties is het, dunkt mij, duidelik
dat Vondel zich nu een bepaald spellingstelsel heeft gevormd, en dat hij zich zoveel
mogelik richt naar de uitspraak. In tegenstelling met vroeger had hij nu een spelling
aangenomen, die hem, in de meeste gevallen ten minste, voldeed. De gewone sleur
die hij in 1625 nog volgde, heeft hij geheel verlaten, wat ten overvloede nog hieruit
blijkt dat in al de verzamelingen in die tijden uitgegeven als Vondel's Verscheide
gedichten (van 1644), Vondels Poëzy, De Hollantsche Parnas, enz. Vondel's spelling
door de verzamelaars altijd zeer aanmerkelik werd veranderd.
Was er dan nog grond om die bladzij over de spelling in zijn Palamedes-voorrede
te behouden? Al wat daar gezegd wordt over gemene sleur, z'n onvoldaanheid, de
fonetiese spelling in Frankrijk, had geen betekenis meer, en werd dus geschrapt.
Merkwaardig is nog een ander stukje dat Vondel twee jaar na de omwerking van
zijn Palamedes, geschreven heeft over een nieuwigheid, die sommigen wilden
1)
invoeren volgens het betoog van de predikant Leupenius . Achter de eerste uitgave
van Lucifer vinden we van Vondel het volgende

Noodigh berecht over de nieuwe nederduitsche misspellinge.
Sedert eenige jaren herwaert had Nederduitschlant het geluck dat
vernuftige Schrijvers en Letterkunstenaers loflijck hunnen ijver besteedden
in onze Spraeck te verrijcken, te schuimen, te zuiveren, en te regelen,
door schriften,

1)

In zijn boek Aanmerkingen op de Nederduitsche taale.
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of letterkunstigh onderwijs; waerover wij tegenwoordigh niet voornemen
ons inzicht, onder verbeteringe van letterwijzen, te melden, dan alleen
wat de misspellinge belangt, in het verdubbelen der klinckletteren, bij
weinigen begonnen in te voeren: gelijck (om een voorbeelt te stellen) voor
Vader, Vaader; voor vrede, vreede; voor Koning, Kooning, en diergelijcke
walgende verdubbelingen van klinckletteren meer; quansuis om de
langkheit van den klanck dor syllabe of lettergrepe uit te drucken, en niet
te lezen Vadér, vredé, Koníng: welcke verdubbelinge ick, gelijck oock
eertijts van wylen den hooghgeleerden Heere Vossius zelf, oordeele een
gansch ongerijmde en overtollige misspellinge te wezen, tegens den
voorgang van Hebreen, Griecken, Latijnen, Italianen, Spanjaerden,
Franschen, Hooghduitschen, en andere tongen: en schoon men dezen
voet van verdubbelen al volghde, noch blijft evenwel de twijfelachtigheit
der langkheit of kortheit des klancks der syllabe of lettergrepe, in een
ongelijck grooter getal van andere woorden, daer de klanck lang valt, op
d' eerste of tweede of derde lettergreep, gelijck bij deze voorbeelden
blijckt, namelijck op d'eerste in áfgaen; op de tweede, in beerín; op de
derde, in koopvaerdij: het welck ick noodigh vondt aen te wijzen, om den
inbreuck van deze wilde woestheit te stuiteu, de Nederlantsche pennen
voor d'aenstootelijcke klippe dezer misselijcko misspollinge te
waerschnwen, en zulck een inckvlack uit onze boecken te wisschen.
Horatius:
Leef lang: vaer wel. of slaet ghy beter gelt als dit,
Zoo deel het rustigh me: zoo niet, bestem mijn wit.

Als we even de voorbeelden bekijken, die Vondel hier geeft, Vader, vrede, Koning,
merken we onmiddelik op, dat hij zich niet verzet tegen elke verdubbeling, maar
tegen verdubbeling van de klinker in die lettergrepen, die altijd open lettergrepen
blijven. Dit achtte hij volstrekt onnodig, al had ook Hooft vroeger die spelling
aangenomen.
1)
Leupenius verweerde zich in een Naaberecht , waarin uit Vondel's eigen spelling,
die Leupenius niet heeft begrepen, enige inkonsekwenties worden opgehaald, maar
dat verder niet veel meer is dan een scheldpartij. Het is dan ook zonder enig belang
voor ons. Alleen blijkt allerduidelikst dat Leupenius de geschreven lettertekens
aanziet voor de eigelike taal, en dan

1)

Naaberecht gedaan op J.v. Vondelens noodigh berecht over de nieuwe Nederduitsche
misspellinge. (Ook afgedrukt bij Unger: 1654-1655, blz. 269 vlgg.)
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ook grote dwaasheden vertelt, waar hij et heeft over klanken en klanktekens. In een
paar dingen echter heeft hij gelijk tegenover Vondel, als hij deze namelik zijn
ae-spelling verwijt, en zegt dat aa toch beter is. En ten tweede als hij Vondel's regel,
die we de regel van overeenkomst hebben genoemd, b.v. haer, haere; school,
schoolen enz. niet konsekwent vindt. Het is jammer dat Vondel ook hier niet het
1)
enkele teken heeft aangenomen .
Tot zijn dood toe is Vondel trouw gebleven aan deze spellingregeling, die hij zich
zelf had gemaakt. Alleen zal hij die op enkele punten wat juister en konsekwenter
maken. Tot 1666 toe duidde Vondel de k klank aan door ck, niet alleen in de
verdubbeling, dus na onvolkomen klinker als strecken, enz. maar ook na volkomen
klinkers in gesloten lettergrepen als: breeckt; en ook na medeklinkers als volck,
wolck, enz. Op dezelfde manier als hij deed bij de klinkers, behield hij ook na open
lettergrepen de ck, wanneer door de buiging die lettergreep afwisselend open of
gesloten was: dus breecken evengoed als breeckt met ck. In 1666 echter verdwijnt
overal de c en schrijft hij een enkele k, maar na de korte klinkers waar verdubbeling
nodig was, twee k's: b.v. rekken. Deze verandering vinden we het eerst in de
Zeetriomf der vrije Nederlanden en verder regelmatig overal.
In z'n latere jaren werd Vondel ook wat konsekwenter in de enkele dingen die ik
straks heb aangegeven. Vóór de v en de z vinden we nu geregeld één klinker,
behalve in vreezen, dat altijd z'n dubbele e behoudt naast vrees. Over enige andere
veranderingen in die tijd heb ik al gesproken (zie blz. 120).
Ook in z'n hoogste ouderdom dus, toen hij al tachtig jaren oud was, blijft de dichter
zoeken naar betere schrijfwijzen: een

1)

Het gezegde van Dr. Walch, over deze spellingstrijd (Palamedes, blz. 11, 12) is ook weer
hier geheel en al mis. Het blijkt uit alles, wat ik heb aangevoerd.
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duidelik bewijs dat ook de schriftelike aanduiding der taalklanken hem volstrekt niet
onverschillig was. Uit Vondel's hele opvatting blijkt hoe goed hij luisterde naar de
klank van et gesproken woord: immers de woordklank is het materiaal waarmee hij
de schoonheid moet uitbeelden. Dit juist is het belangrijkste wat we ook in z'n spelling
hebben gevonden.
Na deze algemene dingen over Vondel's spelling blijven er nog enkele
biezonderheden, die een afzonderlike behandeling verdienen.
In het eerste boek van De Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst (vs 53-56)
zegt Vondel van de Nederlandse naam Godt het volgende:
De Duitsch is dan gewoon den rijcksten schat der schatten,
Als andre volcken, in vier letteren te vatten,
En GODT te noemen 't geen noit teken noch geluit
Voluit heeft afgebeelt.

Hier doelt Vondel op het bekende tetragrammaton, de vier letters, waarmee in et
Hebreeuws Gods naam Jehova werd aangeduid. Later paste men dat
tetragrammaton toe op andere talen, waar toevallig de naam van God ook vier letters
had, zoals in 't Latijn Deus, het Grieks θεός, het Duits Gott, en het Nederlands Godt,
gelijk Vondel het spelde. Alberdingk Thijm dacht zelfs, dat de spelling Godt met dt
1)
opzettelijk met deze bedoeling werd gebruikt .
Ook in vroegere tijden was bij ons dat tetragrammaton bekend. In een Kerstlied
uit de zestiende eeuw ongeveer, is Tetragrammaton een naam geworden, waarmee
de pasgeboren Kristus wordt toegesproken, daar de dichter zich onmachtig voelt
2)
die ‘rijkste schat der schatten’ voluit af te beelden .

1)
2)

J.A. Alberdingk Thijm, Gedichten uit de verschillende tijdperken der N. en Z. Ned. litteratuur,
deel 1, blz. 303.
J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen, blz. 439, Kerslied, str. 2 en 8.
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Zijt welkom licht der middernacht,
Voor dat gy ons in 't duister komt verschijnen,
En doct de duisterheid verdwijnen,
En licht ons middagklaer met groote kracht!
Zijt welkom Tetragrammaton,
Zijt welkom licht, veel meerder dan de zon,
Zijt nog tien duizend malen wellekom,
O licht van licht, tot schijn der vromen
In der nacht gesticht!

En verder in hetzelfde lied onder de grootse schriftuurlike namen van de Verlosser:
Zijt welkom vorst Athanatos,
Zijt welkom goeden Koning Adonia,
Zijt welkom vredevorst Sodia,
Zijt welkom wereld-heiland Ischyros,
Zijt welkom grooten Tetragrammaton,
Zijt welkom grooten overal regeerder,
O Emanuël, ja nog veel meerder,
Held Ezechiël!

Men zou mischien kunnen menen, dat Vondel opzettelik om deze mystieke betekenis,
de naam Godt met dt heeft gespeld. Dit is echter volkomen onjuist. Zoals gebleken
is, volgt Vondel hier een vaste regel, en heeft Godt om dezelfde reden dt als: stadt,
bedt, lidt enz, (zie blz. 114). We zouden het dus kunnen noemen toevallige mystiek.
Vondel maakt gebruik van de toevallige omstandigheid, dat ook in zijn Nederlands
de naam Godt een tetragrammaton was, juist als in et Hebreeuws, en enkele andere
talen.
1)

Een eigenaardigheid van Vondel is ook zijn y-spelling . Zoals bij nagenoeg alle
e

schrijvers van de 17 eeuw, vinden we in Vondel's gedrukte werken woorden met
y en andere met ij. Er zijn zeker schrijvers geweest die onderscheid maakten tussen

1)

Deze beschouwing over Vondel's ij of y spelling, over de vormen drie en dry, en over de ch
en k in Christus, enz. had ik voor een groot deel laten drukken in mijn uitgave van De
Heerlyckheit der Kercke, blz. XCVIII vlgg. In de tweede druk, die nu op de pers is, heb ik dit
alles weggelaten en geef et nu hier, waar et beter op z'n plaats is.
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die twee lettertekens, al is hun onderscheiding niet standvastig volgehouden. Hooft
gebruikte in zijn schrift zelfs drie vormen: y, ij en . Ook bij hem echter is geen
1)
regel vast te stellen, want we vinden die verschillende tekens door elkaar gebruikt .
Hoe is et nu bij Vondel? Vroeger had ik op dit punt nooit gelet, en meende dat hij
ongeveer dezelfde regel volgde, als later b.v. Van Lennep deed: aan het eind van
een woord y, en elders ij. Toen ik echter een zonderlinge onregelmatigheid opmerkte
in verschillende van Vondel's werken, meende ik de zaak te moeten onderzoeken,
en wel daar, waar ik een uitkomst moest vinden of wel van een regelmatig of van
een onregelmatig gebruik: in Vondel's handschriften.
2)
Al de echte handschriften nu geven maar één enkel ij-teken, namelik de y . Dat
dubbele teken in de uitgaven was dus niet van Vondel zelf afkomstig, maar van zijn
drukkers, of liever van hun korrektoren, die ook op Vondel's werken het tamelik
algemeen gebruik hebben toegepast.
Dat zetters en korrektoren zich dergelijke vrijheden veroorloofden, is niet vreemd.
Een sterk voorbeeld geeft Leendertz bij de Baeto van Hooft, waar de drukker al de
3)
ae's van de schrijver eenvoudig in aa's heeft veranderd .
Het eigenaardige is, dat we in bijna alle gedrukte werken van Vondel dat dubbele
ij-teeken vinden, terwijl Vondel zelf tot in zijn laatste handschrift uitsluitend y heeft
geschreven. Hoogstwaarschijnlik zullen wij dus die afwijking van de zetter moeten
toeschrijven aan de letterkasten van die tijd.

1)

2)

3)

Gedichten van P.C. Hooft, door P. Leendertz Wzn., tweede herziene uitgaaf, door Dr. F.A.
Stoett, le deel, blz. LXIII. Zou die streep boven de y niet een doorhaling kunnen zijn van de
puntjes, eerst bij verziening door Hooft geschreven?
Niet alle H.S. door Unger in zijn Bibliographie blz. 218-225 als echt opgegeven zijn zeker als
echt te beschouwen. Toch zal men in geen enkel H.S. door hem als ontwijfelbaar echt gemerkt,
ook maar een enkele ij vinden. Het H.S. van Tasso's Jeruzalem Verlost, besproken door
J.F.M. Sterck (Jaarboekje van Alberdingk Thijm 1905, blz. 157 vlgg.) houd ik met zekerheid
voor niet-Vondels om verscheidene redenen.
Gedichten van P.C. Hooft, 2c uitgave, deel I, blz XXVIII.
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Deze waren er niet op berekend overal de ij door hun puntloze kollega's te vervangen,
daar in de andere boeken de eerste veel meer voorkwam dan de tweede. Deze
mening wordt nog bevestigd doordat bij kleinere gedichten, die op een enkel blad
papier zijn uitgekomen, Vondel's y wel niet in alle maar toch in de meeste goed werd
afgedrukt. Hetzelfde vinden we in enige gedichten, die wat groter waren, maar toch
slechts enige bladzijden besloegen, b.v. Uitvaert van Orfeus, en Speelstryt van
Appollo en Pan, beide van 1654.
Iets opmerkeliks vinden we in de eerste uitgave van Lucifer. Daar heeft de drukker
blijkbaar getracht ook overal puntloze y's te zetten, maar nu en dan strooit hij er een
groot getal bepunte ij's tussen door (b.v. blz. 6 van het eerste vel), waarschijnlik
omdat hij gebrek begon te vrezen, en dan maar, lukraak, de y van puntjes voorzag.
Daardoor heerst in deze uitgave de grilligste willekeur, en hebben hier de onbepunte
y's de overhand. Trouwens in de Lucifer heeft de zetter meer vreemde dingen
gedaan (zie blz. 121 aant. 2).
Wat Vondel's schrijfwijze betreft, is de zaak nu duidelik, en dienen wij dus voortaan
in alle uitgaven van zijn werken één enkel ij-teeken te laten drukken. Het is, dunkt
mij, tamelik onverschillig, of men vóór of tegen de punten partij kiest. Dat Vondel
altijd y heeft geschreven zonder puntjes erop te zetten, legt daarom nog niet de
verplichting op, dat zelfde teken ook te drukken. Immers de schrijfvormen van Vondel,
de zogenaamde Nederduitse schrifttekens, wijken in verscheidene letters af van
onze gewone tekens, en ook van die zijner meeste tijdgenoten. Wij drukken toch
Vondel's h's ook met onze gewone h, hoewel hij het Duitse teken schrijft; zo geven
we ook de k weer door onze gewone drukletter, hoewel Vondel's schrijfteken voor
de k onze h is. Dit is dus van weinig belang. Het enige dat ten voordele van de
onbepunte y boven z'n bepunte makker gezegd kan worden, is dat in verscheidene
plano's en enkele kleine gedichten ook de oude drukken de puntjes hebben
versmaad. Maar in geen geval mogen wij de
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1)

beide lettertekens laten staan in Vondel's werken van 1619 of ten minste van 1625
af, en zo de schijn geven, alsof hij zelf een onderscheid had aangenomen tussen
die beide lettervormen.
Ik moet er nog even op wijzen dat in enkele vreemde woorden en eigennamen
de y mischien een ie-klank aanduidt. Mischien zeg ik, het is best mogelik dat ook
hier een ij-klank wordt bedoeld. Vondel immers schrijft altijd Katholycken waar hij
zeker geen ie heeft uitgesproken: evenzo vinden we Scyth: inwoner van Scythië
met ij-klank, zoals duidelik blijkt uit het rijm (b.v. Maeghden vs. 677, 678 Scyth, lyd).
Als Vondel dus schrijft tytel, Tyber, zal hij hoogstwaarschijnlik niet tietel en Tiber,
maar tijtel en Tijber bedoelen. Wel is waar schrijft hij ook titel, Tiber en daar duidt
hij zonder twijfel een ie-klank aan, maar hij heeft naast elkaar Agrippine en
Agrippynsch, Agrippyne (met ij-klank, zie in het rijm: Maeghden vs. 873, 874:
2)
beschyne, Agrippyne.
In zijn jonge tijd vinden we bij Vondel rijmen als limiten Sciten (Pascha 1183,
1184), ontvliede, Piramyde (Pascha 1167, 1168), vliet (vlijt) liet (Pascha 1245, 1246);
men lette hier echter op de spelling, die geen twijfel overlaat. Deze plaatsen bewijzen
dus niets, zeker niet voor z'n latere tijd; voor zijn Brabantse tijd wijzen ze dunkt me,
duidelik op een uitspraak van de y als ei, anders had hij geen spelling i en ie nodig
gehad.
Van de andere kant echter lijkt het mij dat in volkomen vreemde namen als
Hippolytus, Cypris (Venus) Vondel wel de ie-klank zal bedoeld hebben.

1)

2)

Van 1625 af bezitten wij nog verscheidene H.S. van de dichter; uit de tijd daarvoor echter
maar één, van het jaar 1619, dat berust op et Vondel-museum te Amsterdam. Het is een
staat van erfgenamen, door Vondel afgeschreven, waarschijnlik voor schuldvorderingen van
zijn eigen zaak. Het lijkt mij zeker echt, hoewel sommigen nog al sterk twijfelen zoals de
Conservator, H.C. Diferee, mij meedeelde.
In het woord Julij (Brief aan Joffrouw Sueria, 21 Julij 1646) bedoelt Vondel natuurlik de dubbele
i van de 2e n.v. (mensis) Julij waarvan de laatste i altijd een staart kreeg, dikwels zelfs in
Latijnse stukken.
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En tweede opzettelik onderzoek, dat ik meende te moeten instellen, gold het woord
dry.
Bij et lezen van Vondels gedichten had ik nu en dan de schrijfwijze dry ontmoet,
maar er verder geen acht op geslagen, en met die afwijking het geweten van de
zetter bezwaard, terwijl ik zelf drie bleef uitspreken. Toen ik echter op het tietelblad
van De Heerlyckheit der Kercke datzelfde dry weer zag staan, wekte het toch mijn
verwondering. Nu eenmaal mijn aandacht er op gevestigd was, merkte ik tot mijn
verbazing op, dat in dat hele gedicht, zonder uitzondering, stond gedrukt: dry, en
nergens drie. Nu leek het me te kras dat alles aan de drukker te wijten. In zijn
1)
Brabantse tijd had Vondel natuurlik dry gezegd en geschreven , zoals in zijn oudere
werken is te zien. Toen hij zich echter geheel bij de Amsterdamse letterkundigen
had aangesloten, werd zijn taal langzamerhand bijna volkomen Hollands, en vinden
we van 1626 af geregeld drie. Wanneer en waarom is Vondel nu weer dry gaan
schrijven, en dus ook, wat het voornaamste is, opnieuw dry gaan zeggen?
Het eerst raadpleegde ik natuurlik weer de handschriften, doch hier is zo maar
niet op iedere bladzij dat plagende telwoord te vinden. In Nasoos Heldinnebrieven’
van 1641 vond ik verschillende malen drie. De betrekkelik weinige handschriften
tussen 1642 en 1670 konden mij geen uitsluitsel geven, maar in dat van de
Herscheppinge van 1670 ongeveer, vond ik werkelik dry geschreven. Er was dus
in ieder geval zekerheid, dat de verandering van Vondel zelf uitging en niet van de
drukkers, wat ook al te zonderling zou wezen voor Amsterdammers: het eigelike
2)
Amsterdams heeft nooit dry gekend .
Om nu verder de oorzaken van die verandering te kunnen

1)
2)

Ook nu nog is de vaste uitspraak van de Vlaams-Brabantse tongvallen: drij.
Zoals men weet, is drij de oorspronkelike meervoudsvorm van het manl. en vrouwel.: Lat.
trēs, Got. threis; en drie het oorspronkelik onzijdig Lat. tria, Got. thrija. Deze twee vormen
wisselen niet in eenzelfde tongval; ook het Hgd. heeft drei.
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opsporen, moest ik eerst de tijd bepalen, waarop drie weer voor dry had moeten
wijken. Ik nam enige bekende plaatsen als punten van uitgang. Het tietelblad van
Altaergeheimenissen geeft duidelik: ‘ontvouwen in drie Boecken’. In het gedicht zelf
nam ik het bekende gedeelte, waar de tegenwoordigheid van Kristus in het H.
Sakrament des Altaars op zovele plaatsen tegelijk, wordt vergeleken met de eenheid
e

van het Goddelik Wezen, tegelijk gemeen aan drie Personen (1 Boeck 1311-1330).
Daar las ik weer drie bijna in elke regel, maar geen Brabants dry. Alleen in het rijm
heb ik hier nog eenmaal dry ontmoet, namelik in hetzelfde boek vs 824, terwijl vlak
er voor drie staat midden in de regel:
Hoe durf het Rijck des helschen nachts vertreden
't Gewijde bladt, de Vaders, en de Reden:
Zoo een van drie dit toestemm', hou die zij:
Nu wort dit klaer gelochent van dees dry,
Die, elck om strijt, den Tyber tegenspreken.

Ook in de Lucifer (van 1654) heeft de slotzang van de beroemde eerste rei:
Heiligh, heiligh, noch eens heiligh,
Driemael heiligh, eer zij Godt.

Nu kon de tijd toch niet ver meer af zijn, waarin Vondel opnieuw tot de uitspraak en
de schrijfwijze van zijn jonge tijd was teruggekeerd. Maar al de werken te doorlopen
tussen 1654 en 1663, het jaar van De Heerlyckheit der Kercke, alleen om naar dat
telwoordeke te zoeken, leek me niet erg verkwikkelik. Gelukkig herinnerde ik me,
dat Vondel een gedeelte van zijn Bespiegelingen afzonderlik had uitgegeven, in
1659, enige jaren vóór de verschijning van het gehele gedicht, en wel juist dat stuk,
waarin hij de H. Drieëenheid beschouwde. Ik vond dan ook Onderwijs van het
geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit, en ook overal in de tekst het lang verwachte
dry, zoals het ook in de Bespiegelingen zelf te lezen is.
Ik kwam dus al nader, maar nog was et veld van onderzoek
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groot genoeg om de moed te verliezen; maar ook hier weer kreeg ik een gelukkige
herinnering. Het tweede boek van Vergilius' Aeneis, in verzen vertaald, was óók
afzonderlik door Vondel uitgegeven en wel in 1655. En hier moest ik drie of dry
vinden in de vertaling van de bekende verzen, waar Achilles' zoon Pyrrhus ‘blanck
in 't harnas’ wordt vergeleken met een slang, die na de gure winterkou zwellend van
gif te voorschijn kruipt uit de aarde, en met blinkende rug zich koestert in de zon,
1)
terwijl zij ‘linguis micat ore trisulcis’ , ‘vast drilt met haer drykante tong’ (Eneas, 2,
676).
Nu was de zaak spoedig in orde. Het is juist de eerste maal dat Vondel weer dry
schreef, en dus op het einde van 1655 zei hij weer geregeld dry, even alsof hij pas
van de Brabanders was gekomen. De laatste drie die hij geschreven had, was de
2)
drie der Amsterdamse kruizen .
Daer Maximiliaen, bestraelt
Van gout, en diamante voncken,
Drie Kruissen heilight voor altoos.

Is nu ook na te gaan, hoe Vondel weer op dit ene punt tot die on-Hollandse uitspraak
is teruggekeerd? Ik meen van wel. Vroeger had Vondel z'n Brabantse tongval geheel
opgegeven door de letterkundige samensprekingen met z'n Amsterdamse vrienden
in de jaren 1621-1625. Maar vijf en dertig jaren later was et eenzaam geworden om
de grijze dichter; geen drukke omgang meer zoals in de jaren die waren voorbij
gegaan. In tegenstelling met z'n letterkundige omgang was z'n huiselike omgeving
grotendeels Brabants gebleven: zowel z'n eigen famielie als die van z'n vrouw
stamde uit Antwerpen. Allicht hadden deze enkele Zuid-Nederlandse
eigenaardigheden bewaard, en daaronder is hoogst waarschijnlik het telwoord drij
geweest. Want et is zeer merkwaardig, hoe ook in onze dagen Zuid-

1)
2)

Aeneis, 2, 475.
Op de wapenkroon van Amsterdam, van 1655. We kennen echter geen oudere druk dan van
1656 in Klioos Kraam I, 1656, blz. 1.
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Nederlanders die zuiver Nederlands spreken, in dit éne woordje dry hun gewestelike
uitspraak handhaven, omdat, zoals een hunner mij verklaarde, de uitspraak drie al
te vreemd zou klinken. In z'n huiselike omgeving en bij de andere Brabanders die
er veel te Amsterdam waren, hoorde Vondel waarschijnlik nog altijd de Brabantse
uitspraak van dat telwoord, ook toen hij in z'n letterkundig werk geregeld drie schreef,
om zich aan te passen aan z'n letterkundige vrienden meer dan omdat hij beslist
veranderd was op dit punt. Toen dus die uiterlike omstandigheden niet meer werkten,
en al z'n oude Amsterdamse vrienden waren gestorven, kreeg et oude drij dat nog
niet in hem gestorven was, weer de overhand op drie, en sprak en schreef hij weer
dit woord als vroeger.
Een bevestiging van de mening dat de klank dry Vondel nooit geheel vreemd is
geworden, vind ik in z'n geschriften. Niet alleen de plaats die ik boven heb
aangehaald uit zijn Altaergeheimenissen, wijst daarop, maar nog veel overtuigender
lijkt mij een versregel uit Gysbreght. Als Diedrick vader Willebord wil overhalen
krijgsvolk op te nemen in z'n klooster, zegt hij (vs 551):
't Is om een uur of twee te doen, ten hooghsten dry
Ick blyf u borg, en hou uw kerck en klooster vry
Van overlast en scha, en zal de boosheid straffen.

Het dunkt mij onbegrijpelik dat Vondel, ook al is et in et rijm, dry zou hebben
geschreven in dit echt Amsterdams toneelspel, voor de Amsterdammers met hun
burgemeesters aan et hoofd telkens weer vertoond, als de klank hem min of meer
vreemd was geworden. En om dezelfde reden schijnt et mij vrij zeker, dat ook de
Amsterdammers die klank niet vreemd in de oren heeft geklonken. Er waren, zoals
bekend is, een massa Zuid-Nederlanders in Amsterdam gevestigd, en nu is et toch
zeer verklaarbaar, dat door hun invloed die zeker een tijdlang zeer sterk is geweest,
dubbelvormen in de stadstaal bekend waren, en dus naast et Hollands-Amsterdams
drie,
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ook et Brabants-Amsterdams dry burgerrecht had. Ook in andere woorden zijn door
invloed van niet oorspronkelike Amsterdammers zulke dubbelvormen gebruikelik.
Om maar een enkel voorbeeld te noemen, dat ook nu nog bekend is: heft en hecht
van een mes, die door elkaar worden gebruikt; evenzo bij Vondel het
1)
Fries-Amsterdams graft naast et voor hem minder gewone gracht .
Uit et gebruik van dergelijke dubbelvormen kan dan ook worden verklaard, dat
zelfs bij de Amsterdammer Gerard Brandt het Brabantse dry wordt aangetroffen
(b.v. in Vondel's leven op MDCLXXIX), als hij verhaalt dat ‘omtrent dry jaaren’ na
Vondel's dood Joan Six een ‘tijdvaars op zijn graf-zerk’ liet houwen. Ook kan natuurlik
mee van invloed geweest zijn, dat een bekend schrijver als de Brabantse Huygens
2)
geregeld dry schreef.
Nog in een ander woord is Vondel tot zijn vroegere spelling teruggekeerd. Hier
echter is alleen de oorspronkelike schrijfwijze en afleiding van et woord van invloed
geweest, niet een opnieuw gewijzigde uitspraak. Tot 1644 toe vinden wij zonder
uitzondering in Vondel's werken geschreven en gedrukt Christus en Christen, en
evenzo alle verdere afleidingen met ch. Maar op et einde van dat jaar, in een gedicht
gewijd aan Paus Innocentius de tiende, die in September van 1644 tot

1)
2)

Ik geloof dat Vondel gracht alleen in et rijm gebruikt.
In de eerste uitgave van Vondel's Heerlijckheit der Kercke (blz. CIII) zoek ik in enigsins andere
richting het antwoord op deze vraag, en naar ik nu inzie, is die richting gedeeltelik onjuist.
Oudaen b.v. schrijft wel meermalen dry in zijn Naerder onderricht tegen Vondel (ook afgedrukt
bij Unger 1657-1660 blz. 371 vlgg.), maar dit is blijkbaar alleen een schrijf-navolging van
Vondel in z'n Dryeenigheit, hier juist door Oudaen bestreden; de uitspraak was voor Oudaen
zeker drie, zoals blijkt uit ct rijm (vs. 63):

Dry Goden tot een God gemaackt, een God tot dry
Om dryderleye kracht en eygenschappen, die
In Licht, en Lucht en vlam, sich toonen klaer en suiver (enz).
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Petrus' opvolger gekozen was, schrijft Vondel overeenkomstig de uitspraak Kristus
en kristen.
Enige jaren lang behoudt Vondel nu deze schrijfwijze in die woorden en hun
afleidingen, als Antikrist, Kristijn, enz. totdat we in 1652 in zijn gedicht op het praalbed
van Leonardus Marius weer christen geschreven zien. En van die tijd af staat overal
weer de ch in Christus, christen, de vrouwenaam Christyn, enz.
Deze verandering hebben wij zeker niet toe te schrijven aan veranderde uitspraak,
wat, zo nodig, de geschriften van zijn tijdgenoten bewijzen.
Zijn eerste wijziging, van ch tot k, kwam voort uit et streven om de vreemde
eigennamen en gebruikelike vreemde woorden, zoveel mogelik te vernederlandsen,
want in diezelfde tijd past hij dat beginsel toe op álle Griekse en Latijnse eigennamen.
Het eigenaardige is nu dat Vondel ook na 1652 bij die andere namen de Nederlandse
spelling bleef schrijven tot aan et einde van zijn leven.
Waarom heeft hij dan in Christus de Griekse spelling hersteld? Hoogst
waarschijnlik uit eerbied voor de naam van de Verlosser, die hij in zijn oorspronkelike
gedaante bewaren wilde, om ook door de spelling te herinneren aan het door die
naam betekende ‘Gezalfde Gods’, zoals hij met voorliefde de Kristus noemt. Ook
hier dus kunnen we spreken van een soort mystiek, gelijk we bij de naam Godt
hebben gezien in Vondel's eigen woorden.
Er is nog een punt van groot belang dat hier besproken moet worden, hoewel et
niet behoort tot de eigelike spelling: ik bedoel het woordgeslacht bij Vondel. Men
doet, geloof ik, zeer verkeerd Vondel en Hooft hier steeds in een adem te noemen.
Hooft was volbloed Amsterdammer, Vondel niet. Vondel was niet alleen Brabander
van afkomst, maar tot bij z'n veertigste jaar is hij bijna uitsluitend Brabander gebleven
in zijn hele omgeving, en later ten minste in z'n huisgezin en z'n famielie.
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Hoe vast de geslachtsonderscheiding, ook bij zaaknamen, in de taal der
Zuid-Nederlanders geworteld is, zodat die onaantastbaar blijkt ook voor de sterkste
invloeden van buiten, heb ik in persoonlike ervaring waargenomen. Ik ken iemand,
die als meisje van 10 jaren uit Gent naar Amsterdam is gekomen. Nog zes of zeven
jaar lang heeft ze onafgebroken op Amsterdamse scholen onderwijs ontvangen,
terwijl ze met geen andere Vlamingen omgang had dan in haar eigen huis, want
heel de famielie was in Vlaanderen gebleven. Later is ze getrouwd met een
Amsterdammer, en nu na 25 jaren van zo sterk Hollandse invloed is in haar taal het
voornaamwoordelik geslacht nog altijd onaangetast. Niet alleen bij diernamen - een
kat b.v. is nooit een hij - maar evengoed bij zaaknamen: een tafel is altijd een zij,
een stoel weer een hij, enz. Ik zeg opzettelik het voornaamwoordelik geslacht, want
de ennetjes zijn grotendeels, niet helemaal, verdwenen, maar die geven trouwens
ook in de Vlaamse spreektaal volstrekt niet altijd de buiging aan, en in de buiging
volgen ze zeker niet de lijsten die we hier kennen.
Vondel nu die zolang heeft geleefd in bijna uitsluitend Brabantse omgeving, die
ook later nog van z'n dagelikse omgang dezelfde invloed bleef gevoelen, en die
daarenboven door z'n dageliks schrijven z'n Brabants woordgeslacht zich bewust
had gemaakt, heeft zeer zeker heel z'n leven lang een werkelik woordgeslacht in
z'n levende taal gekend. Bij hem toont et zich niet alleen in de voornaamwoorden,
maar ook in de buigingsverschillen der bepalende woorden. Eerst schreef hij geregeld
die n ook in de eerste naamval van manlike woorden, later, door de letterkundige
vergaderingen, beschouwde hij die eerste n.v. n blijkbaar als minder beschaafde
gewestspraak, en liet in et algemeen de le n.v. n vervallen. Toch gebruikt hij ook in
z'n latere werken de n in de le n.v. om verschillende redenen, vooral om een gaping
te vermijden en bij passieve werkwoorden. Om die n's overal weg te laten, had
Vondel geen reden, wel wilde hij het gebruik ervan regelen, en niet eenvoudig zijn
min of meer platte tongval hierin volgen. Dat
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Vondel werkelik nog een woordgeslacht kende in z'n levende taal, is zeker wel de
reden waarom de letterkundige vergaderingen door hem en z'n vrienden gehouden,
niets over de geslachten wilden bepalen (zie blz. 106). Hierin konden ze het niet
eens worden, want Vondel bezat genoeg taalgevoel, om niet een gemaakt
woordgeslacht te verkiezen in plaats van wat z'n eigen persoonlike taal hem liet
horen en voelen.
Ik ben et dus volkomen eens met Dr. R.A. Kollewijn, als hij zegt: ‘Wij kunnen er
zeker van zijn, dat de geslachten der substantieven meer dan eens het onderwerp
van gesprek hebben uitgemaakt in de “letterkunstige vergaderingen” waar Vondel
1)
van spreekt in de opdracht der Hecuba en in de voorrede van de Palamedes.’
Maar niet kan ik instemmen met zijn volgende verklaring: ‘Ook nu nog kunnen wij
Hoogstraten's arbeid ten bewijze doen strekken van de waarheid, dat Hooft en
Vondel op eigen gezag, afgaande niet op het heersend taalgebruik, maar op hun
smaak, hun gevoel - en dus zeer willekeurig - geslachten aan substantieven hebben
toegekend. Anders toch hadden zij het - als tijd- en stadgenoten - doorlopend ééns
2)
moeten zijn met elkaar!’
Hoe moeten we echter verklaren, dat Vondel eenzelfde woord meer dan eens
een verschillend geslacht geeft? Dat Vondel een woord nu eens onzijdig neemt en
dan weer niet onzijdig, kan ons niet bevreemden, we kennen dat nog in onze eigen
taal; en ook in de Middeleeuwen reeds zien we 'tzelfde verschijnsel.
Maar Vondel maakt eenzelfde woord ook meer dan eens mannelik en vrouwelik.
Is dat dan geen willekeurig maaksel? Ik geloof van niet. Hetzelfde immers heb ik
ook waargenomen bij de tegenwoordige beschaafde Vlamingen, en ik meen juist
door die waarneming de verklaring te kunnen geven. Ik heb

1)
2)

Opstellen over spelling en verbuiging, tweede druk, blz. 51.
T.a. pl. blz. 58.
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namelik opgemerkt, dat een Vlaming in zijn spreektaal nooit de geslachten verwisselt
bij gewone woorden van dageliks gebruik, en vraag je ze dan op de man af, is dat
nu hij of zij, dan geven ze een beslist antwoord. Anders wordt et bij minder
gebruikelike woorden, namen van dingen die niet tot de dagelikse omgeving behoren,
of woorden die ze feitelik heel weinig gebruiken in hun spreektaal. Hier krijgen we
dezelfde wisseling, de ene keer hij de andere keer ze, zoals et hun op et ogenblik
zelf uit de mond valt. En stel je hun hier de vraag, hoe is et nu? dan antwoorden ze:
‘Dat weet ik op et ogenblik niet! Alle twee, hij en ze klinken me even goed’.
Zo moet et, dunkt mij, ook gegaan zijn met Vondel. In 't algemeen ten minste.
Want hij was kunstenaar, bij hem werkt nog iets anders mee. Namen van afgetrokken
begrippen b.v. zullen hun woordgeslacht dikwels krijgen door de ogenblikkelike
persoonlike opvatting, immers een kunstenaar ziet zo'n begrip dikwels verzinnelikt
in een beeld, een verpersoonliking, en geeft dan natuurlik het geslacht volgens de
voorstelling van zijn verbeelding. Zo kan ik me begrijpen dat lust wel manlik is bij
Vondel, maar wellust b.v. weer vrouwelik. Bij min gewone woorden, die Vondel nooit
in z'n spreektaal gebruikte, maar alleen in z'n kunsttaal, beslist ook, het spreekt van
zelf, et ogenblikkelik gevoel, of de klankverbinding die zijn gehoor in et bepaalde
geval eisen zal. Ook hierop heeft Dr. Kollewijn gewezen: ‘En hoogstwaarschijnlik
lieten dichters als Vondel en Hooft zich meermalen leiden door een vaag gevoel,
1)
in verband met de klank of 'n poëtiese visie’ .
Hij laat erop volgen: ‘Ook zal er meermalen maar 'n slag naar geslagen zijn’. Zelfs
dit kan ik me bij de bedoelde ongewone woorden voorstellen; en ook wat hij even
te voren zei: ‘Ook de analogie werkte mee: aan woorden met gelijksoortige betekenis
of aan op elkaar rijmende woorden was men onwillekeurig geneigd een zelfde
geslacht toe te kennen’. Immers in

1)

T.a. pl. blz. 166, 167.
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de gesproken taal valt et in zo'n geval van zelf uit de mond, maar in et schrift niet
zo gemakkelik, en dus zal Vondel meermalen bewust hebben gekozen. Wel geloof
ik, dat Vondel dan als et eenvoudig een buiging gold, en z'n klankgevoel er de keus
niet deed, meermalen de vormen zonder -n zal hebben gekozen, want zijn
taalbewustzijn was, we hebben et gezien ook in die betrekkelik kleine dingen, zeer
fijnvoelend. Op één ding moet ik wijzen, opnieuw bij deze geslachtevraag, dat men
zeer voorzichtig gebruik moet maken van Vondel's gedrukte werken, in twijfelachtige
gevallen kan men zich nooit op deze beroepen. De drukfouten zijn te talrijk.
Bij de behandeling van deze buigings-n dient ook nog besproken de weglating
van -n in talrijke andere woorden. Geregeld laat Vondel de -n weg van de stoffelike
bijv. n.w. als goude, ijzere, purpere, zijde, enz. bij woorden als Ooste, Weste, ope,
kriste (bijv. n.w.), bij de sterke verleden deelwoorden als bijv. n.w. gebruikt beschreve
bladen, enz. Al dergelijke woorden krijgen gewoonlik alleen dan n, als ze voor het
oog moeten rijmen; in de buiging zoals de andere naamwoorden; vóór een klinker;
of om andere redenen van klank. De verbindings-n blijft ook geregeld weg:
draekevlught, duivelucht, boeckekamers, slangehoofden, enz. Het wegblijven van
1)
al die n's, dat we al vroeg bij Vondel opmerken , moeten we ook zeker verklaren
uit et feit dat Vondel ze niet hoorde in de klank.
Behalve voor de kennis van Vondel's taalbegrip, heeft een nauwkeuriger inzicht in
zijn spelling, nog waarde voor andere dingen. Enkele voorbeelden wil ik hiervan
behandelen. Zo blijkt vooreerst uit de spelling alleen, dat de Koorzang, die vóór de
Altaergeheimenissen geplaatst, en met Pie ondertekend is, niet

1)

In z'n Handschriften vóór de Heldinnebrieven (1641) vinden we te weinig voorbeelden om te
beslissen, maar in de Heldinnebrieven blijkt de zaak overduidelik. De drukken zijn niet erg
betrouwbaar en vooral de oudere niet, in dingen die niet ieder ogenblik voorkomen, maar in
de meeste gedichten tussen 1630 en 1640 vinden we verscheidene voorbeelden.
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van Vondel kán zijn. We vinden in dat korte gedicht van 48 versregels 13 keer een
woord, dat volgens Vondel's spelling ck moest hebben, en alleen een k vertoont;
terwijl maar één woord werkelik ck heeft. Dit laatste blijkbaar door een vergissing
van de zetter, die in het gehele werk en ook in een aan de koorzang voorafgaand
gedicht ck had te zetten. Nog duideliker spreekt de spelling van het woord God, dat
hier vier malen voorkomt, en telkens met een enkele d, terwijl overal in de
Altaergeheimenissen dt wordt gevonden. Nog op andere punten wijkt de spelling
van dit gedichtje af, b.v. de g en gh; maar de eerstgenoemde spreken et duidelikst.
Het is dus ontwijfelbaar zeker, dat dit dichtje niet van Vondel is, en ook voorgoed
is uitgemaakt, dat de ondertekening Pie geen schrijversnaam is van Vondel, zoals
Van Lennep aanneemt, en Unger voor mogelik houdt.
Van groot belang ook is Vondel's spelling voor de tijdsorde van zijn werken. Op
zeer vele pnnten moet hier Unger's bibliografie worden herzien. Ik wil hier uit dit
oogpunt nog twee gedichten behandelen, waar de tijd van vervaardiging ook om
andere redenen van gewicht is.
Vooreerst Vondel's bekende verzen op het Stockske van Oldenbarnevelt. Dit
gedicht is voor de eerste maal gedrukt in 1658 in de verzameling Appollos Harp.
Van Lennep en Unger geven het op het jaar 1619; alleen zegt Unger er bij: ‘de
mogelikheid is niet uitgesloten, dat Vondel eerst in veel later tijd dit gedicht
vervaardigde.’ Welnu de spelling van het H.S. dat wij bezitten geeft ons hier
zekerheid. De spelling van dit H.S. is overal in overeenstemming met het stelsel dat
Vondel omstreeks 1645 had aangenomen. Het moet dus vervaardigd zijn tussen
1645 en 1658, en er is geen enkele reden om te menen dat Vondel het lang in H.S.
bewaard heeft, zonder het te laten drukken, dus hoogstwaarschijnlik heeft hij et
1)
gedicht even voor 1658 . Maar ook al nemen we aan, dat het vlak

1)

Vondel heeft zo goed als zeker dit diehtje geschreven in 1657, toen het stokje in 't bezit kwam
van Jacob Westerbaen, die eveneens in dit zelfde jaar er enige verzen aan wijdde (Gedichten
1657, blz. 480: zie het Tweede verslag van Het Vondelmuseum, blz. 13 en 14, waar J.F.M.
Sterck te recht om deze reden ook al meent dat Vondel eerst kort voor 1658 het gedicht heeft
gemaakt).
Het bekende en meestal afgekeurde slotvers van Vondel's ontboezeming krijgt een heel
andere zin, nu we weten dat 40 jaren na de dood van Oldenbarneveld Vondel z'n stok zag
en bezong: Zo lange jaren na de dood van de oude held, vermoord door de bittere wrok van
valse rechters, verwekt gij, zijn trouwe steun en stut nog een gedicht in mij:

Ghij ruste van uw trouwe plichten,
Na 'et rusten van dien ouden stock,
Geknot door 's bloetraets bittren wrock:
Nu stut en stijft ghij noch mijn dichten.
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na 1645 werd geschreven, is et toch biezonder merkwaardig voor de kennis van
Vondel's gemoed. Dat Vondel een dertig of veertig jaren na de dood van
Oldenbarneveld zo diep gevoelde verzen heeft geschreven alleen op et zien van
Oldenbarneveld's stok, geeft dunkt mij minstens een even diepe blik in Vondel's
gevoelens ten opzichte van Oldenbarneveld, als zijn Palamedes, geschreven in de
gloed der eerste verontwaardiging.
Het tweede gedicht, dat ik bedoelde, is dat op een schilderij van Lastman: De
Offerstaetsie van Lystren. Dit gedicht is voor et eerst gedrukt in 1648 achter de
Salomon: Unger geeft dan ook alleen op dat het moet vervaardigd zijn vóór 1648.
Het is echter wel van gewicht een juister tijdsbepaling te hebben, omdat we hier
zovele gegevens vinden omtrent Vondel's inzicht en gevoel voor de schilderkunst.
Lastman stierf in 1633, daar vinden we dus geen nadere aanwijzing: maar ook hier
helpt ons de spelling. Alles is in 't H.S. regelmatig gespeld volgens et stelsel van
1645, en van biezonder belang zijn hier de woorden Kristus en Kristgewyde beide
met K. Het gedicht moet dus zijn uit de jaren 1645-1648.
Zo zijn er nog veel meer duisterheden, die klaar zullen worden door een
nauwkeurige vergelijking van Vondel's spelling: en zo kan deze schijnbaar nietige
de

bijzaak ons beter en juister doen kennen het werk van de grootste dichter der 17
eeuw.
H.W.E. MOLLER.
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Over de Nedl. scherpkorte en zachtkorte o.
I.
In het Magazijn van Nederlandsche taalkunde 3, 205 vlgg. heeft Bomhoff een aantal
a

in Gelderland gebezigde woorden bijeengebracht, wier korte o òf scherp, d.i. als o ,
u

òf zacht, d.i. als o (tusschen een zuivere ŏ en ŭ liggend), wordt uitgesproken.
Tegenover deze beide lijsten stelt het Ned. Wb. X 3-5, met terzijdelating der door
Bomhoff vermelde dialektismen (als glop, grop, hoppe, knodde, krok, slodde enz.),
een overzicht der in de gemeenlandsche taal gebruikelijke woorden, die in de als
a

u

beschaafd geijkte hollandsche uitspraak hetzij met o hetzij met o worden gehoord.
Tusschen Bomhoffs opgaven en die van 't Ned. Wb. bestaat omtrent de qualiteit
der voc. in 't zelfde woord in den regel geen verschil; afwijkingen vertoonen zich
slechts in enkele bepaalde gevallen. Daarover straks. Boven en vóór alles toch is
het van belang de aandacht te vestigen op de omstandigheid, dat zoowel blijkens
de hollandsche als blijkens de geldersche uitspraak (en wat ik zelf in andere deelen
van het nederfrankisch taalgebied heb waargenomen, stemt hiermee overeen)
u

v ó ó r e e n l a n g e n a s a a l e n v ó ó r e e n n a s a a l + m u t a o de
a

heerschende vocaal is (alleen in zwom, zwommen, gezwommen met o vertoont
het Geldersch afwijking): dom (verb. domme), stom (verb. stomme), stomp, stonde,
dronken (praet. pl.), dronken (participiaal adject.), hond, grond, vonk, jong enz. enz.
Nu leert ons de studie van het oude Westgerm., dat een oorgerm. met hoofdaccent
of met sterken bijtoon gesproken ŭ (in qualiteit = hd. u) in gemelde dialektengroep
a

ten deele in een korte o was overgegaan, ten deele was bewaard gebleven, het
een en het ander onder invloed van factoren, die ik thans on-
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1)

besproken wensch te laten . Herinnerd zij hier alleen aan het feit, dat de oude ŭ
zich steeds had gehandhaafd primo vóór een ŭ, i, ī of j der volgende syllabe, secundo
(waar het voor ons onderzoek vooral op aankomt) v ó ó r e e n l a n g e n a s a a l
e n v ó ó r e e n n a s a a l + m u t a (ook wanneer de onmiddellijk daarachter staande
vocaal of diphthong des uitgangs behoorde tot die klanken, welke anders ontwikkeling
a

van o te voorschijn riepen): ohd. tumb, ags. dumb, os. stum(m), ohd. stumpf, os.
stunda, drunkun, drunkan, ohd. hunt, grunt, funcho, os. jung enz. enz.
u

In verband met het opgemerkte hebben we mitsdien de ndl. o vóór lange nasaal
en vóór nasaal + muta als correspondent te beschouwen van een oudwestgerm.,
dus ook van een oudwestnederfrank. ŭ en mogen we voorts uit dit gegeven de
u

conclusie trekken: primo dat ook de andere ndl. o 's, voorzoover ze uit een oorgerm.
ŭ zijn af te leiden, tot een nog in een oudere periode van het Oudnederfrankisch
bewaard gebleven ŭ moeten worden teruggebracht, daarentegen de uit een oorgerm.
a

ŭ voortgekomen ndl. o aan een in 't Oudnederfrankisch aanwezigen, door
bovengenoemde oudwestgerm. klankwijziging ontwikkelden klank moet
a
beantwoorden, die vermoedelijk reeds van den beginne af aan met o -qualiteit werd
u
uitgesproken; secundo dat eveneens in aan 't Latijn ontleende woorden de ndl. o
a
a
met een oude ŭ, de ndl. o met een oude o correspondeert.
a
Men vergelijke onder de in 't Ned. Wb. met o vermelde woorden de volgende,
waarnaast telkens een of andere oudgerm. vorm zal geplaatst worden, die als
a
indirect getuigenis dient voor een oudnederfrank. prototype met o , of ook een vorm
zal worden aangehaald uit het Middel- of Nieuwhoogd., respectief het oudere of
nieuwere Nederduitsch, waarin de oudwestgerm. ŭ steeds respectief nagenoeg
steeds (op een bepaalde uitzondering na) als ŭ (respectief ü) bewaard bleef (in het
a
Nederd. namelijk is de oude ŭ vóór rr of r + conson. o ge-

1)

Een onderzoek naar de omstandigheden, waaronder, en naar de oorwestgerm. periode,
a

waarin deze scheiding van ŭ in o en ŭ heeft plaats gehad, vindt men in Paul und Braune,
Beiträge 34, Grammatisches LXIX.
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worden: mnd. borstel, borge, dorre, gorgel, schorte, schorten, storten, slorpen,
a

a

worgen, worp, worm), alzoo een o (excepto excipiendo) op een oude o (uit ŭ)
1)
wijst:
bod (ohd. bot), god (oonfrk. got), gelofte en belofte (mhd. gelob ‘gelofte’: naar de
uit *giluƀiđa voortgekomen vormen, ohd. gelubeda, mhd. gelübede, zou men voor
2)
't Mnl. geluefde of geluefte of wel, met een door invloed van 't ww. geloven ‘beloven’
ontwikkelde vocaal, geloefde, geloefte moeten verwachten; de twee laatste vormen
komen werkelijk voor; daarnaast ook gelofte onder invloed van gelof = mhd. gelob;
naar gelofte gelof ontwikkelde zich nevens belof een mnl. belofte, naar geloefde,
-te een mnl. beloefde respectief beloefte), doft (ohd. dofta), grof (ohd. grob), hof (os.
hof), lof (oonfrk. lof), oorlof, verlof (ags. orlof), offeren (oonfrk. offron), bedrog,
drogreden (mhd. troc), dochter (oonfrk. dohter), gedrocht uit een mnl. gedroch,
wrocht, -en, gewrocht (ohd. worhta, giworht), nog (os. noh), rog (ags. rohha) rogge
(os. roggo), trog (ohd. trog), zog (mnd. soch ‘zoogsel’), blok (ohd. bloh), brok (ohd.
broccho), klok (ohd. klocka), kok (os. kok), lok (ohd. loc, pl. locka), lokken (ohd.
lockōn), plok (mhd. pflocke, pflock), pok (mnd. pocke), rok (ags. rocc), schokken
(mnd. schocken), spinrokken (ohd. roccho), sok (oudfriesch socc), stok (ohd. stocch),
vlok (ohd. floccho), wrok (mnd. wrok), bol subst. (ags. bolla), bolster (ohd. bolstar),
dol subst. (dial.-hd. dolle), hol (ags. hol), knol (mhd. knolle), kolder (mhd. koller),
kolf (mnd. kolve), kolk (oudfriesch kolk), mol dier (mnd. mol), molm (nnd. molm),
schol ‘ijsschots’ (ohd. scollo, -a), volgen (os. folgon), volk (os. folc), dop (mhd. topf),
drop (ohd. tropfo), kloppen (ohd. klopfōn), knop (ohd. chnopf), kop (ohd. chopf),
koppel (mhd. koppel), krop (ohd. chropf), nop (ags. hnoppa),

1)

2)

a

u

Door 't ontbreken van gegevens is voor een aantal ndl. woorden met o of o de oude qualiteit
der vocaal niet aan te wijzen; ze moeten daarom in ons betoog ter zijde worden gelaten.
De aan 't Fransch of een andere vreemde taal ontleende woorden met een der beide klinkers
vallen buiten ons bestek.
Voor -te in pl. van -de z. Mnl. Sprkk bl. 173.
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prop (mnd. proppe), sop (mnd. soppe), stoppen (ags. -stoppian), stoppel (mnd.
stoppel), strop (ags. stropp), top (mnd. top), bord (os. bord), borg onderpand,’ ‘krediet’
(ags. borh), borg persoonsnaam, mnl. borge (oudoostfriesch borga), borgen
(oudoostfriesch borgia), dorp (os. thorp), korf (ohd. chorb), morgen (os. morgan),
orde, mnl. orden(e) (ohd. ordina), sport (ohd. sprozzo) storm (os. storm), vork (oudfr.
forke), vorm (oudwestfr. forme), vorsch (ags. forsc), vorschen (ohd. forscōn), vorst
‘vriezen’ (ohd. vrost), zorg (os. sorga), kost (mnd. koste), koster (mnd. koster), los
subst. (ags. lox), os (ohd. ohso), post ‘stijl’ (ags. post), vos (ags. fox), knot (ags.
cnotta), kot (ags. cot), lot (ags. hlot), mot insect (vgl. voor de voc. ags. mođđe), otter
(ohd. ottar), pot (mnd. pot), schot ‘schieten’ (ohd. scoz), schot ‘afsluiting’ (mnd.
schot), slot (mhd. sloz), snot (ags. snotta), spot (ohd. spot), strot (mnd. strotte), vlot
subst. (mnd. vlot), zot (os. sot), hondsvot eig. cunnus canis (zie de Wbb. en vgl.
mnd. fot cunnus).
u
Daarentegen ontmoeten we met o , behalve de reeds boven genoemde vormen
dom, stom, stomp, dronken, enz., ndl. woorden, waarvoor uit een oudwestgerm. ŭ
of ook uit een hoogduitsche of nederduitsche ŭ (vgl. boven) een oudnederfrank. ŭ
is op te maken:
bobbel (mnd. bubbel), knobbel (mnd. knubbe), schrobben (mnd. schrubben),
slobberen (mnd. slubberen), tobbe (mnd. tubbe), modder (nnd. mudder), slodderig
(nnd. sludderig), dof (nnd. duf ‘glansloos’ enz.), knoffelen (nnd. en in hd. dialekten
knuffen, vgl. D. Wb. V 1515), slof adj. (nnd. sluf), bocht ‘kromming’ (mnd. uit buchten
‘buigen’ op te maken *bucht = nnd. bucht), bocht ‘omheining,’ ‘perk’ (mnd. bucht),
bocht ‘vuil’, ‘veegsel’ (middeld. bucht), mocht (uit een met het oudoostfriesche
muchte te vergelijken muchta of -e, dat voor zijn anders in westgerm. dialekten
a
gebruikelijke o onder invloed van praesensvormen met ŭ laatstgenoemde voc. had
aangenomen), schoft ‘schouder’ (mnd. schuft), bok (mnd. buck), smokkelen (nnd.
smukkelen), dol adj. (oudoostfr. dul), schol visch (mnd. schulle), vol (ohd. os. ful(l)),
wol (ohd. wulla), wolf (os. wulf), wolk (oonfrk. wulca), op (os. up), schop ‘stoot met
den voet’ (nnd. schup), schoppen
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‘met den voet stooten’ (mnd. schuppen), schop ‘spade’ (mnd. schuppe), borst (ohd.
brust), dorst (os. thurst), horrelen ‘hortend gaan, bewegen’ (nnd. hurrelen), hort
‘stoot’ (mhd. hurt), knorren (nnd. knurren), korst (ohd. krusta), kort (os. curt), morren
(mnd. murren), snor (nhd. schnurbart), snorken (mnd. snurken), snorren (mnd.
snurren), tortel (ohd. turtuldūba), worm (os. wurm), worp (ohd. wurf), worst (ohd.
wurst), wortel (ohd. wurzala), bos en bosch (ohd. busc), mossel (ohd. muscula),
mosch (mnd. musche), most (mnd. must), mosterd (mnd. mustert), bot visch (nnd.
butte), bot adj. (nnd. butt).
u

Voeg bij deze kategorie de vormen met een o , die berust op een door verkorting
(vóór een lange consonant of cht) uit een oude ū voortgekomen ŭ: doffer (mhd.
tūber; de ndl. ff als gevolg eener door r veroorzaakte verlenging der voorafgaande
conson.), vocht (ags. fūht), ochtend (os. ūhta = got. ūhtwō).

II.
Een bijzondere bespreking vereischen de volgende gevallen.
a

1. Naast de boven geciteerde vormen met o staat zolder, mnl. solre, welks voc.
a

beantwoordt aan een oude o der open lettergreep (vgl. os. soleri), die nog vóór de
a

ontwikkeling van o in de open, sterk beklemtoonde syllabe tot een gerekte en
zuivere (zoogen. gesloten) o tengevolge van synkope der -e- was gesloten geworden.
In vorst persoonsnaam, mnl. vorste, hebben we te doen met den reflex van een
voor *furisto of -a (= os. furisto) onder invloed van *for (= os. for) in de plaats getreden
*foristo of -a, waaruit door evenzeer vroegtijdige synkope *forsto of -a.
In hertog en oorlog berust de korte voc. op een ander proces: uit een mnl. hertoge,
o(o)rloge (os. heritogo, mnd. orloge) waren bij den jongen afval der -e (d.i. -ə)
natuurlijk eerst hertoog, oorloog ontwikkeld; de door zwakken bijtoon der tweede
syllabe verkorte voc., een korte zoogen. gesloten o, stond in haar qualiteit geïsoleerd
en kon dientengevolge door één der
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a

u

naastbij liggende gebruikelijke korte vocalen, d.i. door o of door o worden
a

vervangen; zóó ontstonden aan den eenen kant hertog, oorlog met o naar de
u

holllandsche en oorlog met o naar de geldersche uitspraak (de klankwaarde der
verkorte voc. van hertog wordt in Bomhoffs lijsten niet aangegeven).
de

2. In verband met het vocalisme der naar de 3 klasse vervoegde sterke verba
met een lange liquida, een liquida + muta of st, cht, gd, t.w. ŭ in het perf. ind. pl. (en
a

't perf. conj.) en o in 't part. (os. wurrun, -*worran, guldun, -goldan, wurpun, -worpan,
brugdun, -flohtan enz., bij werran, geldan, werpan, bregdan, flehtan enz.) zou men
bij ongestoorde ontwikkeling voor de ndl. vormen zwollen, golden, molken, vlochten,
u

borsten enz. een o , voor gezwollen, gegolden, gemolken, gevlochten, geborsten
a
enz. een o te verwachten hebben. In werkelijkheid wordt hier echter volgens de
u
hollandsche uitspraak alleen o gehoord als gevolg van het indringen der vocaal
u
des praeteritums in 't part.; vgl. ook de o in geworden, geworpen, gestorven,
bedorven, geworven, gezworven, waarnaast eertijds de thans door werden, wierden,
wierpen, stierven enz. verdrongen vormen worden, worpen, storven enz. in gebruik
a
waren. Omgekeerd laat men volgens de geldersche uitspraak een o hooren niet
alleen in gezwollen, gegolden, gemolken, gevlochten, geborsten enz., maar ook,
door overneming der vocaal van 't part., in zwollen, golden, molken, vlochten, borsten
enz.; zelfs hebben zich hier naar 't voorbeeld van zwellen, zwollen, gezwollen bij
a
zwemmen vormen met o vóór mm, zwommen, gezwommen, ontwikkeld.
3. Als correspondent van een oude ŭ + rr of r + muta met i of j in de volgende
ü
syllabe hoort men normaal in 't Ndl. niet een uit ü (‘umlaut’ van ŭ) voortgekomen ö
u
(gespeld met het l e t t e r t e e k e n u), maar o (alzoo verhindering van ‘umlaut’ door
genoemde conson. of consonantverbiuding): borstel (ags. byrstl, waaruit is op te
maken een oudnederfrk. *burstila), dor (os. thurri), schort (nhd. schürze uit *skurtia),
schorten (mhd. schürzen), storten (mhd. stürzen), slorpen (nhd. schlürfen), vorderen
(ags. fyrdran, ohd. furdiren), worgen (mhd. würgen
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uit *wurgian); (hiernaast uit een dialekt of dialekten herkomstig, waarin de ‘umlaut’
u

w e l was ontwikkeld, slurpen, wurgen; dat ook mnl. deze o heerschte, blijkt uit de
in onze oude bronnen naast burstel, durre enz. voorkomende borstel, dorre enz.).
u

In de met g aanvangende vormen is deze o voorts, evenals de uit een eertijds niet
u

a

door i of j gevolgde ŭ voortgekomen o , overgegaan in o : gorden (os. gurdian),
gordel (ohd. gurtil), gort, mnl. gorte (ohd. gruzzi) en gorgel (ohd. gurgula).
a

4. Voor de met o uitgesproken nomina krocht, genot (mnl. ook not ntr.), log is
a

niettegenstaande het ontbreken van getuigenissen voor een oude o en het
voorkomen van verwante vormen met ŭ (mnd. kruft, ohd. chruft; mnd. genut ntr.;
a

mnd. luggich, nnd. lug ‘traag’) een basis met o aan te nemen; men denke:
a

aan de veelvuldige met o en ŭ aangetroffen oudwestgerm. woorden, waaraan
u

een lat. vorm met u ten grondslag ligt (de lat. als o uitgesproken klank werd bij
u

ontleening in 't Germ. tengevolge van 't ontbreken eener oude germ. o weergegeven
u

a

door een der beide qualitatief het naast bij zulk een o liggende klanken, door o of
door ŭ; vgl. bv. ags. force, oudfr. forke en os. furka, ags. copor en ohd. chupfar,
ohd. most en ags. must enz. enz. met lat. furca, cuprum, mustum enz. enz.); alzoo
ook mogelijkerwijze onfrk. *croft(a) en os. *cruft(a), mnd. kruft uit een lat. crupta;
a

aan de owgerm. nu en dan naast een veel gebruikelijker o optredende ŭ in onz.
substantiva met een oorspr. o-stam (de ŭ herkomstig uit den nom. en acc. pl. op -ŭ;
vgl. bv. ohd. luh en loh ‘gat,’ ags. husc en os. hosk ‘spot,’ mhd. spur vestigium en
ohd. spor); alzoo ook mnd. genut, os. *(gi)nut en een te vermoeden onfrk. *(gi)not;
a

aan de owgerm. met o en ŭ voorkomende adjectiva en adverbia met een ouden
o-stam (vgl. bv. ohd. giwon, os. giwono en os. giwuno, ags. gewun, ohd. trokken,
os. drokno en os. drucno, ohd. trucchen, oudfr. dol en dul); alzoo een mogelijk onfrk.
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1)

*log(g) tegenover het mnd. op een os. *lugg berustend lug .
Omgekeerd heeft het ntr. mos (ohd. mhd. mnd. mos) volgens de hollandsche
u

uitspraak een o , is hier mitsdien naar het boven omtrent de onz. substantiva met
o-stam opgemerkte een basis *mus aan te nemen (de geldersche uitspraak laat
a

een met de voc. van 't ohd. enz. mos overeenstemmende o hooren).
u

Aan niet phonetische ontwikkeling valt daarentegen te denken voor de o van
a

bisschop en de o van horde ‘vlechtwerk,’ horzel, in plaats waarvan men, te oordeelen
a
naar een ohd. biscof, os. biscop enz. o (de geldersche uitspraak laat hier een
a
ongestoord bewaard gebleven o hooren) respectief met het oog op den ohd. i-stam
hurd, pl. hurdi, en een voor den diernaam te vermoeden oorspronkelijk *hursila juist
de andere vocaal zou moeten verwachten (vgl. verder voor de op een door ‘umlaut’
ü
ontstane ü berustende ö mnl. hurde en hursel naast horde, horsel): op ‘boven’ (met
u
u
o , z. bov.) kan voor het ontstaan van bisscho p als wijzigende factor in aanmerking
a
a
a
komen; voor ho rde en ho rzel is invloed denkbaar der o van bord ‘plank’ en een
aan het ohd. hornaz, mnd. hornete beantwoordend mnl. hornete, eveneens benaming
voor ‘paardevlieg.’
5. Behalve de reeds ter sprake gebrachte gevallen van afwijking tusschen de
hollandsche en geldersche uitspraak zijn nog te vermelden:
a
geld. steeds o vóór r, ook bij herkomst der vocaal uit een owgerm. ŭ (bv. in borst,
2)
a
dorst enz. ; geld. met o most (mnd. most), mosterd (mnd. mostard), wolk (ohd.
u
a
wolcha) tegenover holl. most, mosterd, wolk met o (z. bov. I); geld. o chtend met
wijziging der vocaal onder invloed van morgen tegenover holl. ochtend met een
u
ongestoord ontwikkelde o (z. bov. I); geld.

1)
2)

Een uitvoerige bespreking der vermelde vormkategoriën met een oude o en u vindt men in
Paul u. Braune, Beitr. 34.
Een gelijksoortige klankwijziging vertoont ons de gemeenlandsche, reeds in 't Mnl. heerschende
a

e uit ĭ vóór r: mnl. berke (ohd. bircha), derde (os. thriddio), hert (ohd. hirz), herde en -er (os.
hirdi), kerse (ohd. chirsa), kerke (ohd. chirihha), scherve (ohd. scirbi), beschermen (ohd.
scirmen), werken (os. wirkian) enz.
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u

a

flo dderen tegenover holl. flo dderen (hd. dial. fluttern en flottern, z. Kluges Wb. op
u
a
u
flattern); geld. mo t insect (mnd. mutte) tegenover holl. mo t (z. bov. I); geld. oorlo f
a
u
a
(mhd. urlub) tegenover holl. oorlo f (z. bov. I); geld. blo k tegenover holl. blo k (vgl.
1)
het boven onder 4 omtrent de voc. der onz. o-substantiva opgemerkte) .

III.
u

Als paralellen van de in I en II ter sprake gebrachte ontwikkeling der ŭ tot o , d.i.
van de wijziging der articuleering in de richting naar de zuivere (of zoogen. gesloten)
ŏ, zoodat een tusschen die ŭ en deze ŏ liggende klank ontstond, is de aandacht te
vestigen:
op den overgang der door ‘umlaut’ ontwikkelde, in een gesloten syllabe staande
ü in een tusschen deze ü en de ö liggenden klank, die met het oog op zijn qualiteit
ü

door ö ware voor te stellen, volgens het in 't Mnl. en Nnl. heerschende gebruik
echter met het teeken u gespeld werd en wordt (vgl. brugge, brug, dunken, dunne,
dun, hullen, kudde, kussen, nutte, nut, schudden enz. met mhd. brücke uit *bruggia,
os. thunkian, ohd. dunni, os. hullian, ohd. cutti, os. nutti, scuddian enz., hd. brücke,
dünken, dünn enz.);
op den overgang der in een gesloten syllabe staande oude ĭ in een tusschen deze
ĭ en de zuivere (zoogen. gesloten) ĕ liggenden klank, die met het oog op zijn qualiteit
i

door e ware voor te stellen, volgens het mnl. en nnl. gebruik evenwel met het teeken
i

i gespeld werd en wordt (vgl. visch, kind, list, smid, disch, wil, gewis, enz. met e -voc.
tegenover de hd. vormen fisch, kind, list, enz. met den ouden, behouden gebleven
ĭ-klank; men lette op het ndl. i-teeken als historische spelling, d.i. als rest van de
vroegere, ter voorstelling van den zuiveren

1)

u

a

u

Geld. stotteren, rob met o , bolk, slop met o tegenover holl. stotteren, rob met o , bolk, slop
a

met o blijven wegens hun onzekereu oorsprong onbesproken.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

154
i-klank gebezigde spelling; daartegenover het o-teeken in hond, klomp, knobbel
enz. als min of meer phonetische spelling, die de oude u-schrijfwijze verving, toen
gemelde qualitatieve wijziging had plaats gehad; het u-teeken, dat eertijds diende
om zoowel de oude ŭ als de door ‘umlaut’ ontwikkelde ü voor te stellen, bleef
intusschen als historische spelling in zwang als teeken voor de uit ü voortgekomen
ö

ü ).

IV.
a

a

u

Naast de aan een oude o beantwoordende o en de op een oude ŭ berustende o
a

u

staan voorts nog o 's en o 's van andere herkomst:
a

1. een dialektische o , die ontstaan is uit een vóór de gutturale scherpe spirans
n

n

a

uit ā (voor an) voortgekomen ō (d.i. genasaleerde ō ) in brocht, gebrocht, docht,
n

gedocht (naast bracht enz. uit brāhta, brāht, þāhta, þāht met āh, d.i. āch, uit ā h
voor anh), achterdocht (naast gedachte = os. githāht met dezelfde āh enz.);
u
2. de o der uit wer ontwikkelde klankverbinding wor in worden en worstelen (mnl.
worden en werden = os. werđan, mnl. worstelen en werstelen = ags. wroestlian);
a
a
3. een o uit ō , de contractie van au, in bruiloft (ohd. brūthlauft), bros (mnd. brōsch
a
= on. breyskr ‘gebrekkig, zwak’ met ey door ‘umlaut’ uit au; verkorting der ō vóór
de uit sch ontwikkelde ss der verbogen naamvallen; het ook thans nog gebruikelijke
broos is herkomstig uit den onverbogen vorm, waar de in den ‘auslaut’ staande ss
1)
tot s moest worden verkort , (ver)lossen (mnl. nog loossen naast lossen; de lange
scherpe ss

1)

Voor de door jonge analogieformatie (naar booze, looze, boos, loos) bij broos gevormde
verbogen casus brooze vgl. de eveneens eerst in de jongere taal gebruikelijke mazen, liezen,
vleezig bij maas, lies, vlees (naar kazen, vliezen, pezig bij kaas, vlies, pees); de oude, door
sch voorgestelde ss ontmoet men nog bij Kilaen in maesche (os. māsca), liesche (mnd.
lēsche); de ss van vleesche, -es bewaart de hedendaagsche taal nog in de termen
begeerlijkheden des vleesches, naar den vleesche.
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ontstond hier onder invloed van een aan 't oonfrk. irlōstos herinnerend praet. looste
naar 't voorbeeld van kussen en dgl. met kuste en dgl., vgl. Lubach, Over de
de

verbuiging van het ww. in 't Nederl. der 16

eeuw § 54, opm. 4 en Paul u. Br., Beitr.

a

20, 511 vlgg.; voor de oude ō uit au vgl. got. lausjan), doch (os. th h, got. þauh),

noch negatie (os. n h uit *nauh, vgl. ofri. nah en zie Zur lexicologie des altostfries.
bl. 241), kocht, gekocht (uit *kōfta, *gikōft bij *kōpian = os. cōpian; voor de au vgl.
ohd. choufōn), verknocht (uit een op gelijke wijze bij *knōpian = middeld. knäufen
gevormd -*knōft);
a
u
4. een o of o , in de plaats getreden van een door verkorting uit de zoogen.
gesloten ō voortgekomen ŏ (voor een zoodanige vervanging vgl. hetgeen boven II
a
1. omtrent hertog en oorlog is opgemerkt) in zocht, gezocht met o (voor de oude
a

ō vgl. os. sōkian met s hta, gis ht), tot met o volgens de hollandsche uitspraak
(mnl. tot en tote uit een met het ohd. zuozi te vergelijken grondvorm *tōte of *tōti;
voor de vroegtijdige, door den zwakken klemtoon der proklitische partikel
u
veroorzaakte verkorting vgl. Altostniederfränk. gramm. § 18) en tot met o volgens
u
de geldersche uitspraak, stond met o (grondvorm *stōnd, die onder invloed van
het oude standan voor een oorspronkelijk stōd in de plaats was getreden; voor *stōd
vgl. os. stōd en het mnl. naast stont voorkomend stoet; verkorting der vocaal als in
i
ü
de aan vrind, d.i. vre nd, en vrund, d.i. vrö nd, ten grondslag liggende vormen *vrind
of *frind met ĭ en *vrund of *frund met ü, voortgekomen uit *friond = os. friond en
*frǖnd met ǖ uit iu, vgl. os. friund);
a
buiten aanmerking blijft hier oksel met o , mnl. ocsele naast oecsel, oexele: de
etymologie des nomens en de klankwaarde, aan het mnl. oe-teeken toe te kennen,
liggen in 't duister; aangezien aan een oudgerm. hs (d.i. chs) in 't Mnl. steeds ss
beantwoordt, ware verwantschap van oexele met ohd. ahsala, os. ahsla, mnl. assel
‘schouder,’ ohd. uohsana, mhd. uohse, üchse, ags. ōxn (met x uit hs) ‘schouderholte’
alleen dan voor mogelijk te houden, wanneer men voor 't ndl. woord ontlee-
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ning kon aannemelijk maken uit het Friesch, waar de oude verbinding hs in ks (x)
was overgegaan; voor het bestaan van een oudfriesch uit een eventueel ōhsla
u

voortgesproten ōxele (ō met een klaukẇaarde o e) ontbreekt echter elke directe of
indirecte aanwijzing; twijfelachtig is ook samenhang van het ndl. nomen met een
(volgens Bosworth-Toller) naast ōhsta, ōxta ‘oksel’ voorkomend õcusta, want voor
dezen slechts éénmaal aangetroffen vorm is de mogelijkheid eener onjuiste
overlevering allerminst te ontkennen.
W. VAN HELTEN.

Bladvulling.
Onder de vele verbeteringen, die er zeker in mijn Liederen van Hadewijch zouden
zijn aan te brengen, stel ik er behalve het schrappen van het woord ween in de
woordenlijst, ééne voor, die weer opnieuw bewijst, hoe 'n groot verschil van
beteekenis een paar leesteekens kunnen veroorzaken.
In strophe 2 van Lied I
Ende die van fieren moede sijn,
Wat storme hen doer de minne
Ontmoet, ontfaense alsoe fijn
Alse dit es, daer ic al ane winne
Ende winnen sal; god geve mi al
Dat ter minnen best become:
Na haerre ghenoechten weghe, mesval
20. Si mi die meeste vrome,

zou men 16-20 aldus moeten lezen:
Alse: ‘dit es, daer ic al ane winne

enz. Regel 20 sluit dan met aanhalingsteekens na vrome.
Door deze kleine verandering wordt het woord: dit verklaard, dat dan betrekking
heeft op storme uit regel 14; en de gissing in de kantteekening op dit vervalt.
A m s t e r d a m , Nov. 1907.
JOHA. SNELLEN.
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Varia.
1. moot, toon, flikflooien en de verandering van ā in ō in het
Nederlandsch.
2

Volgens Te Winkel Pauls Grundriss I 806 zijn de woorden moot, toon (= teen) en
flikflooien aldus te verklaren: de oorspronkelijke klinker was ai, hieruit ontstond in
het Friesch ā en deze werd ō ‘in den Gegenden, wo das Friesische später mit dem
Sächsischen gemischt wurde’. Wat flikflooien aangaat, zegt Te Winkel, staat het
niet vast of de oorspronkelijke vocaal ai was, maar in ieder geval moet de ō
Friesch-Saksisch zijn. Hetgeen Te Winkel hier uiteenzet is het eerst verkondigd
door Beckering Vinckers, Taal- en Letterb. 5, 202-205, waarheen dan ook verwezen
wordt, en waar ook de woorden woord, woerd en zwoord, zwoerd worden besproken,
- en in onze dagen is aldus de algemeene opinie. Wat het werkwoord bogen aangaat,
dat Te Winkel in dezelfde alinea vermeldt en met een verwijzing naar Gallée
Tijdschrift 5, 1-10 voor Saksisch verklaart, hierover is ook een andere opinie mogelijk,
vgl. Uhlenbeck, Beiträge zur Gesch. d. deutschen Sprache und Lit. 33, 182. Wij
zouden met meer zekerheid over dit woord kunnen spreken, als het in de
Nederlandsche dialecten algemeener was; en wanneer ik op moot, toon, flikflooien
nog eens terugkom, is dat dan ook naar aanleiding van de vormen, die ik in
verschillende dialectgrammatica's van deze woorden gevonden heb.
Naar de dialect-boeken, die ik in de laatste jaargangen van dit Tijdschrift
herhaaldelijk heb aangehaald - onlangs is er nog een nieuw bijgekomen: J. Gunnink,
Het dialect van Kampen en omstreken. Kampen 1908 -, vermeld ik de volgende
vormen:
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a

a

Noordhornsch (De Vries blz. 46): mo t (vgl. nieuwoostfri. māte), flo in.
Achterhoeksch: moote (vgl. behalve Gallée ook Beckering Vinckers t.a.p.).
Kampensch: flikflōjṇ.
N.W.-Veluwsch: mō· t, flikflō·jən.
ə

ə

ə

e

e

West-Voornsch: mṓ tə, flikəflṓ jə, tṓ n (naast tī , plur. tī nən).
Hoe zijn al deze vormen te verklaren? M.i. heel eenvoudig: wanneer een vorm
met ā uit het Friesch of uit een andere taal werd overgenomen in een dialect waar
ā in ō overging, dan had ook in zoo'n. leenwoord die overgang plaats. Dat werkelijk
de genoemde dialecten de verandering van ā in ō (resp. ) kennen, daarop kom ik
straks nog terug: eerst zal ik ter vergelijking een paar woorden vermelden, die in
het beschaafde Nederlandsch ā hebben (Friesch uit au of ai), maar die in de
genoemde dialecten evenals moot enz. ō-vocalisme vertoonen:
a

baken: Noordhornsch bo k(n˛), Achterh. baoken ‘grenspaal, paal om de richting
aan te wijzen’, Bommelerwaardsch baokən: Oud-Beierl. bakə, ət Vierbakə, Zaansch
baken, baak (waarnaast met umlaut bêkənə naast bâkənə ‘vuurtje branden’, vgl.
noordelijker in Noord-Holl. bêkənə ‘vuur in de open lucht’).
i
a
laaie: Noordhornsch i le gtə lo jə vlam, Achterhoeksch: laoje vr. ‘laai’, Veluwsch
lōj, inliχtəlōjəvlam, West-Voornsch lṑjə ‘vlam’, Noord-Bevelandsch lṑie: O.-Beierl.
in lichtə laiə vlam, Zaansch laaie.
klaver. Hierbij komt nog een derde categorie van vormen voor. Sommige dialecten
vertoonen niet de uit het Friesch afkomstige vormen met ā- of ō-vocalisme, maar
de in die streken klankwettige vormen met ē < ai: Achterhoeksch kléver,
Elten-Berghsch klē·vər, Veluwsch klē·vər, Bommelerw. klévər, O.-Beierlandsch
klēvər (met opvallende zacht-volkomen ē; maar Brab.: kléèver). Met ō: Twentsch
klaover, Kampensch klṑvər, N.-Bevel. klṑvərs, Aalstsch klōver, Leuvensch kalūveren
‘klaveren’.
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Wanneer wij nu de woorden moot, toon, flikflooien, die in de beschaafde spreektaal
ō en anderzijds baken, laaie, klaver, die er ā hebben, met elkaar vergelijken, dan
is de verklaring van dit verschil niet moeilijk: als Friesche woorden met ā uit ai of au
in de niet-Friesche dialecten van ons land doordrongen, behielden zij ā in die streken,
waar ook de oorspronkelijke ā onveranderd bleef, zij kregen ō daar, waar ook oorspr.
ā in ō overging. In de beschaafde spreektaal treden zulke woorden met ā of ō op,
al naar gelang zij uit een ā- of een ō-streek in deze taal zijn gekomen. Wanneer zij
nu ō hebben, ligt het niet zeer voor de hand, dat zij uit het Groningsch of
Achterhoeksch ontleend zijn: veel aannemelijker is ontleening uit elke andere streek
van het ō-gebied. Het is mij opgevallen, dat ik bij toon = teen de o-vorm alleen voor
het West-Voornsch vond opgegeven. Ook dit is een ō-dialect: zie hieronder.
ə

Kampensch bā·kṇ, West-Voornsch klā vərə zijn wellicht vrij jonge ontleeningen uit
het Beschaafd. Opvallender is Noord-Bevel. bǣkən, maar ook dit laat zich verklaren
als een jonge ontleening uit een a-dialect of uit de beschaafde taal, die, naar analogie
van ǣ = Ndl. ā in zooveel andere woorden, de ǣ-vocaal heeft aangenomen.
Te Winkel heeft in ‘De Noord-Nederlandsche tongvallen’ I den klank van wgerm.
ǣ (door mij hierboven ā genoemd) in de verschillende streken van ons land
onderzocht, het resultaat van zijn onderzoeking in kaart gebracht en daarbij een
toelichtenden tekst gegeven. Wanneer wij nu zijn kaart vergelijken met hetgeen ik
hierboven uiteenzette, dan zullen wij zien, dat niet alles klopt, zooals wij zouden
wenschen. Niemand zal er bezwaar tegen maken, dat ik Noordhorn, Twenthe, den
Achterhoek, Kampen (zie echter Gunnink § 50 v.) en de Bommelerwaard tot de ōresp. - (ao-)streek gerekend heb. Maar bepaald opvallend moeten de volgende
drie verschilpunten zijn:
1. Het Oud-Beierlandsch hoort volgens Te Winkel tot de ae-streek. Ik verwijs naar
Opprel blz. 5 § 6: ‘Aan wgm. â beantwoordt bijna zonder uitzondering ā, aa, of ae.
Ook hier
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is het mij niet gelukt de oorzaak van dit verschil in uitspraak te vinden’. Ook Te
W.t.a.p. 67 verwijst daarnaar. Ik heb gemeend, gerust Beierl. laiə onder de vormen
uit de a-streek te mogen vermelden, het in het midden latende, of wij hier wel een
zuivere a-streek hebben. Helaas zijn er geen dialectgrammatica's van de bij Te
Winkel rose gekleurde â-streek. Maar niemand zal het dunkt mij betwijfelen, dat hier
ontleeningen met Friesche ā dezen klinker behouden moesten. Wat het Beierlandsch
betreft, dit is een mengdialect, dat zeer zeker niet tot de zuivere a-dialecten gerekend
mag worden: maar voor de quaestie, waarover wij nu spreken, is zijn situatie onder
de Nederlandsche dialecten van geen belang.
2. Het Veluwsch is volgens Te Winkel een òa- en â-dialect. Volkomen juist. Men
vergelijke behalve Te Winkel ook Van Schothorst's grammatica. Dan zal men echter
tevens zien, dat wij gerust, sprekende over de woorden moot, flikflooien, laai,
waarvan ik ō-vormen uit het Veluwsch heb geciteerd, dit dialect onder de ō-dialecten
mogen rekenen: ā werd nl. ō vóór dentaal, bleef ā vóór labiaal en gutturaal. (Zoo
lijkt het althans. In een speciaal artikel over dit dialect hoop ik aan te toonen, dat in
den tijd, toen in deze streek ā tot ō werd, die klankwet op alle ā's zonder uitzondering
gewerkt heeft en dat toen voor labialen en gutturalen een meer palatale vocaal werd
gesproken, geen zuivere ā).
3. Het allermeest zal het zeker bevreemden, dat ik het Noord-Bevelandsch en
het Oost-Voornsch ō-dialecten heb genoemd. Uit Te Winkels kaart blijkt duidelijk,
en ieder, die maar eenigszins in deze streken bekend is, weet, dat wgerm. ā (ǣ)
hier als ǣ optreedt. Toch geloof ik, dat de benaming ō-dialecten in zooverre op het
Zeeuwsch en het Goeree-Overflakkeesch van toepassing is, dat wel degelijk deze
dialecten den over zoo'n groot gebied aan te wijzen klankovergang ā-ō hebben
meegemaakt. Ik zal kort uiteenzetten, hoe ik mij de zaken voorstel.
Het gebied waar ā tot ō geworden is, is zeer omvangrijk.
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De grenzen er van kan ik niet aangeven. Wat het Noord-Nederlandsch aangaat,
verwijs ik naar Te Winkel's taalkaart. Maar in België is het ō-gebied niet minder
omvangrijk. Voor het Antwerpsch geeft Smout blz. 19 de uitspraak ô op, voor het
Aalstsch Colinet Leuv. Bijdr. I 31 ō en oı (‘ı is een o-achtige naslag’ blz. 9), voor het
Leuvensch Goemans L.B. II 39 ū, welke vocaal natuurlijk via ō uit ā ontstaan is. In
deze streken beantwoorden die klanken zoowel aan wg. ā (ǣ) als aan in open
syllabe gerekte ă: trouwens op het heele Nederlandsche taalgebied, afgezien van
de Saksische en daaraan grenzende streken, zijn deze twee vocalen samengevallen.
Men ziet, dat het ō- (ao-)gebied uitgestrekt is. Maar de klankverandering is niet oud.
Ik weet niet of misschien in het Middelnederlandsch reeds een begin er van is aan
te wijzen: ik heb hier geen gegevens voor; maar ik weet wel, dat men in het
Middelnederl. Wdb. lange artikels van woorden met ā kan doorlezen, zonder
2

o-spellingen te vinden. Vgl. Behaghel Pauls Grundriss I 702: daaruit blijkt, dat ook
op het groote stuk van het Duitsche taalgebied, waar ā o-timbre gekregen heeft,
deze overgang grootendeels na de ‘mittlere Periode’ valt.
Terecht merkt Smout blz. 149 op, dat de lange ā in het Antwerpsch al ō was
geworden in den tijd van Bredero en Huygens. Vermoedelijk heeft de āoa(ō-)verandering zich vrij snel over een groot gebied uitgebreid, evenals dat wel
het geval zal zijn geweest met soortgelijke verschijnselen in het oude Germaansch
en in het Litausch (dat ō heeft tegenover Lettische ā). Wellicht zal het ons eenmaal
mogelijk zijn, meer in bijzonderheden den chronologischen en localen
ontwikkelingsgang te overzien.
Nu heeft in sommige grensstreken van het gebied, waar onze klankwet gewerkt
heeft, deze slechts een deel van de ā's in ō veranderd, zoo in het Veluwsch (zie
hierboven), en ook in de ǣ-streek, waartoe het West-Voornsch en het
Noord-Bevelandsch behooren. Ik geef naar de grammatica's van Van Weel en
Verschuur een kort overzicht van wgerm. ǣ (ā) in
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die dialecten. Ik laat daarbij de gevallen, waar umlaut is ingetreden, onbesproken.
I. West-Voornsch. Wgerm. ā (ǣ) wordt:
a. gewoonlijk ǣ.
b. āə in eenige woorden, die waarschijnlijk uit de beschaafde taal
ə

c.

ə

ə

komen: vrā gən, vrā gəboekjə, vrā gkerəkə.
ṑ
1. vóór j, bv. drṑjə ‘draaien’.
2. vóór w, bv. klṑwə ‘klauw’.
3. vóór nasaal, bv. kṑən ‘kaan’.
4.

ə

ə

ə

ə

in plṓ stər ‘pleister’, mṑ tə, flikəflṓ jə, tṓ n, lṑjə, die met
ā ontleend zijn.

II. Noord-Bevelandsch: Wg. ā (ǣ) wordt:
a. gewoonlijk ǣ.
b. āo in enkele woorden, die waarschijnlijk uit de beschaafde taal
o

o

komen: hənā də, zā ləχ. (Het zoo lastig verklaarbare ndl. woord
o

c.

zwavel luidt ook op Noord-Beveland zwā vəl).
ṑ
1. vóór j, bv. drṑiə,
2. vóór w; ō + w treedt als
op aan het eind van een
woord; als er een klinker op volgt als

: bl

‘blauw’,

kl
ə ‘klauw’. (NB. bl
is de uit den zwakken vorm
en de casus obliqui geabstraheerde stam: *blāwə >
*blowə > bl
ə; waarnaar onverbogen *bl
> bl .
Hrǣu ‘grauw’, Z.-Bev. blǣu ‘blauw’ zijn ontstaan,
doordat aan den onverbogen vorm op ǣ de w van de
meersilbige vormen werd gevoegd. M.a.w. uit een
paradigma *blǣ: *blōwə kon zoowel blǣw: blǣwə als
blōw: blōwə ontstaan).
ə

ə

3.

vóór n in spṓ nə ‘spaander’ en kṓ nə ‘kaan, uitgebraden
vet’.

4.

in plṓ stər, lṑiə, klṑvərs.

ə

Hoe laat zich dit alles nu verklaren? Aldus:
In deze beide dialecten is ā tot ǣ geworden behalve in eenige gevallen, waar ā
bleef, nl. vóór heterosyllabische j en w en onder sommige condities vóór n. Later is
ā, daar waar het niet tot ǣ was geworden, in ṑ veranderd, volgens de klankwet:
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‘iedere ā wordt ō’. Dezelfde wet werkte ook bij de leenwoorden met ā, die na den
ā-ǣvergang waren ontleend. Misschien hebben ook nog na de periode van den
ā-ō-overgang ontleende woorden deze verandering meegemaakt, - als ‘nachzügler’
van de klankwet.

2. Oester.
Gewoonlijk neemt men aan, dat mnl. nnl. oester en ags. óstre, waarvoor wij in
overeenstemming met den ndl. vorm een lange ó mogen veronderstellen, niet uit
het Fransch, maar uit het Latijn resp. Romaansch komen. Tot nog toe is het voor
zoover ik weet niet opgemerkt, dat de klinkerrekking bij oester, óstre < lat ŏstrea
(vgl. over dezen vorm Gröber, Arch. für latein. Lexicogr. 4, 424) volkomen op één
lijn staat met die van ohd. prēstar, priestar, os. prēstar, ndl. priester. Ook aan Mackel,
die Zeitschr. f. deutsch. Altert. 40, 261 vlgg. zijn best heeft gedaan, zooveel mogelijk
parallele klankontwikkelingen bij romaansche leenwoorden met e- en o-vocalen aan
te wijzen, is dit ontgaan. Door deze parallel wordt Mackels opinie, dat de lange
vocaal van den door hem aangenomen vorm *pr ster ‘durch die contraction zweier
kurzer vocale verschiedener silben..... entstanden und als eine art ersatzdehnung
aufzufassen ist’ er niet waarschijnlijker op. Veeleer moeten wij met Kern Tijdschrift
19, 197 van een Romaansch préstro uitgaan. Evenzoo Franck Z.f.d. Alt. 40, 44;
‘priester müssen wir auf ein vulgäres *preəstre zurückführen’. Of het direct hieruit
of uit een dialectischen, eventueel Waalschen vorm met diphthong ie ontleend is,
dat laat Franck in het midden.
Ik zal nu niet verder pogen uit te maken, hoe de Romaansche grondvormen van
2

priester en oester geluid hebben of hoe de ē resp. ō van de Germaansche woorden
zijn uitgesproken en hoe het optreden van deze vocalen is te verklaren. Ik wijs er
alleen op, dat woorden als feest, beest, eveneens met gerekte vocaal, veel later
ontleend zijn, - hiermee op één lijn staat
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o.a. ook het woord plaaster, dat ik hieronder hoop te bespreken -: zij komen uit het
Fransch, misschien uit een Fransch dialect, waar vóór st de klinkers reeds verlengd
waren, vgl. Salverda de Grave, Tijdschr. 15, 180-197, De Franse woorden i.h.N.
2

298 v. en de daar aangehaalde literatuur. Terwijl priester ē > ndl. ie en oester ō >
ndl. oe heeft, vertoonen feest en beest dezelfde ē-vocaal, die in echt Nederl. woorden
op ai teruggaat (vgl. Opprel Tijdschrift 14, 161 v., de verschillende
dialectgrammatica's en hieronder blz. 171 noot). Wáár in beide gevallen de rekking
ook heeft plaats gehad, het voorkomen van langen klinker bij in geheel verschillende
perioden ontleende woorden wijst er op, dat de consonantengroep -st een zekere
voorliefde heeft voor een langen voorafgaanden klinker. In dit verband wijs ik nog
op den voor mij duisteren vorm roest, die ongeveer over het heele Nederl. taalgebied
voorkomt en die toch bezwaarlijk van hd. rost gescheiden kan worden, en op diesəl,
dīsəl ‘distel’, die Gunnink (Het dialect van Kampen en omstreken. 1908) en V.
Schothorst resp. voor het Kampensch en Veluwsch opgeven, benevens op
Bommelerwaardsch giestərə ‘gisteren’, kiest ‘kist’, ik wies, wiest ‘wist’ (bij v.d. Water)
en Zaansch meestə ‘mesten’ (bij Boekenoogen).

3. Pleister.
Aan ofra. plastre, nfra. plâtre beantwoordt het mndl. plaester. Hoe is evenwel nndl.
pleister te verklaren? Gaat dit op een anderen Franschen grondvorm terug of is het
op een of andere manier op het Nederlandsche taalgebied uit plaester ontstaan?
Franck doet geen keus uit deze twee mogelijkheden; evenmin Salverda de Grave,
Taal en Letteren 7, 105. In zijn jongste publicatie evenwel over ‘de Franse woorden
in het Nederlands’ (Verhand. d.K. Ak. v. Wetensch, Afd. Letterk., N.R. VII, 1906)
schijnt deze naast plastre ook een grondvorm plaistre aan te nemen (die dan volgens
Taal en Lett. 7, 98 en 105 Oostfra. moet wezen); immers blz. 131 leidt hij plaaster
uit
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een vorm met a en blz. 167 plaaster, pleister uit een vorm met ai af. Evenzoo
oordeelen Vercoullie en Verdam s.v. (vgl. ook Tijdschr. 19, 267), welke laatste in
het bij Jan Yperman voorkomende plaister den oudsten Nederlandschen representant
van het Ofra. plaistre wil zien. Nu blijkt uit de citaten bij Verdam, dat dezelfde Jan
Yperman ook plaster en het werkwoord plaesteren gebruikt. Zou hij dan a- en ai-,
ei-vormen naast elkaar gekend hebben? Het komt mij voor, dat zijn plaister in dezen
geen aanleiding mag geven tot eenige gevolgtrekking, wanneer andere
omstandigheden tegen de stelling pleiten, dat pleister uit Ofra. plaistre is ontstaan.
En inderdaad maken ook de nndl. vormen van ons woord deze stelling hoogst
onwaarschijnlijk: niet zoozeer de vorm, die het in de beschaafde spreektaal heeft
als wel de dialectische vormen. Herhaaldelijk is reeds gewezen op het
westvlaamsche, bij De Bo voorkomende plaaster, maar equivalenten van dit plaaster
komen over een veel grooter gebied voor. Naar verschillende dialectgrammatica's
citeer ik: 1. de volgende vormen, overeenstemmende met plaaster: plaaster
1)
(Antwerpen) , ploıster (Aalst), plöster (Leuven), plaostər (Maastricht), plĂostər,
ə

ə

a

plustər (Bommelerwaard), plṓ stər (Noord-Beveland), plṑ stər (West-Voorne), plo str
(Noordhorn); 2. de volgende vormen, die een ei-vocaal vertoonen: plejst r
(Elten-Bergh), plejstər (N.W. Veluwe), plejstər (Kampen), plaistər (Oud-Beierland),
i

a

plai str (Noordhorn, naast plo str). Of het bij Gallée opgegevene Geldersche pleester
(blz. 60) beantwoordt aan pleister of dat zijn ee de oorspronkelijk in een werkwoord
(= ‘pleisteren’) thuis hoorende umlautsvocaal is, kunnen wij in het midden laten. Het
komt mij voor, dat de eerste veronderstelling waarschijnlijker is dan de tweede,
niettegenstaande in een ander dialect, het Maastrichtsch, een werkwoord pliestərə
bestaat, met de umlautsvocaal van ā.

1)

Smont, Het Antwerpsch dialect, citeert blz. 65 plaaster ‘stof’ in een lijst van onzijdige
zelfstandige naamwoorden, waar de spelling van de algemeene schrijftaal wordt gebruikt.
Wordt aa als ó uitgesproken? Of als ö, evenals in östə ‘haasten’? Uit blz. 44 v. zou men
afleiden, dat het laatste niet 't geval is. Maar hoe komt dat dan?
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Maar het doet er op 't oogenblik weinig toe, welke opvatting de juiste is: hoe wij ook
over Geld. pleester mogen denken, in ieder geval blijft het waar, dat wij in geen
dialect, dat dicht bij het Fransche taalgebied ligt, ei-vormen aantreffen: pleister
bestaat in onze beschaafde spreektaal en in eenige Noord-Nederlandsche dialecten.
Bij de boven vermelde zullen wij nog wel geheel Holland benoorden de Maas mogen
voegen.
Hoe is nu die ei te verklaren? Is deze tweeklank aan den invloed van het
werkwoord pleisteren < ofra. paistre toe te schrijven? Ik wil liever op eenige andere
woorden wijzen, die hier (eventueel te zamen met pleisteren) gewerkt kunnen
hebben. De woorden paleis en peis ‘vrede’ zijn uit Fransche woorden met ai ontstaan.
In de Middeleeuwen kwam in de Ndl. woorden de vocaal ā voor, deze is later
verdrongen door die van bijvormen met ei. Dit blijkt duidelijk uit de volgende vormen,
opgegeven door Salverda de Grave Romania 30, 95, (de cijfers 1-3 duiden aan, dat
de vormen resp. in de perioden vóór 1350, van 1350-1450 en van 1450-1600 het
eerst voorkomen): paes 1, palaes 2; pais 1, palais 1; pcis 3, paleis 3. In ‘De Franse
woorden in het Nederlands’ (waar de tweede periode zich uitstrekt tot 1500) vinden
wij: paes 1, palaes 1, peis 2, paleis 1, terwijl van pais 1 en palais 1 wordt opgemerkt,
dat de uitspraak onzeker is. Kan nu de invloed van dergelijke woorden niet naast
plaaster een pleister hebben doen ontstaan, het eerst wellicht in de beschaafde
schrijf- en spreektaal?
Voor de hierboven geciteerde dialectvormen verwijs ik naar de grammatica's van
ə

die dialecten. Wat het Zuid-Bevelandsche en West-Voornsche plṓ stər betreft, vgl.
ook blz. 162.

4. Veertien, veertig.
In veertien, veertig, en evenzoo in deerne ziet men wel eens dialectische vormen
2

met ē = wgerm. eo, vgl. bv. Te Winkel, Pauls Grundriss 1 805. Franck in zijn Etymol.
Wdb. s.v. vier laat ons de keus tusschen deze verklaring en een andere: dat
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ē uit ie zou zijn ontstaan onder invloed van r + consonant. Als wij zien, hoe bijna
alle dialecten vormen met ē kennen, mogen wij niet aarzelen, de laatste verklaring
voor juist te houden. Immers: dat het Russisch zijn woord voor ‘veertig’, sorok, aan
het Grieksch ontleend heeft, dat is begrijpelijk, als wij denken aan de 40 vastendagen:
maar welke oorzaak zou er op het Nederlandsch taalgebied voor het overnemen
van dit telwoord uit het Friesch (Te W., t.a.p.) of Friesch-Hollandsch (Franck t.a.p.)
of Saksisch (o.a. Opprel, blz. 15) bestaan kunnen hebben?
Ik heb de volgende ē-vormen gevonden: Antw. vîrtin, fìrtəh (: vīr), Aalst viırtīn,
(t)fīırteh (: vīr), Leuven vietīn, fieteh (: vīr), Elten-Bergh vē· tīn, vē· t χ (: vī· r),
e

O.-Beierl. v rtien, f rtəg (: vier), West-Voorne vī rt
ʕ

fī rtəχ (‘vier’ moet

rə), N.-Bevel.

hebben), Zaanstreek veertien, feertəg (: vier), N.W. Veluwe
a

a

vē· rtī n, fē· rtəχ (: vī· r), Kampen vē tienə, fē təch (: v
ä

e

nə, fī rtəg (: v

i

a

i

rə), Noordhorn ve rtin

i

(: va jr), Achterh. veertig (: v eer, v eere). ī-vormen vond ik opgegeven voor het
Maastrichtsch: vērtien, fērtəg (: vēr) en het Bommelerwaardsch: virtien, virtəg met
verkorte vocaal (: vier), maar deze vormen laten zich best als analogieformaties
naar vēr, vier verklaren. In het Bommelerwaardsch wijst hierop ook de vorm dern
(= ‘deerne’), die evenals virtien, virtəg een verkorten klinker heeft, maar met e-timbre.
Onder de vormen, waarvoor ik e-vocalisme heb aangenomen, zijn er heel wat,
die i vertoonen, en het omgekeerde komt ook voor, bijv. in Maastrichtsch vēr. Maar
wanneer men de verschillende dialect-grammatica's opslaat, dan zal men zien, dat
2

de voor ‘vier’ opgegeven vormen in alle dialecten de met ndl. ie (< ē , of < eo)
gelijkwaardige vocaal hebben, terwijl de klinker van ‘veertien’ en ‘veertig’ overal
behalve in het Maastrichtsch en Bommelerwaardsch met de Ndl. lange ē
overeenstemt, en wel treffen wij in die streken waar de zgn. ‘scherplange’ en
‘zachtlange’ ē niet zijn samengevallen, de eerste aan, m.a.w. dezelfde ē, die ook
uit ai ontstaan kan zijn.
Voor het woord deerne heb ik niet zooveel dialectische vor-
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men kunnen vinden; behalve den reeds vermelden Bommelerwaardschen nog:
Achterhoeksch dèrne, deerns, Elten-Berghsch dē· n, Veluwsch dē· rən, Kampensch
a

dē nə.
2
Andere woorden met ē of eo vóór r + consonant zijn mij niet bekend. Een woord,
dat formeel nog al eenige moeilijkheden oplevert, is tweern: twijn. M.i. wordt dit
woord op een bevredigender manier dan tot nog toe verklaard, als wij uitgaan van
2
een grondvorm *twē zna-, die tot *twīzna- zou kunnen staan als got. her enz. tot
1)
ofri. hīr . Een stam *līznō-, waaruit de r verdwijnen kan, nam reeds Sievers Beiträge
18, 409 aan voor os. līnōn ‘lernen’; op een dergelijke wijze leid ik ags. twín, ndl. twijn
2
(ook dial., bv. Aalstsch twoèn) uit *twīna- > *twīzna- af. Nemen wij hiernaast *twē znaaan, dan stelt deze vorm ons in staat, zoowel het Duitsche Zwirn als het Ndl. tweern
te verklaren. In geen geval kan deze laatste vorm (ook dial., bv. Noordhornsch
i
twe rn) een oude i-vocaal gehad hebben: hij zou op *twern kunnen teruggaan (vgl.
i

i

Noordhornsch he rt swe rt), maar dat kan niet de grondvorm van Zwirn zijn. Gaan
2

wij echter van *twē zna- uit, dan zijn, dunkt mij, de moeilijkheden uit den weg
geruimd: Zwirn staat dan tot ndl. tweern als dirne tot deerne. Waardoor het komt,
2

dat de z na de ī verdwenen is, en na de ē bewaard gebleven en in r overgegaan?
Zou dit kunnen samenhangen met de verschillende qualiteit en intonatie van de
2

vocalen ē en ī? Te bewijzen is dat moeilijk, maar m.i. is die hypothese even
waarschijnlijk als die van Weyhe, Beiträge 30, 65, ‘dass in der Lautgruppe zn das
z assimiliert wurde, wenn eine unbetonte silbe folgte, dagegen vorerst erhalten blieb
und später wie in anderen stel-

1)

2

2

Tijdschr. 27, 38 vv. heb ik op een geval van wisselvormen met ē en ī gewezen, nl. *hē : *hī.
Het zou zeker de moeite waard zijn als iemand al de gevallen, waar zoo'n wisseling voorkomt,
eens in verhand met elkaar behandelde, misschien zou ons dan nog meer licht kunnen opgaan
2

over de eigenaardige representatie van lat.-rom. ē nu eens door ē , dan weer door ī. Op 't
oogenblik bevat deze heele quaestie nog veel duisters: maar toch geloof ik, dat er genoeg
2

parallele gevallen bestaan, om een vormenpaar *twē zna-: *twīzna- aannemelijk te maken.
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lungen über R in r übergieng, falls die lautgruppe zwischen haupt- und nebentonigem
vocale stand’. In deze positie stond z in den grondvorm van het ohd. ptc. gazwirnot,
niet in den grondvorm van ons twijn. Wij zouden dus moeten aannemen, dat Zwirn,
dat eerst in het Mhd. voorkomt, naar gazwirnot gevormd is.
Twee omstandigheden zijn er, die mij nopen, als niet meer dan een bescheiden
hypothese mijn verklaring van tweern, zwirn, twijn mee te deelen: 1. Een grondvorm
2

*twizna- is etymologisch gemakkelijker te beoordeelen dan *twe zna-, 2. Het Ohd.
2

heeft gazwirnot. Kan dit -irn- op -ē rn- teruggaan? Moge dat een ander uitmaken,
meer bevoegd om hierover te oordeelen dan ik.

1)

5. Vee.

Het woord vee heeft in de meeste Nederlandsche dialecten een ‘scherplange’ ē,
d.w.z. dezelfde ē, waardoor ook germ. ai bij ons wordt gerepresenteerd: Antwerpen
e

ə

vî, Aalst viı, Leuven vie, Maastricht vie, O.-Beierl. v , W.-Voorne vī , N.-Bevel. vī ,
Zaanstreek vie (door Boekenoogen voorzien van het teeken †, d.w.z. ‘verouderd’:
de invloed van de beschaafde taal, resp. van het Hollandsch van zuidelijker streken
doet hier eigenaardige klankwettige vormen meer en meer verdwijnen, vgl.
Boekenoogen passim). De vormen vē en vē·j, die voor Kampen en de
Noord-West-Veluwe worden opgegeven, kunnen onbesproken blijven, immers in
deze dialecten zijn de beide ē's, de uit e, i in open lettergrepen gerekte ē en de ē
uit ai, samensamengevallen (vgl. evenwel blz. 171 noot). Opvallender is
Bommelerwaardsch vée. Wij zouden volgens Van de Water blz. 4 *veé verwachten:
ée is de ‘dehnungs-e’. Maar als wij op blz. 25 lezen dat ook zée (= got. saiws)
voorkomt, met een ‘onverklaarbaren klinker’, dan mogen wij dunkt mij aannemen,
dat

1)

In Gallée's woordenboek zocht ik dit woord te vergeefs. In dit en het volgende nr. laat ik het
Saksische dialect buiten beschouwing: de e-toestanden daar zijn mij niet klaar geworden.
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ook eenmaal *veé bestaan heeft, en dat *veé en *zeé tengevolge van een in dit
dialect werkende klankwet, dat ‘auslautende’ eé tot ée wordt, in vée en zée zijn
overgegaan. Evenzoo kan Noordhornsch ve met ne ‘neen’ en o we! (De Vries blz.
46) op één lijn worden gesteld, zoodat wij ook voor dit dialect van een vorm met
scherp-lange ē mogen uitgaan. Voor het heele Ndl. gebied - het Friesch laat ik buiten
beschouwing -, voor zoover de dialect-grammatica's ons materiaal aan de hand
doen, kunnen wij dus een grondvorm met scherp-lange ē aannemen. M.i.
beantwoordt deze aan onfr. fē, dat volgens Van Helten, Die aonfr.
Psalmenfragmenten blz. 163 uit de reeds vroeg analogisch opgekomen casusvormen
i

e

i

*fehe s, of -i s, *fehe afkomstig is. Diezelfde verklaring zal wel van toepassing zijn
op de vormen van het heele nederl. gebied. Hoe moeten wij ons evenwel het ontstaan
van ē voorstellen? Is *fehes > *fe-es > *fēs geworden en is daarnaar *fē gevormd?
Of is, toen de genitief *fe-es luidde, een nomin. *fe gevormd, waarvan dan de klinker
gerekt is tot scherp-lange ē? Ook met die tweede mogelijkheid moeten wij rekening
houden. In het Angelsaksisch heeft de ‘neubildung’ van den nomin. plaats gehad,
toen de casus obliqui nog een h hadden: nom. feoh, angl. feh: deze vorm kan niet
langs klankwettigen weg uit *fehu worden verklaard. Misschien heeft zoo'n *feh ook
op Nederlandsch gebied bestaan; dan moeten wij aannemen, dat de h verdwenen
is (naar analogie), toen in de casus obliqui de h intervocalisch was weggevallen.
Hoe dit zij, in ieder geval zal Nederl. vē met scherp-lange ē = onfr. fē zijn en niet uit
-ehu > -e-u verklaard mogen worden. Aan ndl. vee beantwoordt ook het os. fē van
de ‘kleinere Denkmäler’; over ofri. fia vgl. Van Helten, Aofri. Gramm. 149.

6. Laag (Adj.).
Hierboven is ons gebleken, dat de ‘scherp-lange’ ē, die in zooveel dialecten nog
van de ‘zacht-lange’ wordt onderscheiden,
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behalve uit germ. ai ook op verschillende andere wijzen ontstaan kan zijn. Wij troffen
o

nog drie andere gevallen aan: 1. veertien enz. in N . 4, met ē vóór r + cons. uit
2

o

wgerm. ē of uit eo, 2. vee door rekking aan het eind van een woord (N . 5), 3. beest,
o

feest (N . 2), waarbij nog te voegen is de uit het Fransch afkomstige uitgang -eel;
e
bv.: Aalst ẓewiıl, Leuven ẓewiel, Maastricht žəwielə (plur.), West-Voorne jəwī l,
ə

Noord-Bev.
wī l (‘houweel’), Zaanstreek (alleen nog maar) houwiel en karbiel. In
het Beierlandsch heeft volgens Opprel Tijdschr. 14, 161 kameel een zachte e, de
1)
andere woorden op -eel een scherpe.
Bij al deze categorieën van vormen vinden wij, voor zoover ik heb opgemerkt, de
scherpe ē in alle dialecten, die de beide ē's onderscheiden. Het aantal categorieën
laat zich nog vermeerderen: zoo zouden wij een woord als leeuw nog tot een aparte
klasse kunnen brengen.
Ik wijs nu nog even er op, dat de umlaut van ā in sommige streken met de
scherp-lange, in andere met de zachtlange ē is samengevallen. Ter illustratie citeer
ik de dialectvormen van het adjectief laag:
1. met scherpe ē: Antw. lîh, Aalst liıh, Leuv. liıḥ, Maastr. lieg, Beierl. l
e

g,

ə

West-Voorne lī g, N.-Bev. lī hə.
2. met zachte ē: Elten-Bergh lēχ, Bommelerw. léeg, Noordh. leχ.
Wat het Zaansch en het Kampensch aangaat, hier vinden wij leeg en lēgə. Nu
zouden deze e-vocalen een scherp-lange e kunnen representeeren, maar als wij
er op letten, dat de ai in deze streken in nog al veel woorden met i-timbre voorkomt
(vgl. de noot) en dat ook de andere woorden met umlaut

1)

Als aanvulling bij Opprel's meedeelingen t.a.p. 161 v. vermeld ik al de dialectische vormen
van beest, die ik gevonden heb: Antw. bîst, Aalst biıst, Leuv. biest, Maastr. bies, Bommelerw.

beést, Beierl. b

e

ə

st, West-Voorne bī st, N.-Bev. bī st, Zaanstreek † biest, Veluwe bē·st,
ä

Kampen bīēst, Noordh. ba ist. Al deze vormen wijzen op scherpe ē, behalve de Veluwsche:
de ē· kan beide e's representeeren. Wat het Kampensch betreft, hier hebben wij een dergelijken
toestand als in het Zaansch, er zijn nog woorden met ie = scherpe ē, maar veel van deze
hebben plaats gemaakt voor ē-vormen: zoodat zoowel van bīēst als jəwēl de klinker een
voortzetting van een scherpe ē kan wezen.
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van ā alleen ē-vocalisme hebben (Zaansch kees ‘kaas’, geef ‘gaaf’, Kamp. kēzə,
a

gēvə, krēmər, schē rə), dan is dat toch hoogst onwaarschijnlijk. Wij zien dus, dat
de umlaut van ā in het Zuiden van het Nederl. taalgebied scherpe ē, in het Noorden
zachte ē is.
Opvallend zijn de vormen van het Veluwsch. In dit dialect zijn de beide ē's niet
meer van elkaar gescheiden. Wij zouden dus verwachten, dat de umlaut van ā, tot
welke dialectgroep het Veluwsch ook gerekend moet worden, een lange ē was. Wij
vinden evenwel lejχ, gejf, kejs, m.a.w. den diphthong, overeenstemmende met den
umlaut van ai.

7. Vergelijking van de hierboven behandelde vormgroepen met scherpe
ē met de overeenkomstige categorieën in een Nederduitsch dialect.
In de beide laatste nummers liet ik het Saksische dialect van Gelderland en Overijsel
buiten beschouwing. Ik deed dat, omdat Gallée's werkje over dit dialect een
‘woordenboek’ is, ten doel hebbende een overzicht van den woordenschat te geven.
‘Eene phonetisch-grammatische beschrijving hoop ik later in de dialect-grammatica's
van Dr. O. Bremer te kunnen geven’, schreef Gallée in zijn ‘Inleiding’. Helaas is hij
aan het uitgeven van dit werk niet toegekomen. Nu zag ik mij niet in staat, waar het
op de finesses aankwam, uit de aanduidingen in dit woordenboek de juiste
verhouding tusschen de verschillende ē-klanken op te maken, en daarom onthield
ik mij van een vergelijking van de andere dialecten van Nederland met dit Saksische.
Hiervoor in de plaats geef ik - ter aanvulling en verduidelijking van de voorafgaande
artikels - een kort overzicht van de overeenkomstige gevallen in het Nederduitsch
dialect van Soest, beschreven door Holthausen in ‘Die Soester Mundart’, 1886. Ik
begin met den representant van wgerm. ai, m.a.w. van den klank, die in deze streek
beantwoordt aan onze scherp-lange ē.
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De Soester diphthong òĕ komt o.a. in de volgende gevallen voor:
1. = wgerm. ai, bijv. blòĕf ‘bleef’, bròĕt ‘breed’, dòĕc ‘deeg’, snòĕ ‘sneeuw’.
2. = os. -ē, ndl. scherpe ē in fòĕ ‘vee’.
3. = wgerm. eo, io vóór r: fòĕa ‘vier’, dòĕanə ‘deerne’.
Er zijn nog andere gevallen, waar wij òĕ vinden, maar deze drie interesseeren ons
op 't oogenblik alleen: wij zien hieruit, dat in drie gevallen, waar wij in de boven
besproken dialecten van Nederland scherp-lange ē vinden, dit Nederduitsche dialect
hiermee overstemt. In het laatstgenoemde geval 3 schijnt het Nederduitsch geen
2

2

woorden met ŏè uit ē te kennen, maar a priori mogen wij aannemen, dat voor ē 't
zelfde geldt als voor eo: immers reeds veel vroeger waren deze klanken
samengevallen (vgl. Holthausen § 72). Geval 3 geeft ons nog tot twee opmerkingen
aanleiding: 1. in het Nederlandsch is de overgang in scherp-lange ē beperkt tot de
positie voor r + cons., in het Soestsch heeft hij ook voor enkele r plaats; 2. In het
Soester dialect schijnt in sterker mate dan in de meeste Ndl. dialecten verkorting
voor consonant-verbindingen te hebben plaats gehad: vandaar fèatic ‘40’ en niet
*fòĕatic (evenzoo dèptə ‘diepte’, dènst ‘dienst’ e.a.). Maar hoe dat zij: in ieder geval
mogen wij constateeren, dat in 3 gevallen onze Nederlandsche dialecten en het
Soester dialect samengaan, nl. wat betreft het samenvallen van de ē, òĕ < ai met
de ē, òĕ in vee, fòĕ, en de ē, ŏè in plaats van ie, resp. aĕ (vgl. hieronder), voor r +
consonant.
Wat den umlaut van wgerm. ā aangaat, deze viel in sommige streken van ons
1)
land ook met deze ē samen ; maar niet overal. Het Soester dialect behandelt dezen
klank ook geheel anders: een bewijs te meer, dat de overeenstemming bij

1)

De woorden beest en feest, bij ons het vijfde geval van scherpe ē, heb ik bij H. niet gevonden.
Woeste, Wtb. der westfäl. Mundart, geeft baist en bést op ai, é = scherplange ē. Pleister heeft
in Soest de aan wgerm. ā beantwoordende vocaal.
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de drie eerstgenoemde gevallen een wijd verbreid en oud verschijnsel is, en dat het
samenvallen van ‘umgelautete’ ā met scherpe ē een jonger verschijnsel is.
1)
Voor den umlaut van ā heeft het Soestsch een geheel eigen klank, nl. ę: tręƷə
‘traag’, lęƷə ‘zwak’, kęzə ‘kaas’; zoodat het ook al niet overeenstemt met het
Veluwsch, waar deze umlaut met dien van ai samenvalt. Duidelijkheidshalve geef
ik nog even op, aan welke wgerm. klanken de aĕ, òĕ van de Soester taal alzoo
beantwoorden kunnen, daarbij alleen rekening houdende met ‘die regelmässigen
entsprechungen’, niet met bijzondere veranderingen, door volgende r of andere
2)
klanken in het leven geroepen.
aĕ =
1. wgerm. ē2, bv.: spaĕƷl ‘spiegel’, laĕt ‘liet’; ook: haĕ ‘hij’, daĕ ‘die’,

2.
3.
4.
5.
6.

vaĕ ‘wie?’, die door Holthausen, § 72e, niet geheel juist worden
beoordeeld, vgl. Tijdschr. 27, 38 vv.
wg. eo, io, bv.: daĕf ‘dief’, knaĕ ‘knie’.
wg. ëha, bv.: saĕn ‘zien’.
umlaut van ō, bv.: saĕkn ‘zoeken’.
umlaut van ai, bv.: klaĕn ‘klein’, faĕƷə ‘veeg’.
wg. ai vóór

en wg. aƷi, bv.: aĕ ‘ei’, saĕsə ‘zeis’.

òĕ =
1.
2.
3.

wgerm. ai (vgl. hierboven).
in vòĕ (zie hierboven).
umlaut van au, bv.: dròĕƷə ‘droog’, bòĕmə ‘boomen’.

Zeer zeker zou een breedopgezette vergelijking van het Nederduitsche klankstelsel
met dat van onze dialecten van groot belang zijn, o.a. bevat ook het hoofdstuk over
de klinkers vóór r in Holthausen's grammatica veel, dat ook voor ons interessant is,
deels door de vele punten van overeenkomst, deels ook door de belangrijke
afwijkingen. Ik vermeld hieruit nu slechts één woord en wel tvęan ‘tweern, twijn’,
niet omdat

1)
2)

Afgezien van onder speciale condities ontstane ę, zooals onder invloed van een volgende r.
Bovendien vermeld ik niet op zich zelf staande gevallen als mòęən ‘huren’, die voor ons van
geen belang zijn.
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het ons dadelijk een afdoende verklaring van ons tweern tegenover hd. zwirn aan
de hand doet; want helaas is dat, voor zoover ik zie, het geval niet. ę en ęa zijn voor
dentalen de representanten van verlengde ër, bijv.: stęt ‘staart’, kęl ‘kerel’, vęat
1)
‘waard’ . Daaruit kan ook de ee van tweern ontstaan zijn, maar de i van zwirn niet.
Aan zwirn kan tvęan ook bezwaarlijk beantwoorden, ten minste niet, als wij de i op
één lijn mogen stellen met die van hirt. Vgl. hòĕan: ohd. hirni, hòĕa: ohd. hirti. Mogen
wij misschien aannemen dat tvęan uit het Hd. ontleend is, evenals Holthausen dat
2

§ 87, 3 voor stęan: hd. stirn aanneemt? Uit *twē zna- zouden wij òf *tvòĕan moeten
verwachten in overeenstemming met dòĕanə ‘deerne’, of misschien met verkorte
2

vocaal als in fèatic: *tvèan. Hoe dit zij, tegen mijn grondvorm *twē zna- kan men
dezen Soester vorm niet aanvoeren, zoolang niet is aangetoond, dat op een anderen
grondvorm zoowel zwirn als tweern als tvęan kunnen teruggaan.
Den Haag.
N. VAN WIJK.

Raduys.
(Tijdschrift v.N.T. en L. XXII, 315).
Over dit woord, dat als synoniem kan gevoegd worden bij de op bl. 224 van deel
18 van dit tijdschrift genoemde woorden, is geschreven in Noord en Zuid XXX, 278.
Een andere plaats is nog uit Huygens' Een comediant (vs. 17): De Werelt is 'traduys
daerop de Menschen mommen.
G.A. NAUTA.

1)

Hierbij ook ęs ‘aars’, dat door Holthausen § 87, 2 anders wordt beoordeeld, maar vgl. Tijdschr.
26, 50 en 58.
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Iets over Matthijs De Castelein's Baladen Van Doornijcke.
Toen Karel V in het eind van 1521 er in geslaagd was, de stad Doornik, die destijds
aan Frankrijk behoorde, te vermeesteren, achtte Matthijs de Castelein, de vermaarde
rederijker van Oudenaarden, zich geroepen in een uitvoerig gedicht, de Baladen
van Doornijcke, dat wapenfeit te verheerlijken, zijn keizer op te hemelen, en tevens
den Franschen koning over 't verlies van de stad te troosten en hem eenige
vermaningen voor de toekomst te geven! Dat hij dat alles deed op een wijze en in
een vorm die ons vervelen en hoogstens een enkele maal ergeren, is voor een deel
zijn schuld, en moet voor een ander deel op rekening worden gesteld van den smaak
van zijn tijd. Erger is het dat hij zich volgens zijn eigen verklaring door eenige
vrienden liet bewegen om aan zijn gedicht nog 36 strofen toe te voegen, waarin hij
met een macht van verwijten en scheldwoorden de Doornikers te lijf gaat, die toch
geen ander kwaad hadden gedaan dan drie eeuwen lang, ondanks de moeilijke
ligging van hun gebied tusschen Vlaanderen en Henegouwen, den Franschen koning
1)
trouw te blijven .
de

Maar, zooals ik zeide, de smaak van de 16 eeuw heeft er mede schuld aan dat
De Castelein ons zoo'n gedicht heeft nagelaten; en in dien tijd heeft men dan ook
stellig anders over de Baladen van Doornijcke gedacht. Op zichzelf moest een werk
van den beroemden rederijker belangstelling vinden; en dat dit niet

1)

Al hebben de Bal. v. Doornijcke voor ons geen kunstwaarde, in een ander opzicht zijn ze
wellicht niet onbelangrijk: eigenaardig toch is voor een Vlaming van de eerste helft der 16de
eeuw de liefde en bewondering voor den eigen vorst en daarnaast een niet te miskennen
eerbied voor den koning van Frankrijk. Dezelfde geest spreekt uit Everaert's Aragoenoysen
(Terloops zij opgemerkt dat beiden, De Castelein en Everaert, de vijandschap tusschen keizer
Karel en koning Frans ook betreuren in 't belang van de Christenheid: het Turksche gevaar
bedreigde destijds Europa).
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't minst het geval was met 't bedoelde gedicht, blijkt hieruit dat er betrekkelijk veel
1)
drukken van bestaan (zie beneden blz. 179 noot , meer dan van De Castelein's
Diversche Liedekens of Pyramus en Thisbe. Maar het beste bewijs dat de Baladen
mooi gevonden werden, levert het feit dat zij werden nagevolgd; naar ik meen zijn
er niet veel sporen bekend van zoo'n rechtstreekschen invloed van een Nederlandsch
de

gedicht der 16 eeuw op een ander. In een bundel met Politieke Balladen,
Refereinen, Liederen en Spotgedichten, in 1847 door Ph. Blommaert uitgegeven,
1)
treffen we een ‘Refereyn’ van 1580 en een ‘Balade’ van 1581 aan , die talrijke
herinneringen aan de Baladen van Doornijcke bevatten. Het eerste gedicht is gericht
tegen Willem van Oranje, den ‘organist’ van het orgel der ‘zeventhien landauwen’;
in de laatste strofe wordt de Prins bij allerlei dierlijke en menschelijke monsters
vergeleken, in ongeveer dezelfde bewoordingen die De Castelein voor de Doornikers
had gebezigd. De Balade handelt over allerlei gebeurtenissen die in den laatsten
tijd waren voorgevallen; hierin komen meer dan twintig plaatsen voor, die letterlijk
of met geringe wijzigingen aan de B.v.D. zijn ontleend. Enkele mogen als voorbeeld
hier een plaats vinden.
B.v.D. (uitg. 1616).
Polit. Ball.
blz. 27. Ghy hadt ons metten tanden
blz. 249. Hoe ghy die van Aelst zoudt
ghesleten, Hadt moghen naer u-lien gaen hebben metten tanden verbeten, Hadt
als Verwinders. Lettel beterdy, hoe ghy moghen naer uliên gaen als verwinders.
zijt ghesmeten, Maer alder quader
Gheen beterynghe en es in u, hoe ghy
spraken zijdy Ontbinders Als duyvels
sijt ghesmeten; Maer alle moordadighe
Kinders.
wercken zydy ontbinders, Als duvels
kinders.
blz. 28. My wondert hoe ghy

1)
1)

blz. 250. My wondert hoe ghy

Blz. 177 volgg. en 236 volgg.
Blz. 177 volgg. en 236 volgg.
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zout u ranckeur wreken, Ende ons int
getreur steken.

soudt u ranceur wreken, En ons in
ghetreur steken.

blz. 12. Zommich mochte wel naer
tvermeten mijn Met syns zelfs roe
ghesmeten zijn.

ibid. De sulcke mocht naer vermeten mijn
Met sijn selfs roê ghesmeten zijn.

blz. 26. Die ... Riepen: nu edel Keyser
ende fijn Gheheel uwe wy zijn.

blz. 252. Als ghy sult roupen:
‘Willecomme, Edel Philippus Conync fijn,
Gheheel uwe wy sijn!’

blz. 24. Venijnigher dan Draken galle.

ibid. fenynigher ... Dan draken galle.

blz. 28. Tzamen ghetrost, ghekoordt,
Verbrandt, vermoordt.

blz. 253. t' Samen ... ghesackt, ghecoort,
Verbrandt, vermoort.

blz. 30. Men betert goe kinders wel deur blz. 254. Men betert quade kinderen wel
tsmyten.
met smyten.
Bij De Castelein komt meermalen een genetief op -ts voor van woorden die op
een helderen klinker eindigen (abeets, B.v.D. blz. 15; Noëts, Chimerats, blz. 29;
Ethnats, blz. 30); ook die wordt ongewijzigd overgenomen (Neroots, Polit Ball. blz.
249, evenals B.v.D. blz. 25).
Wie de maker van de beide gedichten is, weten we niet. Ze zijn onderteekend
met de initialen L.H.M., maar noch Van Doorninck, noch Van der Haghen-Arnold
geven hieromtrent opheldering. Onder andere stukken in denzelfden bundel vinden
r

1)

we echter Louys H.M., Loys Heindricx, P L.H.M., en L.H. alleen ; alles
saamgenomen zullen we wel mogen zeggen dat we te doen hebben met Pater
Louys Hendricx; in de M. achter den naam zouden we dan een afkorting van
‘Minderbroeder’ kunnen zien. Of er inderdaad een Minderbroeder van dien naam
heeft bestaan, mogen kenners van de kerkgeschiedenis van Vlaanderen uitmaken.
***

1)

Zie o.a. blz. 14, 53, 128, 271, 274, 304.
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De bedoelde navolging stelt ons ook in staat, een verkeerde lezing bij De Castelein
te verbeteren. Onder de lieflijkheden die hij de bevolking van Doornik toevoegt
behoort ook deze:
Int ghelijcken veel beesten, meest dijn ghelaet staet
Te wetene van Heynen ende Crocuten,
Die twee contrefaicten der menschen huten,
1)
Ende al lockende bringen syse in sdoots vermanen .

Geen wonder dat men op deze plaats in Heynen een bijnaam heeft vermoed voor
2)
apen, de nabootsers van den mensch bij uitnemendheid .
Wanneer wij echter zien dat de Crocuten, die in één adem met de Heynen worden
genoemd, een soort van fabelachtige wezens zijn die veel overeenkomst met hyena's
vertoonen, en dat van de hyena's, evenals van de crocuten, verteld wordt dat zij de
3)
stem van menschen en dieren nabootsen om dezen te lokken , dan mogen wij 't er
voor houden dat Heynen in de

1)

2)
3)

Zoo leest men in de Rotterdamsche uitg. van 1616, blz. 28, en in de Gentsche z.j.; de Gentsche
van 1571 en de Rotterdamsche van 1612 bevatten de bovenbedoelde 36 strofen niet. Of ze
in de Gentsche editie van 1573 voorkomen kan ik niet zeggen.
Wdb. d. Ned. Taal, Dl. VI, kol. 478.
De crocuta (crocotta, κροκούττας, enz.) wordt bij verschillende schrijvers uit de Oudheid
vermeld. Zoo noemt b.v. Plinius, Hist. Nat. 8, 30, onder de monsters die Aethiopië voortbrengt
de ‘crocottas velut ex cane lupoque conceptos’ (een mededeeling die hij blijkbaar aan Strabo
heeft ontleend); elders (8, 45) noemt hij den crocotta een bastaard van hyena en leeuwin, en
vertelt dat deze de stemmen van menschen en vee nabootst, dat hij onbeweeglijke oogleden
heeft, geen tandvleesch, en ook geen afzonderlijke tanden maar in iedere kaak één lang stuk
scherp been, enz. Op de eerstgenoemde plaats vermeldt Plinius ook een leucocrotta
(leocrocuta, leucocruta), zoo groot als een ezel, maar in andere opzichten op een leeuw
gelijkend, met gespleten hoeven, een bek die tot de ooren opengaat, enz., en hij besluit: ‘hane
feram humanas voces tradunt imitari’. Over de hyena's lezen we bij denzelfden schrijver (8,
44) o.a.: Multa praeterea mira traduntur sed maxume sermonem humanum inter pastorum
stabula adsimulare nomenque alicuius addisci, quem evocatum foris laceret; item vomitionem
homini mitari ad sollicitandos canes quos invadat; etc. - Het classieke woord is in later tijd
door de dierkundigen toegepast op de Gevlekte hyena: de wetenschappelijke naam daarvan
is Hyaena crocuta.
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Bal. v. Doornijcke niets dan een drukfout voor Hyenen is. Zekerheid geeft ons het
bovengenoemde referein; daar lezen we in de laatste strofe:
Een beestelick leven hy hem selven bedeghen weeft;
Exempel an de hyenen en boose crocuten.
Deze twee contrefaicten der menschen uten
1)
Fauxsamblantich, bryngende in 's doots verstyven .

De beteekenis ‘aap’, die voor Hein op grond van deze plaats ondersteld is, vervalt
dus ook.
Leiden.
J. HEINSIUS.

(On)Gesnuyt.
De ‘deghen ongesnuyt’ uit het refereinliedje Zaechdi Mariken niet? (Tijdschrift XXV,
11 en 12) en de ‘gesnuytte verstanden’ uit de Brune's Emblemata (ibid bl. 60) zijn
ons duidelijk door de verklaring van Dr. Muller. Ik wensch te wijzen op het
1)
Horatiaansche ‘vir emunctae naris’ (zie Tijdschrift XXVI, 68), het Fra. ‘laver le nez’
(Villatte, Parisismen) als parallellen en op het Got. ‘snutrs’, Ags. ‘snottor’, Ohd. en
2)
Oudsaksisch ‘snottar’ = wijs, als stamverwanten.
Indien ons ‘snugger’ oorspr. = rein, dan hebben we een dergelijken overgang van
beteekenis; zoo ook ‘ongelik(t)’ = ruw, oorspr. ‘niet gepolijst’ (Tijdschr. XIII, 174).
G.A. NAUTA.

1)
1)
2)

De vraag, in 't Mnl. Wdb., Dl. III, kol. 2123, gedaan, of crocuut op deze plaats een verbastering
is van crocodil, moet in verband met 't bovenstaande ontkennend beantwoord worden.
Sat. I, 4, 8.
Vgl. Franck. Etym. Wdb. 923.
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De roem van Anna Bijns in het buitenland.
de

Bij de 2 uitgave van zijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde (1873) heeft
Jonckbloet (dl. I, bl. 317, noot 2) eene korte aanteekening over Anna Bijns ingevoegd,
die in de eerste uitgave niet stond: ‘Hij [Pippinck die in zijne voorrede van de
Refereynen van 1567 beweert dat Anna Bijns in “verre landen” bekend is] zegt niets
te veel, want tot zelfs in Zuid-Frankrijk was haar roem, denkelijk door de latijnsche
vertaling van haar eersten bundel, verbreid. Een schrijver uit die streken rekent haar
onder de drie beroemde vrouwen van zijn tijd’.
de

Deze aanteekening is ongewijzigd in de 3

uitgave (1885, dl. II, bl. 492)

de

overgegaan, alsook in de 4 (1889, II, 487).
Hoe zonderling het ook moge voorkomen, Jonckbloet heeft den naam van den
bewonderaar uit Zuid-Frankrijk nooit gekend. Er is meer - die bewonderaar heeft
nooit bestaan. Jonckbloet heeft de plaats nooit gezien waar de bewuste man zijne
bewondering uitdrukte, en ik heb zelfs van iemand gehoord die hem naar aanleiding
van de bovengemelde aanteekening geschreven heeft, om hem naar de bewijsplaats
te vragen ...... en de Leidsche hoogleeraar is natuurlijk het antwoord schuldig
gebleven.
Eene stoute bewering zou men wellicht denken! Maar laat mij de bewijzen van
mijn gezegde mededeelen.
Toen in 1872 Jonckbloet aan de verbeterde uitgave van zijne Geschiedenis werkte,
heeft mijn vader prof. Alfons Willems te Brussel, hem eene reeks schriftelijke
mededeelingen en verbeteringen aan de hand gedaan, waarvoor Jonckbloet hem
de

de

niet in de 2 , maar in de 3 uitgave, openlijk dank heeft gezegd (Voorrede, dl. III,
1881). Deze aanteekeningen golden meestal de middeleeuwen; maar toen heeft
mijn vader er mondelings bijgevoegd dat hij ook het een en ander over Anna Bijns
had gevonden; hij meende zich te herinneren dat een bewonderaar uit Zuid-Frankrijk
over de Antwerpsche dichteres gesproken had.
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Deze mondelinge mededeeling is in de Geschiedenis overgegaan, maar zij was,
jammer genoeg, gedeeltelijk onnauwkeurig.
1)
De bedoelde bewonderaar van Anna Bijns was Hilarion De Coste , die in 1647
een boek liet verschijnen getiteld: Les Eloges et les Vies des Reynes, des Princesses
et des Dames illustres en piété, en courage, et en doctrine, qui ont fleury de nostre
temps et des temps de nos pères. Avec l'explication de leurs devises, emblèmes,
hiéroglyphes (rebus) et symboles par F. Hilarion De Coste, religieux de l'ordre des
o

minimes de Saint François de Paule (Parijs, Cramoisy, 2 boekdeelen, 4 .).
Bl. 233 heeft die schrijver het over het beroemde Album de la Puce van juff.
Desroches. Dit geestelijk tornooi, waaraan zoo vele Fransche dichters en geleerden
in 1579 deelnamen, boezemt Hilarion De Coste de volgende zinsnede in: ‘Leur
maison (van mevrouw Desroches en hare dochter) estoit l'escole du sçavoir,
l'académie de l'honneur, ou les chastes Pucelles avoient establi leur Parnasse et
leur Helicon, où les sçavants avoient ce contentement d'admirer l'éloquence, la
bonne grâce et la gentilesse d'esprit des plus doctes d'âmes, non seulement du
Poitou, mais de la France, qui ne cedoient aux Nogaroles de Vérone, aux
Martinengues de Bresce, aux Seymers et Morus d'Angleterre, à la Bins d'Anvers et
aux Morelles de Paris....’
Feuillet de Conches (Causeries d'un curieux, dl. II, 397) heeft dezen tekst weer
opgediept en medegedeeld. Zonder natuurlijk te weten wie eigenlijk Anna Bijns is,
schrijft hij ook de aanteekening af, welke over onze dichteres bij De Coste te vinden
is: ‘Anne Binsia ou de Bins, docte et chaste fille d'Anvers, a été mise au nombre
des lettrés illustres de la France et des Pays-Bas par Aubert Lemire (Miroeus),
Valere André et François Sivert d'Anvers (hij wil zeggen Sweertius). Elle écrivit
plusieurs livres contre la Réforme en vers flamands. C'est en son honneur que Sivert
(Sweertius) a fait le distique suivant:

1)

De Coste is in 1595 te Parijs geboren, en aldaar gestorven 22 Aug. 1661: met Zuid-Frankrijk
heeft hij dus niets te maken.
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Ante pares Lesbis Sapho et mea Binsia distant
Hoc solo: vitia haec dedocet, illa docet.

Que De Coste traduit ainsi:
Binse et Sapho d'un pareil artifice
Par les vers se font admirer.
Un seul point les fait différer:
Binse fait détester le vice,
Et Sapho le fait admirer.

Uit dit alles blijkt dat De Coste Anna Bijns eenvoudig kende uit de Bibliotheca Belgica
van Valere André (1623) en de Athenoe Belgicoe van Sweertius (1628), en dat zijn
getuigenis als bewonderaar der Antwerpsche dichteres van geen bijzonder veel
gewicht is. Evenmin kan het aangehaald worden als bewijsplaats voor het gezegde
van Pippinck, die beweert dat in 1567 de roem van Anna Bijns in ‘verre landen’
verbreid was.
Desniettegenstaande blijft het belangwekkend onze Antwerpsche zus door een
Franschman in éénen adem te hooren noemen met vier of vijf vrouwelijke
16de-eeuwsche beroemdheden van het buitenland.
Laat mij hier nog het een en ander over Anna Bijns bijvoegen.
Toen Levinus Crucius (Van der Cruyssen uit Oudenaerde) zijne Paroenesis... ad
potentates Christianos (1543) aan Hieronymus Clichthove zond, schreef deze laatste
hem uit Brugge om zijne ingenomenheid met het latijnsch gedicht te betuigen en
voegde daar bij: ‘Ik verheug er mij over dat gij (Crucius) zoo de lutheraansche
leerstelsels bekampt in latijnsche verzen, evenals onze Anna Bijns het in hare
welluidende(?) Nederlandsche verzen gedaan heeft (Gaudeo sane Musas Divino
1)
famulari ac inservire cultui; et quod Anna Bins, virgo pudicissima ac Rhetor

1)

Virgo pudicissima! Men lette op die woorden met het oog op de onthullingen van Jonckbloet,
die Anna Bijns tot op het hemd heeft bekeken (Ja, zelfs er onder - volgens de ondeugende
opmerking van Busken Huet [Fant. XII, 105]). Na al hetgeen Jonckbloet de dichteres heeft
aangewreven, is het niet zonder belang te hooren hoe een tijdgenoot over haar spreekt. Over
den verzonnen liefderoman van Anna, leze men Arthur Cornette, A.B. en de letterkundige
critiek (Nederl. Museum, 1886, I, 179) en M. Basse, de Jeuga' van A.B. (Mélanges P. Fredericq,
1904).
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nostras, Antverpioe egit in Lutherum et illius asseclas, vernacula lingua suaviter
sonantibus rythmis, id Crucium uberius et multo quidem efficacius, carmine tentasse
Latino).
Terecht werd Clichthove's brief door Crucius in de liminaria van zijn werk
opgenomen, want men kan het latijnsche pamflet niet lezen zonder gewaar te worden
dat de steller de Refereynen onder de oogen heeft gehad, - vooral het meesterlijk
gedicht, waarin Anna Bijns tot eene kruistocht tegen de protestanten aanspoort, op
den stok:
Staet op uuten slaepe, tis nu den tijt!

De Parenesis (ook al eene aansporing tot een kruistocht tegen de protestanten) is
er ten deele eene omschrijving van.
Suaviter sonantibus rythmis lijkt me niet allergelukkigst gezeid voor de forsche,
ruwe mannentale van joffrouwe Bijns - inzonderheid voor het aangehaalde Refereyn,
1)
waarvan de aanvang der laatste strophe schettert ‘als een trompetgeschal’ :
Staet oppe, ten is nu geen tijd te slapene
2)
Gij, Christen ridders, rasch in de wapenen!

Dit overwegende, zou ik mij geneigd voelen, het suaviter voor Clichthove's rekening
te laten, ware het niet dat ik den man verdenk, zich in zijn overigens vrij keurig latijn,
3)
aan een flandricisme te hebben bezondigd . Aan welluidendheid (dit woord zweefde
vermoedelijk den Bruggeling voor den geest) ontbreekt het voorzeker door de bank
in de Refereynen niet, maar is zoet-luidend geene verkeerde karakteristiek voor de
dichteres wier kenspreuk luidde ‘meer zuers, dan zoets’?
Ten slotte, nog een woord.
de

De beteekenis der Refereynen schijnt bij onze Vlamingen der 17 eeuw zoo zeer
vergeten te zijn dat Valere André (eerste uitgave) durft schrijven hoe Anna Bijns ‘in
1580 contra Calvinum’ schreef!!

1)
2)
3)

M. Basse in het Tijdschrift van het Willemsfonds, 1903, bl. 12.
Uitgave Bogaers-van Helten bl. 343.
Rhetor nostras beteekent natuurlijk bij hem ‘rederijker’.
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Sweertius (1628) heeft dien flater van belang verbeterd; en in de tweede uitgave
van André zal men den aangehaalden zin tevergeefs zoeken.
Nochtans stond Anna Bijns nog op de lijst der in de school toegelaten boeken te
1)
Brugge in 1612 .
LEONARD WILLEMS AZ.

Bladvulling.
Bij Tijdschrift XXVI, 67 en 68.
1)

de

Dr. Vürtheim wijst op een 3 voorbeeld van het uit de sage van Apollo en
Cassandra bekende volksgeloof, dat door iemand in den mond te spuwen dezen
een gave of kunst, speciaal de voorspellingskunst, ontnomen kon worden. In een
verhaal op Creta over Glaucus wordt verteld, dat een ziener dezen koningszoon
gedwongen de voorzeggingskunst heeft moeten leeren; de profeet weet echter zijn
leerling die weer kwijt te doen worden door hem in den mond te spuwen. Ook in de
Edda staat het sputum met de ziel in verband; ‘wird man berufen, muss man sofort
ausspucken’, luidt een Germaansch voorschrift en minder wellevend gaat het voort,
2)
‘allenfalls dem Berufenden ins Gesicht (Wuttke, Deutsche Volksaberglaube)’ .
G.A. NAUTA.

1)
1)
2)

Nr. 28. Zie de lijst gedrukt Société d'Emulation, LII, 1903, in het artike van Kan. De Schrevel,
Statuts de la gilde des libraires.
In zijn Gidsartikel (October 1907, bl. 79) ‘Dioscuren’. Abusievelijk wordt in eene noot naar
Taal en Letteren verwezen; bedoeld is het Tijdschrift v. Ned. Taalen Letterkunde.
Blz. 184.
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Middelnederlandsche lexicographische noten.
I.
Vele der hiernavolgende aanteekeningen heb ik sedert verscheiden jaren ‘en
portefeuille’. Ik behield ze met de hoop dat ik er nog de eene of andere interessante
aanvulling aan zou kunnen toevoegen, of ook dat ik de oplossing zou kunnen vinden
van menige vraag, welke ik hier stel, en tot nog toe buiten staat ben te beantwoorden.
Maar het monumentaal gebouw, dat prof. Verdam ter eere van onze oude taal
opricht, nadert stilaan zijn einde. Het ware te wenschen dat het beloofde Supplement,
alle noodige inlichtingen verschaffe over kleine tekortkomingen van het woordenboek
(en die zijn natuurlijk in een werk van zulken omvang onvermijdelijk). Wat ik nu nog
niet weet te verstaan, zal hoop ik, een ander kunnen klaar spinnen.
Deze noten (buiten eene, op refaitieren, die in verband staat met wat voorafgaat)
betreffen alle de drie eerste deelen van het Woordenboek. Mijne aanmerkingen
over de volgende deelen komen later.
Bij het zenden van mijn handschrift naar de drukkerij, herdenk ik met dankbaarheid
mijn oud-leermeester prof. Johannes Franck te Bonn, en koester ik den wensch dat
hij bij het lezen dezer stukjes onder den indruk zal komen dat de lange onderhouden,
welke wij, nu twintig jaar geleden, over het Mnl. hadden, zijne onwaardeerbare
lessen, zijne kostbare raadgevingen nopens philologische methode, aan mij niet
geheel zijn verspild.

Mnl. Fermaelge.
Bij Verdam vinden wij voce chermaelge de volgende aanteekening: ‘Bij de
beschrijving van eene schilderij van Sinte
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Catharina lezen wij bij Diericx, Mémoires, t. II, 256 ‖ De croene ende thaer van finen
gaude ende de t'sermaelgen, 't sweert ende dwiel ende de conync, die onder haer
voete licht, ghestoffeert ende vergaudt.’ Het woord staat in 't Mnl. Woordenboek
met een vraagteeken voorzien - zeer terecht - want wij hebben hier te doen met
eene slechte lezing van Diericx. De volzin is getrokken uit eene overeenkomst
1)
gesloten met den schilder Saladyn de Stoevere (Diericx leest de Scoenere in 1434
(Registers van de keure 1434, fol. 22 verso); de schilderij, welke de schilder moet
leveren, is er tot de kleinste bijzonderheden nauwkeurig in beschreven. Zeer duidelijk
staat er te lezen ‘.... ende de fermaelgen, 't sweert ende dwiel’. Het gecursiveerd
woord ontbreekt bij Verdam op de letter F, evenals bij Stallaert. Het is niet anders
dan het oud-fransch fermaille (van fermer), waarvan menig voorbeeld bij Godefroy
te vinden is; het wordt aldaar vertaald door agrafe - zoo dus een haak of gesp.
Het afschrift van dit stuk bij Diericx is, zooals bij hem bijna steeds het geval, weinig
betrouwbaar: er is sprake van de wercken van engelen (lees vlercken), otters, (waar
marters staat) ‘de wolcken versilvert afghescheid (lees afghesedt) van fijnen aysure’
- ‘de lemmer (er staat den temmer) van beide den waepenen gestoffeerd alsoet
behoert.’ Zie verder de volgende aanteekening.

Mnl. Bootseel.
Dit zelfde contract van 1434 houdt ook volgens Diericx deze bepaling in: ‘Item de
veldinghe ende de vercierselen (sullen sijn) van fijnen ghebruneerden gaude, ende
wel reinlic ghepointsonneert’. - In plaats echter van het gecursiveerde woord, heeft
het handschrift ‘ende de bootseelen van fijnen... gaude’.

1)

Cf. over dien schilder Mémoires sur les documents faux relatifs aux peintres flamands, door
Victor Vander Haeghen, bl. 18 en 125.
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Diericx verstond dit niet - en daarom heeft hij dan, tamelijk willekeurig, vercierselen
in zijn tekst gesteld!
Dat Diericx bootseelen niet verstond, is heel begrijpelijk. Het woord is uiterst
zeldzaam en komt voor noch bij Verdam, noch bij Stallaert.
Wat het beteekent? Het is het oud-fransch bochel, boschel, bosquel, waaruit het
modern Fransch bosquet.
Het contract bepaalt dus hoe ‘veldgezichten en bosschages’ er zullen uitzien.
Vraagt men mij nu of het zeker is dat bootseel wel bochel is, dan verwijs ik naar
Rijmbijbel var. v. 5241 waar bootseus voorkomt, hetgeen in dezelfde verhouding
staat tot bocheus (bossu = bultenaar), als bootseel tot bochel.
Nevens bootseus heeft het mnl. botseus, bocheus enz. Op dezelfde wijze zouden
wij ook kunnen hebben botseel, bocheel. Doch die vormen kan ik niet terugvinden.

Mnl. Dusync.
Verdam haalt nog een volzin aan van dit zelfde contract, voce dusinc: ‘Den dusymt
(lees dusinc) den ryeme (glosse?) vergaudt ende die ondermauwen van finen
aysuere’, Diericx, II, 256.
Er staat in het handschrift dusync: Verdam heeft dus, wat de slot-t betreft, de
goede lezing gevonden: overigens is er geene reden tot verandering in dusinc, want
Gentenaars zeggen nu nog dijng voor ding, rijng voor ring enz.
Verder zij opgemerkt dat den ryeme geene glosse is, en dus iets anders in de
schilderij aanduidt dan den dusync - ik onderstel den zoogenaamde corsrieme.

Mnl. Berdel.
‘Berdel’, (ik schrijf hier alweer het Mnl. Woordenboek af), ‘is de benaming van een
visch. ‖ Drie last harinck ... vijf hondert berdelen, Diericx, Memoires t. I, bl. 241’.
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Een visch, goed! maar welke visch is het eigenlijk?
Ik mistrouwde Diericx met zijne fantastische lezingen, en de overtuiging drong
zich aan mij op, dat met het werpen van mijn hengelroede in ons stadsarchief, ik
den geheimzinnigen visch wel beet zou krijgen, en dan, desnoods met behulp van
een ichthyoloog, zijn aard en afstamming wel nader zou weten te bepalen.
Op het stadsarchief gekomen, vond ik weldra in Register C, fol. 39, het bij Diericx
afgedrukte stuk. Het is een reglement van 1408 over de vaart op de Lieve. Onder
meer, wordt er in bepaald dat geen schip zwaarder belast mag zijn dan met ‘vijf
vaten wijns’. Voor het geval dat er andere koopwaren dan wijn op varen, geeft het
reglement het equivalent van die vijf vaten: ‘Dats te wetene drie last harinx voer vijf
vate wijns; vijf hondert berdre voer vijf vate wijns, [viertich vate botren voer vijf vaten
wijns] ...’. De zin tusschen haakjes is door Diericx overgeslagen; de rest van het
stuk leze men verder in de Mémoires, waar men de leesfouten dan cadeau krijgt.
Berdre is het meervoud van bert - of liever een van de meervouden, want men
vindt ook berden en berdere.
Bert beteekent houtbort, plank, houtblok.
Mijn visch is naar de maan!
Ik was om vischvangst naar het archief geweest - het viel tegen! ik keerde naar
huis met een houtblok (aan 't been).

Mnl. Arduun.
Dit woord (= arduinsteen) komt in het Mnl. Woordenboek met een enkel voorbeeld
voor, getrokken uit Diericx, Mémoires t. II, 213. Er is sprake van den bouw van den
toren der Sint Michielskerk te Gent in 1414: ‘elcke laghe van eenen sticke, ende
van tween ghebant ghevende, ende de ardune 7 dume gesteetvoucht’. ‘Gewoonlijk’,
merkt Verdam op, ‘vindt men in 't mnl. orduun’.
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De opmerking is zoo wel gegrond dat in Register der Keure, 1414, fol. 88, inderdaad
orduun staat, en niet arduun, zooals Diericx drukt.
‘In plaats van gesteetvought, lees gestootvought’, zegt Verdam. Nu, er staat ook
gestoetvought.
Overigens, zooals het van prof. Verdam te wachten is, zijn de slechte lezingen
van Diericx in den regel op meesterlijke wijze in 't Woordenboek verbeterd. Gulotse
(lees galotse, zegt Verdam) - galotse heeft ook het hs.
Sacknevel - lees saccovel, zegt Verdam. Er staat inderdaad saccuevel enz. enz.

Mnl. Biljoenen (Buljoenen).
In ditzelfde contract van 1414, aangegaan tusschen Jacob van Wulmakere, priester,
en Willem ‘roquetier’ (steenkapper) te Vilvoorde, welke de steenen voor den bouw
van den toren moet leveren en afwerken, komt ook de volgende bepaling voor: hij
moet leveren: ‘zes pilaere ende drie boghen voeren in dobbineel ghebuilloent naer
't bert’ - Diericx drukt: ‘in dobbinieel ghebuilloent naer 'twerck.’
Nu twijfel ik er ten zeerste aan of Noord-Nederlanders, zelfs met den verbeterden
tekst en met behulp hunner woordenboeken, uit dien zin zullen geraken.
Het is dan ook een van die tamelijk zeldzame gevallen voor het
middelnederlandsch, waar men met Cobet mag uitroepen: combure lexica, - laat
de woordenboeken maar rusten, in dit geval zijn zij toch van geen nut.
Voor den Vlaming ziet het er ditmaal anders uit; want ‘gebiljoent naar 't bert’, dat
voor een Hollander chineesch lijkt, is nog modern Vlaamsch.
Eenige woorden toelichting zijn dus niet overbodig.
De middeleeuwsche steenkappers hadden de gewoonte hunne steenen te kappen,
niet volgens teekeningen door den bouw-
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meester geleverd, zooals het in onzen tijd gebeurt, maar naar houten modellen, die
zij dan in steen moesten namaken.
Zulk een houtmodel heette bert, eene beteekenis van het woord die bij Verdam
niet opgegeven is.
Onze Vlaamsche steenkappers kennen dit woord thans nog in deze beteekenis
- want van tijd tot tijd gebruikt men die houtmodellen ten onzent nog. Het is onlangs
te Gent gebeurt met den bouw van de groote post. Onze steenkappers noemen dit
dan: ‘naar 't bert werken.’
Juist in die zelfde beteekenis komt ‘naer 't bert’ voor in den tekst van 1414.
‘Ghebuilloent’ of ‘ghebuljoent’ met een u, bestaat nevens ‘ghebiljoent’, evenals
fransch billon, tegenover engelsch bullion, en m.lat. (bij Ducange) billio, nevens
bullio.
Het werkwoord ‘biljoenen’ of ‘buljoenen’ staat noch bij Verdam, noch Stallaert,
noch Gailliard.
Het komt echter voor bij De Bo, en is dus modern Vlaamsch: Een tweede
Vlaamsche vorm is beloenen (De Bo). De Hollander kent afbiljoenen of afbaljoenen,
welke laatste vorm op afbuljoenen teruggaat (cf. Groot Woordenb. voce afbiljoenen
en baljoenen); doch meest wordt gezeid ‘schuins afkanten’ (in 't fransch chanfreiner).
Het ww. vinden wij ook in het contract aangaande het beroemde schippershuis
o

te Gent (Jaerregister 1530-31, fol. 12 v ., 10 September 1530): ‘... mitgaders de
pylaren van goeden hecten (lees echten) witten ende gaven orduinsteen ghebilioent’
- en wat verder ibidem: ‘... item alle de deuren ende veinsteren, vooren verclaerst,
moeten zijn van goeden, ghaven ende reynen Vlaamschen orduinsteen, rabbat van
1)
zeven duimen, gheheelt bilioen (lees geheel bilioen of ghebilioent’.
Blijft nog te verklaren het woord dobbineel. Ongetwijfeld is dit eene vervorming
van dobbeleel, zooals Verdam gist voce dobbeleel. De tekst van Diericx wordt aldaar
aangehaald

1)

Die teksten werden mij welwillend medegedeeld door prof. V. Vander Haeghen, onzen
bekwamen stadsarchivaris.
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zonder uitlegging, maar met eene verwijzing naar fransch arcdoubleau. Deze laatste
gissing van Verdam is, naar ik meen, gerechtigd. Ik zou daarvan thans een
mathematisch bewijs willen geven.
Indien de zes te leveren pilaren op eene rij stonden, zouden er vijf bogen op
komen.
Indien er drie pilaren eenerzijds, tegenover drie andere pilaren anderzijds stonden,
zouden er rechts twee bogen op komen, links idem, te samen vier bogen.
Onze tekst zegt ‘zes pilaere ende drie boghen’. En nu is juist de eenige wijze om
tot dit cijfer te geraken, er dobbeleelbogen van te maken. Op pilaar A en B komt
dan een boog, C en D staan achter A B met een boog, E en F achter C D met een
1)
boog, te samen 6 pilaren en 3 bogen.
De bogen zijn aldus ‘in dobbineel’, om met onzen tekst te spreken, dit is in
dobbineel-orde of dobbineel-vorm.
Hiermede is dat gedeelte van ons contract verklaard.
Ietwat verder komt nog een tweede bepaling, welke Verdam met een ? aanhaalt:
‘Alle de boghen naer tdobbineel VII vierendeele voets hooghe in de coupe, al viercant
gheel penant.’ Diericx drukt: ‘als viercant...’
Na hetgeen ik hoogerop heb medegedeeld, zal deze laatste bepaling wel duidelijk
zijn. Wij hebben gezien dat de steenkappers moesten werken ‘naer 't bert’. Hier
hebben wij ‘naer 't dobbineel’, dit is naar de ‘dobbineel-berdren’. Men had natuurlijk
niet alle de bogen van de kerk in hout opgemaakt. Een enkel dobbineel diende in
hout tot model, en ‘naer 't dobbineel’ moesten de andere bogen van de kerk gekapt
worden.
‘Al viercant gheel penant’ levert geen bezwaar op: men versta natuurlijk ‘aan de
vier kanten geheel met streksche lagen voorzien’.

1)

P. Chabat, Dictionnaire des termes employés dans la construction, voce arcdoubleau: ‘e'est
l'arc formant saillie sur l'intrados d'unc voûte et partant d'un pilier à l'autre dans une direction
normale à l'axe de cette voûte’.
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Ten slotte, nog eene opmerking.
De Sint Michielskerk ligt op tien minuten gaans van mijn huis. Met het contract
van Willem de ‘roquetier’ in de hand ben ik dit gebouw gaan bezichtigen om te zien
of ik mij rekenschap kon geven van alle termen der overeenkomst. Tot mijn groote
verbazing zag de kerk er anders uit dan ik verwacht had. Ik wist me dit eerst niet
uit te leggen. Doch na dien verwees mij mijn vriend Paul Bergmans, secretaris van
de Gentsche maatschappij van oudheidkunde, naar eene tweede overeenkomst,
welke mij onbekend was gebleven. Het contract met Willem in 1414 aangaande
den bouw van den toren, werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Waarom weet ik niet.
de

In de 17 eeuw werd er dan opnieuw gewerkt aan onzen toren. Men leze
dienaangaande eene mededeeling van wijlen den heer Van den Bempden in het
Bulletijn van de bovengemelde maatschappij (t. IX, 1901, bl. 169), waar aangetoond
wordt, dat men aan den toren begon te werken in 1640 en dat een contract werd
gesloten in 1668-72 met een steenkapper voor het leveren van de steenen. Het
contract is daar in extenso afgedrukt.
Het is misschien goed dat ik de lezers van het Tijdschrift van dit alles op hoogte
breng, anders mocht soms een van hen, te Gent zijnde, ook in de Sint Michielskerk
het contract van Willem gaan bestudeeren. Wat hem te wachten staat, is hem thans
bekend.
Het tweede contract van 1668-72 werd eveneens slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
Zoodat de ongelukkige Sint Michielstoren het heden nog niet verder gebracht heeft,
dan tot een stompen romp, waaraan de spits nog ontbreekt.

Mnl. Bucdec, Bucding.
Een van de woorden, welke bij Verdam opgenomen worden met een enkel voorbeeld
uit Diericx, is mnl. Bucdec. Het komt
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voor in een contract van 12 Juni 1408 (jaarregister 1408, fol. 60) tusschen Lievin
van Lede en Willem van Musschesele aannemers, eenerzijds, en de gevolmachtigden
der St. Pietersabdij, anderzijds. Mémoires, t. II, 337: ‘Dat L. en W. met haren, die
ziere toenemen zullen, te haren coste van den bucdecke an de zijde ten kerchove
waert, (aan den Bavotoren) breken sullen van boven nederwaert den muer tusschen
den portaele ende sente Wulframs autare.’ Ik was wel overtuigd dat ik met eene
opzoeking in het archief alweer eene slechte of onvolledige lezing van Diericx zou
ontdekken en dat de onverstaanbare tekst klaar en duidelijk zou worden.
Doch ditmaal was het mis!
Niet dat de lezing van Diericx in orde is - dat ware al te veel gevergd! - er staat
in het hs.: bucdeke - niet bucdecke; maar hiermede zijn wij niet verder gevorderd.
Bucdeke is ongetwijfeld hetzelfde woord als buedeke dat ik terugvind in de
Rekeningen der Stad Gent, 1376-1389, uitg. J. Vuylsteke, bl. 371:
‘Teerst Mattheus de Backere, van 2½ ellen guldin lakins, ende van 3 ellen ende
3 vierendeele blau fluweels ten hende te buedeke van onser vrouwen cappe ende
tonser vrouwen mantele in de capelle...’ (Reken. van 1386).
De beteekenis van het woord ‘buedeke van der cappe’ blijkt ook niet uit dezen
tekst. Ten eerste omdat wij niet met zekerheid weten wat ‘cappe’ hier wil zeggen.
Er is sprake van de ‘cappe’ welke de Gentenaren ieder jaar naar Doornik mede
dragen, wanneer zij deelnemen aan de processie ‘ende de fiertre ommedragen’.
De cappe dient voor die ‘fiertre’ (reliquieënkast) en heeft dus niets gemeens met
eene ‘mantelkap’, zooals Verdam het ten onrechte vertaalt, voce cappe, col. 1191,
in andere Gentsche teksten, die op de Doorniksche processie betrekking hebben.
In den beginne schijnt deze kap een eenvoudig laken overtrek voor de ‘fiertre’ te
zijn geweest, maar stilaan maakte men te Gent meer en meer werk van die kap,
besteedde er
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meer en meer geld aan, zoodat het ten slotte tot een kostbaar baldakijn kwam.
o

Enkele voorbeelden volgen hier uit de stadsrekeningen 1336-7 (fol. 139 v .): ‘Item
(betaeld) Jacoppe Compère van der cappe te makene met upheven werke, van der
wapine vander ende van den pongioene te makene ...’
‘Met upheven werke’ komt ook voor rekeningen 1337-8 en 1344-5.
Rekening 1354-5: ‘Item Zegheren van de Woestinen van der cappe te maken
met up-heven werke ende van matsoeneryen’. Het laatste woord (niet bij Verdam)
beteekent ‘houtversiering.’
Rek. 1366-7: Na den post van het maken van de cappe, volgt: ‘Van der muten
daer de cappe upghemaect was.’
In de volgende rekeningen is sinds dien steeds sprake van eene ‘mute’ of ‘vorme’
(voerme, vuerme), waar de kap op gemaakt wordt.
In dezelfde rekening van 1366-7 wordt ook vermeld ‘cammecate, waer de beelden
met ghecleed waren.’
De rekening begint ‘Van 8 ellen 3 vierendeele bruunscaerlakens flueels ten
buedeke van onser vrouwe cappe....’
o

Dit ‘buedeke’ verschijnt op dezelfde wijze in 1367-8 (fol. 280 v .), in 1378-9 (fol.
o

337 v .), en in de gedrukte rekening, welke ik hooger heb aangehaald - 1386.
Alles even onduidelijk.
In Gentsche teksten vinden wij ook een bucding of buedinc, dat misschien
hetzelfde is als ons bucdec = buedec.
o

Rekening 1433-4 (fol. 345 r .): ‘Item ghegheven den goeden lieden van onser
Vrouwe Kercke te Sent Pieters thulpen haren werke van haren bucdinghe van hare
kerken over deerste jaer ende deerste payment in minderinghen van de 25 lb. gr.
die hemlieden toegheleyt waren van scepenen - 5 lb. gr.
De rekening 1434-5 ontbreekt.
o

Rekening 1435-6 (fol. 12 v .): ‘Item ghegheven den goeden lieden ... thulpen
haren wercke van haren budinghe van harer
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kerken over tderde jaer ende tderde payement, in minderinghen van....’ ‘Item den
selven ghegheven een yserinnen balke thulpen haren bucdinghe van haren kercken,
coste 12 lb. gr.’
Wie brengt hier licht in?

Mnl. Ancaert en frecard.
In het Gendsch Charterboekje, door Diericx in 1821 uitgegeven, lezen wij bl. 119
het volgende: ‘26 haelster drye francart (of ancaert) onderschotene evene.’ Terecht
merkt Verdam voce Ancaert, op: ‘Het is niet duidelijk, welke van de beide vormen
in het Hs. staat (of beide) en of de eene vorm ancaert ook eene toevoeging van den
uitgever is.’
Dit francart of ancaert komt voor in eene overeenkomst tusschen den abt der
Sint-Pietersabdij te Gent en Jan Halewijn, meier te Desselghem, 6 Maart 1402; het
stuk is bij Diericx getrokken ‘uit een oud charterboek.’
Op het stadsarchief te Gent vond ik de overeenkomst in het register Sint Pieters
Swarte boec, fol. 131 verso, en daar staat heel duidelijk ancaert.
Waar had Diericx dan de lezing francart vandaan? Op het provinciaal archief te
Gent vond ik een tweede afschrift van ditzelfde stuk in het register 14 der Sint
Pietersabdij, fol. 49 verso, en ditmaal stond er wel francart.
Zoo dus heeft Diericx niet een, maar twee charterboeken gebruikt.
De vorm francart alleen is goed: ancaert is een slechte lezing. Het verwonderde
me dan ook geenszins, toen ik later het origineel terugvond van onze overeenkomst
o

(prov. archief te Gent, charters van St. Pieter, n . 1040), dat aldaar francart ook
staat.
Dit francart is eene fransche maat, waarover men inlichtingen vindt bij Verdam,
voce frankaert en in Stallaert's Glossarium. Deze geleerde beweert echter dat het
eene Iepersche maat is,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

197
1)

maar het voorkomen van dit woord te Desselghem - reeds in een charter van 1280
- bewijst dat men die maat buiten het Iepersche ook gebruikte; doch zij zal wel enkel
bekend zijn geweest in het deel van Vlaanderen, dat onder de fransche kroon stond
(de westkant van de Schelde) - aan den rechteroever der Schelde is er van francart
geen sprake meer.
Terloops zij hier aangemerkt dat dit francart tot frekard verbasterde te Voormeseele
(of is het fout van den copist?) te oordeelen naar de rol uitgegeven Annales Société
d'Emulation tom. 19, bl. 307 en 308, waar wij lezen: ‘XXII rasiere ende VIII frekard
's jaers.’ Verdam citeert de tweede volzin, van bl. 308, op lantscout, met een
vraagteeken achter frekard.
Dit frekard dient natuurlijk in het Supplement op het woordenboek opgenomen te
worden, want wie het in een tekst ontmoet en het niet verstaat, kan natuurlijk niet
gissen dat hij op francart terecht zal komen.

Mnl. Fauxarmet.
Verdam (woordenboek) heeft op het woord fauxamet de volgende aanteekening:
‘fauxamet(?): een deel der wapenrusting. Bij Ducange I, 228 staat vermeld het woord
ametum, fr. amette “quo collum tegitur et pectus”; Bij Roquefort I 59: amit, amits,
espèce de cape. Kan het tweede deel van fauxamet dit woord zijn? Doch ook dan
blijft faux onverklaard. Dit kan hier niet hetzelfde beteekenen als bv. in fr. faux visage
(Duc. 7, 170) sorte d'habillement, masca. ‖ Ten derden stack hi den beroepere opt
fauxamet, dat sijn lance brac (Excell. Chronike van Brabant).’
2)
Er is dus een enkel voorbeeld van fauxamet en Verdam

1)
2)

Van Lokeren, Cartulaire de St. Pierre, bl. 408, nr. 896.
In het vervolg op de Divisie Kroniek, bij van Doesborgh in 1530 gedrukt, komt ook fauxamet
voor, maar het is dezelfde tekst als de Cronyke van Brabant.
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heeft het aangetroffen in de uitgave van 1530 (Antwerpen, van Doesborg) der
1)
Excellente Cronike, fol. 279 (niet 281 zooals hij schrijft). Het komt voor in de
beschrijving van een steekspel te Valladolid, waaraan Karel de Vijfde in 1518
deelnam.
Van die Excellente Cronike is er nu juist eene vroegere uitgave van 1518 (insgelijks
Antwerpen, van Doesborg); en ik werd zeer benieuwd te weten of het bedoelde
woord er ook in voorkwam - mijne opzoeking bleek niet vruchteloos te zijn. Het
steekspel stond er, lang en breed, met dezelfde bewoordingen, in beschreven. Doch
b

2

ditmaal luidde het (fol. 220 - geteekend m verso): ‘Ten derde stack hi den beroepere
opt fauxarmet....’
Fauxamet is dus eenvoudig een klaarblijkelijke drukfout. Doch wat beteekent nu
fauxarmet? Armet is nog modern Fransch, en beteekent helm. Pasquier, Recherches
de la France, VIII, 3, zegt naar aanleiding van dit woord: ‘Ce que nos anciens
appelent heaume, on l'appela sous François I armet; nous le nommons maintenant
habillement de teste’ Fauxarmet is oogenschijnlijk een fransch woord - maar het
zonderlinge van de zaak is dat fauxarmet in het Fransch niet terug te vinden is.
Deskundigen, tot wien ik mij wendde om de beteekenis van dit woord toe te lichten,
antwoordden mij allen dat zij het nooit en nergens hadden aangetroffen.
Zou fauxarmet dan een misvormd fransch woord zijn, van den Vlaamschen
bewerker der Cronieke? Heeft hij door fauxarmet bedoeld het ‘faux visage de l'armet’?
faux visage beteekent in het oud-fransch masker. Het woord was ten onzent ook
bekend, want ik vind het terug in de Vlaamsche glossen van het Isengrinus hs. te
Pommersfelden: ‘larva, semelars vel fausse

1)

1

Geteekend r (recto, col. b). Terloops zij hier aangemerkt dat W. Nijhoff het getal folio's van
deze uitgave slecht aanduidt. Sign A - K = 40, A a - Z z = 93, A A - Z Z = 93, + 4: te zamen
320; maar C c heeft 2 fol., en D d ontbreekt (= 6); zoo dus 320 - 6 = 314 (en niet 320, zooals
3+4

Nijhoff opgeeft. C
en D worden vervangen door den ‘boom’, (geslachtsboom) - 6 fol.
plano, geplooid dus 12 fol. - Rekent men dien ‘boom’ mede, zoo heeft de uitgave 314 + 12 =
326 fol.
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visage’. En Vaderl. Museum, V, 32: ‘Habilementen van faulx visaigen:
vermommingen’. Ja, zelfs fovisage in de Nederl. bewerking van den Pelerinage van
Guil. de Diguilleville (cf. Tijdschr. Maatsch v. Leiden, 1904, blz. 37).
P.S. Prof. Verdam deelt mij mede dat mijne gissing, alsof de schrijver der Kroniek
fauxarmet zelf zou gesmeed hebben, geen steek houdt; dit woord komt herhaaldelijk
voor in de ned. Pelgrimagie, waarvan hiervoren sprake is. Het zou interessant zijn
te weten welk Fransch woord hierdoor wordt vertaald. Ongelukkig ligt noch de
Nederl., noch de Fransche tekst hier te mijner beschikking en zoo ver ik zie, heeft
prof. J.J. Salverda de Grave over dit woord niet gehandeld in zijne bijdrage over de
Pelgrimagie (Tijdschr., 1904).

Mnl. Beselscap.
De eerste uitgave van de Excellente Chronijcke van Brabant is van 1497 (Antwerpen,
Roland van Dorpe); de tweede van 1512 (Antw. Heckert van Homberg); de derde
van 1518 (van Doesborg cf. supra); de vierde van 1530.
Het is deze vierde uitgave welke Verdam heeft geëxcerpeerd - en dan is het voor
sommige woorden van belang, eens na te gaan, hoe het er in de voorgaande
uitgaven mede uitziet.
Voce Beselscap geeft Verdam den volgenden zin getrokken uit de uitgave 1530,
2

fol. 172 (M M col. c.): ‘Bi eenre wtsprake gewesen dat vrou Jacoba onbehoerlic
gescheyden was van hertoge Jans beselscap’. ‘Vergelijk het mnd. werkwoord sik
beselschoppen’ zegt Verdam.
Wanneer wij nu vaststellen dat de uitgave van 1497 (fol. 183 col. a), evenals die
1

van 1518 (fol. 171, d col. c.) aldaar geselscape lezen, dan vloeit hieruit voort dat
er bij beselscape geen verwantschap is met het middel-nederduitsch, maar eenvoudig
eene drukfout.
Het woord is dus geen Nederlandsch - en dient alleen als corrupteel in 't
Woordenboek aangeteekend te staan.
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Mnl. Beschick.
Verdam, voce bescict, haalt een zin aan uit de Excell. Cron. 1530, fol. 141 col. d.
3

(D D ): ‘Also dat gewoonlic is van allen gemeynten dye beruert sijn ende overeen
lopen sonder eenich beschict’. ‘Lees bescheit’, zegt het Woordenboek, ‘d.i. verstand,
oordeel. Doch misschien moet men beschiet lezen, dat graphisch nog dichter bij
beschict staat’.
3

De uitgave van 1518, fol. 141 (y b) leest zooals 1530. Maar in de uitgave van
1497 lezen wij: ‘Mer ach lazen na dezen goeden raet en woude die ghemeynte niet
horen noch gheenrehande onderwijs en hadde daer stede, also dat gewoenlyck is
van allen gemeynten die beruert syn ende overeen loopen sonder eenich beschick’
4

(fol. 150, col. b, rrr ).
Het zelfst. nw. beschick staat in het Woordenb. niet. Het is regelmatig gevormd
uit beschicken, evenals schik uit schikken. Beschicken beteekent regelen. Beschick
kan dus hier beteekenen regel, plan. Ik zou het niet op mij durven nemen, dit woord
hier te veranderen in besceit of beschiet, en laat het dus aan meer bevoegden over
te beslissen of er op deze plaats wezenlijk eene corrupte lezing is.
Wat het woord getrac betreft, dat Verdam in gecrac in de Excell. Cron. wil
veranderen, in de uitgaven van 1518 en 1497 staat er wel gecrac.
Op het woord afsit, komt ook bij Verdam een verdachte plaats voor van onze
Croniek; maar ofschoon de zin voorkomt in eene uitweiding over de politiek van
Keizer Otto III, is die bladzijde in de uitgave van 1518 niet te vinden. Welke is hier
de bron geweest van de uitgave van 1530?

Mnl. Hooftkettel.
Van dit woord geeft Verdam (Woordenboek) de volgende verklaring: ‘Hovetketel
(hooftketel) znw. m. Hetzelfde als
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ketelhoet; z. ald. ijzeren of metalen kapje, dat onder den helm gedragen werd. Vgl.
Beckeneel en de daar genoemde zinverwante woorden.’
De eersten die op dit woord hunne aandacht gevestigd hebben, zijn Sartorius en
Lappenberg (Urkundliche Geschichte des Ursprungs der Deutschen Hanse, 1830,
t. II, p. 81). Het woord komt aldaar voor in eene tollijst van 1252, en wordt vergezeld
van de volgende aanteekening: ‘Hovetketel ist mir unerklärlich. Die Uebersetzung
hat hier hoeltketel; dies aber führt nicht weiter; Hoelt ist schwerlich für Holt (holz):
man bringet die hovetketele oder hoeltketel mit Fässern oder Säcken. In sogenannte
Säcken wurden auch Flüssigkeiten verführt: s. weiter unten Roquefort, voce “Sac,
mesure des liquides”; dan wäre vielleicht an Obstwein zu denken, holl. ovet (obst.);
ketel ist kessel und ketzel. Weiter unten hat die Uebersetzung schlechtweg ketele,
kessel’. Klaarblijkelijk wisten dus Sartorius en Lappenberg met dit woord geen weg.
De uitlegging, die Verdam er nu van geeft, houdt, zooals wij later zullen zien, geen
steek.
In het verband, waarin het woord voorkomt, was het overigens van meet af aan
onwaarschijnlijk dat er een helm of ketelhoed door bedoeld zou zijn.
Gelijk gezeid, de eenige bekende plaats was tot dusver de tollijst van 1252. Wij
bezitten van die lijst verschillende teksten: een oorspronkelijke, in het Latijn: en twee
nederlandsche vertalingen.
Ziehier nu de noodige uittreksels, zooals zij gedrukt staan in de laatste uitgave
van het Hansisches Urkundenbuch, I, bl. 1512:
‘De melle, quod affertur kacabis, vel in quodlibet vase, 2 d. - Vas hovetketel, 4 d.
- Saccus cum hovetketel, 2 d.’
Verder in dezelfde tollijst bl. 156, 1:
‘Quodlibet vas vini, cinerum, mellis, picis, olei, saguminis, medonis, aceti, hovet
ketteles 4 d. - Saccus hovet kettelis, 2 d.’
De eerste vertaling luidt:
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‘Een vat met hoeltketele, 4 d - die sac, 2 d. (bl. 1151, 3)... Elc vat wiins, asschen,
zeems, olien, pex, soetes, meeds, asiins, jof ketels, 4 d. - zac jof ketels 2 d.’
Tweede vertaling:
‘Een vat hoeftketels, 4 d - een sac 2 d .... elc vat wines, aschen, honichs, pecs,
olijen, smouts, meeds, assijns, hooftketels 4 d. - Sac hoeftketels, 2 d.’
Zooals men ziet, was dus hooftketel iets dat men per zak, of per vat verkocht,
maar uit de bovenstaande aanhalingen alleen is het bepaald onmogelijk op te maken
wat het is.
Een nieuwe tekst, dien ik gelukkig ben thans te kunnen mededeelen, zal echter
ietwat meer licht brengen over ons woord.
In een hs. van het Stadsarchief te Ieperen getiteld: ‘Chest li livres de toutes les
keures de le vile dypre’ treffen wij op fol. 77 een rubriek: che sont li keures de goudale
et de chiervoise - zijnde 19 artikels uit het jaar 1307. Art. 1 luidt: ‘Nus ne portche,
ne fache porter hooftkettel a Ypre. Ne le faiche faire, ne le melche en ciervoise, ne
en goudale sour iiii l b., et le hooftkettel pierdut.’
Uit dit artikel blijkt dat het verboden was hooftkettel te Ieperen in te voeren, het
te bereiden, en tevens verboden hooftkettel te gebruiken om aal (een soort van bier
zonder hop) of bier (ciervoise) te fabriceeren. Wie het doet krijgt 4 l b. boete, en
hooftkettel wordt verbeurd verklaard.
Thans begrijpen wij waarom in de tollijst van 1252, hooftkettel nevens mede,
honig, azijn enz. voorkomt, en kunnen wij iets gissen omtrent den aard van die stof:
Het zal zeker een plantgewas zijn, welke men op water liet trekken (vat hooftkettel)
of gedroogd verkocht (zak hooftkettel), en dat diende om het bier te falsificeeren.
Maar welke plant is het? Daarop is tot dusver niets met zekerheid te antwoorden.
Het bier is een drank, die sedert eeuwen op groote schaal vervalscht wordt. Bij A.
Villiers en Eug. Collin (Traité des altérations et falsifications des Substances
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alimentaires, 1890, bl. 982) vond ik eene lijst van bittere stoffen waarmede heden
ten dage nog het bier wordt vervalscht: ‘Quassia, lidum palustre, absinth, menyanthis
trifoliata, coxicus benedictus, erythrea centaurium, gentiana lutea, wilgenschors,
aloes, picrisch zuur, cucumis colocynthis, coccubis indicus, belladona, jusquiame,
nux vomica’ (getrokken uit Husson, Précis sur le café, la bière et le tabac. - Paris,
o
Asselin en C ).
Zeer zeker zullen de meeste dier stoffen in de middeleeuwen volkomen onbekend
zijn geweest en zal men toen andere sofisticaties voor het bier gebruikt hebben.
Eene bittere stof, die de hop kon en moest vervangen, kan de hovetkettel niet
geweest zijn, want uit de Iepersche keur blijkt dat men er ‘goudale’ mede vervalschte,
en aal werd zonder hop bereid. Wij moeten dus naar iets anders zoeken.
Laat mij thans eene gissing mededeelen, die ik echter gaarne voor eene betere
opgeef.
Het komt er op aan onderzoekingen te doen om te weten hoe men bier in de
middeleeuwen vervalschte. Nu spreekt het van zelf dat zij die zich aan
biervervalsching schuldig maakten hunne recepten niet openbaarden en hunne
praktijken als biervervalschers liever verborgen hielden. Ik heb dus voor de eigenlijke
middeleeuwen niets gevonden. Maar wat later trof ik een zeer interessante passage:
‘Dolick bij het korenwerck, daar men het bier van siedt, vermengt, maekt het selve
bier hoofdigh en veroorzaeckt dat degene die daeraf drincken, haest droncken
worden: selfs het broot daer wat veelachtigh van desen dolick bij gedaen is, kan
het hoofd beroeren, ende eenigh dronkenschap maecken.’ - Zoo lezen wij in
Dodonaeus Kruytboeck (1562) op het woord dolick.
Dat in de volgende eeuw dolik door de brouwers nog gebruikt werd om bier te
vervalschen, leeren wij uit het Verklarend Woordenboek (1743) van Lemmery, uit
het fransch vertaald door C. van Putten en Isaac De Witt (voce dolik).
Winkler Prins (Encyclopedie, op Lolium) laat ons vermoeden dat het zelfs heden
ten dage nog gebeurt: ‘Komt het (de
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dolik) in het mout der brouwerij, dan verkrijgt het bier een dronkenmakende kracht.’
De opmerkingen, hierboven medegedeeld, laten ons duidelijk zien, waarom de
dolik door de brouwers wordt gebruikt. In onze dagen werden ons de geheimen van
de gisting door Pasteur geopenbaard en nochtans gebeurt het dat de gisting van
het bier onvolledig plaats heeft. Natuurlijk moest dit heel dikwijls gebeuren in de
middeleeuwen, toen men zich geene rekenschap kon geven van wat gisting eigenlijk
is. Alcohol was er dan onvoldoende in het bier, en om aan de verbruikers te doen
gelooven dat het bier integendeel veel alcohol bevatte en dus heel sterk was, deed
1)
men er dolik in .... en de poets was gebakken .
Zou hovetkettel dan het meel zijn dat men met dolikaren bereidde (zak hovetkettel)
en verkocht men vroeger een vocht, waar men de verpletterde dolikkorrels op had
laten trekken en dat men zoo in het mout der brouwerij wierp?
Het zou wel kunnen wezen dat het zoo is: want eene van de volksbenamingen
voor de dolik in Italië is capogirlo -

1)

Waaraan is de dronkenmakende kracht van de dolik toe te schrijven? Het schijnt dat de
deskundigen het hieromtrent nog niet eens zijn. Ludevig en Stahl (Archiv der Pharm., t. CXIX
bl. 55, 1864 en Jahrbericht für Pharm. 1875, bl. 489) denken aan een chemisch bestanddeel.
Antze (Archiv für exp. Path. und Pharm. t. XXVI, 1890) spreekt van ‘loliine’ en ‘temulentine’
- Hofmeister (ibid. t. XXX, 1892) houdt het voor ‘témuline’ - A. Villiers en Eugène Collin (traité
des altérations et falsifications des substances alimentaires, 1890, bl. 95 en vgl.) zeggen
echter: ‘En lisant la série des mémoires publiés sur la composition chimique et les effets
physiologiques de l'ivraie, on constate bien des contradictions, qui semblent indiquer que le
fruit n'est pas toujours toxique, ou qu'il l'est à des degrés bien variables. Si l'on tient compte
de la petite quantité d'alcaloïde retirée de ce fruit par Hofmeister, des effets physiologiques
de cet alcaloïde et de cette particularité toute spéciale que dans la famille si vaste des
graminées, l'ivraie seule serait plante toxique; si l'on se remémore ce que nous avons dit à
propos du seigle enivrant et si l'on compare les effets physiologiques et la structure anatomique
de ce fruit et du fruit du lolium temulentum on est bien autorisé à conclure que la toxicité du
lolium temulentum n'est pas constante et qu'elle ne doit étre attribuée qu'au champignon
vénéneux qui envahit si souvent son fruit.’
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letterlijk ‘hoofddraaiing’; hetgeen de juiste tegenhanger is van ons hoofdkettel, indien
dit woord, zooals ik vermoed, samengesteld is uit hoofd en den stam van kettelen
of ketelen (beide vormen heeft men in de middeleeuwen: cf. Verdam - en zelfs nog
heden in Vlaanderen cf. Schuermans Idioticon). Zoo zou ten minste uit te leggen
zijn dat men de twee vormen vindt hoofdketel (tollijst 1252) en hooftkettel (keure
van Ieperen).
Nog een woord.
Het is aan hare dronkemakende kracht dat deze plant hare etymologie heeft te
danken (dolik van dol, met het achtervoegsel -ik, zooals deuvik: cf. Franck Etym.
Woord en duitsch tollgerste). Het komt in de middeleeuwen niet voor; de mnl. naam
de

is lolik, of doort; eerst in de 16 eeuw vindt men dolik. Het woord staat dus heelemaal
de

in hetzelfde geval als Fransch ivraie, dat ook eerst in de 16 eeuw opkomt
(Etymologie Hebriacus, dronkenmakend, ivre).
In den Nomenclator van Junius (1543) lezen wij; ‘lolium = oncruydt, harick,
dronckaert.’
Zeer merkwaardig is het dat de benaming dronckaert, voor dolik, welke reeds in
1543 werd opgeteekend, heden ten dage nog te Thielt voortleeft (zie E. Paques, de
Vlaamsche volksnamen der planten, voce dronkaard).
Wat harick betreft, dit woord is gesyncopeerd uit haderic, in de middeleeuwen
alleen in gebruik (cf. Verdam). Haderic treft men onder andere Mattheus XIII, 25 in
de vertaling van de beroemde parabel.
Ik onderstel dat dit haderic hetzelfde is als ons hederic; maar tegenwoordig wordt
deze benaming gebruikt voor de sinapis arvensis. Hoe en wanneer deze verandering
van beteekenis ontstaan is, weet ik niet te zeggen.
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Mnl. Clemijnsteen; Mnl. Galant; Mnl. Faetgeyt.
Van bier- tot wijnvervalsching is de overgang zeer licht. Op dit laatste punt wensch
ik insgelijks iets mede te deelen.
Den 17 Juni 1384 hebben de Brusselsche schepenen een ‘ghebod’ afgekondigd
‘de confectione vinorum, de injuriis coram judicio factis, et de calce atque quarellis’.
De tekst van dit stuk werd ons bewaard door den kroniekschrijver Petrus a Thymo
1)
en werd door hem ingelascht als bewijsstuk op het einde van zijne kroniek.
Ik acht het onnoodig voor mijn bestek dit stuk, dat onuitgegeven is, hier in zijn
geheel mede te deelen. Enkele uittreksels zullen er echter het belang van doen
inzien.
Het ghebod werd vervaardigd ‘omme te verhuedene alle ar-cheit ende onraet die
men voirtijts dicwyle gehantiert heeft, ende zunderlinghen te deser tijt
ghemenichfuldecht was in der stad van Bruessele, alse van den winen te makene
anders dan zy ghewassen waren, dair grote vrese aen lach van der menschen
gesonden, die die wine droncken’.
Ziehier thans de bepalingen:
‘In den iesten, dat nyemant van desen daghe voirtane in de voirs. Stad van
Bruessel eneghe ghemaecte wine tappen noch vercoopen en sal moghen; soe wie
dat dade, die sal hebben verboert een pond ouder grote tornoyse, ende dairtoe sal
die ghene die bevonden wert ghemaecte wijne tappende, sijnen eedt moeten doen
openbaerlec op die heyleghen, ten verzueke der waerderes die dairtoe gheset selen
siin, dat hij niet en wiste op den tijt dat hij die wine tapte, dat gemaecte wijne waren,
sonder argelist; ende soe waer hij des eeds niet doen en woude, so soude hij totten
voirs. core noch verbuert hebben een pond ouder grote ende dairtoe sal menne
bannen uter stad van Bruessel, een jaer.

1)

o

t. II, fol. 272 v . - het hs. berust op het Brusselsch stadsarchief. Een copie van het stuk dank
ik aan den stadsarchivaris Dr. G. Des Marez.
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Item, so wie van desen daghe voirtane bijnnen der stad van Bruessel enege wijne
maecte oft maken dade met eneghen saken oft dinghen dairtoe menghende oft
doende, anders dan alsoe die wijne gewassen waren, al en ware nochtan dairtoe
gheen dinc dair vergheffenesse aen laghe, dien soude men bannen uter voirs. stad
van Bruessel tien jaer lanc, sonder enich verlaet; ende dieghene die die wijne metter
hand maecte oft gemaect hadde, sal verliesen tvorste let van siinen dume; ende
waert sake dat dieghene die die wijne alsoe maecte oft maken dede, dairtoe
mengde(n), oft daertoe dade(n) coperrose, quijczelver, clemijnsteen, oft eneghe
dinc dair vergheffenesse aen ligghen mochte, dien soude men betren opt vat metten
ghemaecten wijne, behoudelec dien dat men galant, claereyt, faetgeyt, ende andere
geoirloofde drancke maken mach, alsoe men tot hiertoe ghedaen heeft’.
***
Het is mij thans niet te doen om de straffen, hier gesteld, uit een rechterlijk oogpunt
te bespreken. Ik wensch alleen de aandacht op enkele woorden te vestigen.
Coperroose is ons hedendaagsch koperrood, of zwavelzuur koper (sulphate de
cuivre) = blauw vitriool.
Quijcselver beteekent hier natuurlijk niet zuiver kwik, aangezien men daarmede
geen wijn zou kunnen vervalschen. Bedoeld wordt zeker een samenstelling van
kwik met een andere stof, hoogst waarschijnlijk chloorkwik (Hydrargyrichlorid =
chlorure de mercure) = sublimaat, dat evenals zwavelzuur-koper een zuurachtigen
smaak heeft. Wijnvervalschers mengden beide stoffen in hunnen wijn, wanneer zij
er te veel water opgegoten hadden en de drank dientengevolge smakeloos was
geworden.
Mnl. Clemijnsteen is het derde vergift van onze lijst. Dit woord ontbreekt bij
Stallaert, Verdam, en in alle door mij geraadpleegde mndl. woordenboeken; maar
1)
Kiliaan helpt ons hier uit den nood: ‘Kalmeysteen, lapis calaminaris , j. klem-

1)

Ducange, voce calammaris, heeft eene slechte lezing opgenomen; het moet zijn lapis
calaminaris (mm gelezen, in plaats van min).
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mersteen, klemijnsteen, kalamijnsteen’. Onder kalamijnsteen verstaat men twee
verschillende ertsen van het zink (cf. Vivat Encyclopedie): zinkspaat (een carbonaat)
en kiezelzink (een silicaat of kiezelverbinding). - Het carbonaat alleen is oplosbaar
in het zuur van den wijn, zoodat het zeker dat chemisch product is, hetwelk door
1)
het Brusselsch gebod bedoeld wordt. Wijnvervalschers gebruikten het waarschijnlijk
om het zuurgehalte van den wijn te verminderen en den drank scherper te maken.
Op die wijze gebruikt is het stellig giftig. Andere bewijsplaatsen, waaruit zou blijken
dat die stof in de middeleeuwen tot wijnvervalsching diende, heb ik niet gevonden.
De Brusselsche kalamijnsteen kwam zeker uit de Vieille Montagne (Moresnet gebied).
In het geheele Vlaamsche land zijn er nooit zinkmijnen geweest (er zijn er trouwens
zeer weinig in Europa).
Zeer wonderlijk is dat het Brusselsch gebod onder de giften niet heeft opgenomen
lithargyrium of loodglid. Dat men vroeger deze stof ook tot wijnvervalsching bezigde,
leer ik onder anderen uit Den volmaecten wijnsteker (Gent, Gimblet, 1794, bl. 104):
‘Een middel om te ontdekken of den wijn met silverschuym soet gemaekt is’. - Zoo
dus gebruikte men nog zilverschuim of lithargie om wijn zoet te maken tot op het
de

einde van de 18 eeuw.
In onze dagen zijn alle die vervalschingen geheel in onbruik geraakt. Met de
vorderingen door de chemie gemaakt, zouden de vervalschers rap ontdekt en zwaar
bestraft worden.
Nu, wij zullen de middeleeuwers zeker mogen beklagen die geen glas wijn konnen
gebruiken zonder zich bloot te stellen allerlei giftige verbindingen met koper, kwik,
zink en lood in te nemen!
Het Brusselsch gebod bepaalt verder dat de straffen op wijn-vervalsching gesteld,
niet beletten dat men nog steeds claereyt

1)

De mij noodige inlichtingen (van chemie weet ik niets af) werden mij vriendelijk verstrekt door
dr. A.J.J. Van de Velde, bestuurder van het stedelijk laboratorium te Gent.
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en andere soortgelijke dranken zal mogen toebereiden. Drie van die dranken worden
bij name genoemd.
Claereyt (cf. Verdam Woordenb. op clareyt) is genoeg gekend - een recept om
dien te maken vindt men bij Lübben II, 473. - Ziehier nog een ander recept getrokken
uit ‘Het Secreetboek vol heerlijcke konsten in velerleij materiën’ door Carolum Battum,
1)
medecijn te Dordrecht (Leuwarden 1664) bl. 54: Recept om klare wijn te maken:
Neemt Caneel, 2 once/ galigaen, gengber elck een once/ Nagelen, 2 draghmen/
honigh, anderhalfpond/ suycker, 2 pond/ goeden wijn, twee kannen - stootet en
menget al te samen en laet de wijn door leecken’.
Men vergelijke dit recept bij dat medegedeeld door Verdam en getrokken uit
Bartholomeus, lib. 19, cap. 56, en men zal gewaar worden dat hier klare wijn staat
2)
voor klareytwijn.
‘Galant’ als drank met wijn toebereid, staat bij Verdam niet aangeteekend. Verdam
geeft het woord als plantennaam, en legt het uit als synoniem met alant (inula
helenium L.): ‘Oude, waarschijnlijk door verwarring met of bijgedachte aan galigaen
ontstane bijvorm van alant, eene plant met eenen bitteren wortel, welke ‘in medicinen
gaet’. En inderdaad geeft Teuthonista op: ‘alant off galant, kruyt. Enula’.
In de twee voorbeelden echter door Verdam aangehaald, heeft qalant nochtans
dezelfde beteekenis als in het Brusselsch gebod. Rekeningen der grafelijkheid
Holland, 3, 320: ‘Een tonneken galants van 8 vierendeel’ - en oude rechten der stad
Dordrecht, uitg. door J.A. Fruin, I, 270 ‘Dat een ygelic sal galant, gecedvaerde ende
genagelt wijn mogen uutbrengen ende onder hem hebben.’ In dezen laatsten tekst
wil Verdam galgant

1)

2)

De eerste uitgave van dit boek is van 1595 - ik heb ze niet kunnen terugvinden. Dit werk van
C. Battus is niet geëxcerpeerd voor het groot nederl. woordenboek. De andere werken van
hem wel. Terloops zij hier aangemerkt dat die C. Battus de vertaler is van het Faustboek:
‘Warachtige Historie van Doctor Johannes Faust .... overgheset ut de Hoochduytsche Sprake
door Carolum. B. medic.’ anno 1592 (zonder pl. noch uitg.'s naam).
Of er klarewijn reeds in de uitgave van 1595 staat, heb ik dus niet kunnen nazien.
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lezen - zeer ten onrechte, want het Brusselsch gebod bewijst dat alles hier in orde
is.
Welke is de etymologie van dit woord? Ongetwijfeld is het één in oorsprong met het
fransch galande, mlat. marenda galenda, een vorm die nevens het meer gewone
galange bestaat. Zoo lezen wij in Olla patella (ed. Scheler p. 32) galanga = gallente.
- En Olivier de Serres in zijn Théatre d'agriculturegebruikt zoowel galange als
galande.
Het hedendaagsch Nederlandsch heeft galigaan, dat evenals de romaansche
benamingen opklimt tot Arabisch khalandjân (Dozy-Engelmann sub voce); maar
vanwaar komt het in deze laatste taal? Bij Franck Etym. Woordenb. heet het woord
te zijn ‘van perzischen oorsprong’; terwijl het groot woordenb. (IV, 177) zegt: ‘daar
het in Sanskrit kalanja, kulanjana luidt, zoo is het niet onwaarschijnlijk dat in eene
der Polynesische talen de grondvorm van beide woorden moet gezocht worden’.
Prof. Kern, de beste autoriteit voor de Polynesische talen, schreef mij
dienaangaande het volgende: ‘De oorsprong van den plantennaam galigaan,
galangaan enz. is onbekend. Het is zeer stellig noch Sanskrit, noch Arabisch, of
Perzisch oorspronkelijk. Het Skr. kulañja is van uitheemsche afkomst; het komt
nergens in de literatuur, noch in inheemsche woordenboeken voor, en wordt alleen
in een betrekkelijk laat boek over geneesmiddelen, benevens andere onindische
woorden vermeld. De Skr. benaming der alpinda is gandhamūla, geurwortel. De
Arabische vorm, alsook de Perzische, moet uit dezelfde streek afkomstig zijn als 't
Skr. kulañja, maar vertegenwoordigt toch een variëteit in de uitspraak. Het stamland
der plant moet inderdaad hoogst waarschijnlijk op Maleisch-Polynesisch gebied,
inzonderheid den Indischen Archipel of Cochin-China gezocht worden, want in de
M-P talen hebben zeer veel plantnamen 't voorvoegsel ka (verzwakt tot kĕ en ku).
Ongelukkigerwijs zijn mij geen namen der plant bekend, die geheel met een te
veronderstellen kalanga of kulañja (Skr. koelañdja) overeenkomen.
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De mij bekende namen zijn: Maleisch, Dajaksch, Tagalog langkuas, Makassaarsch
langkúwasà en ladja, Bataksch kalawas (halawas naar hedendaagsche uitspraak),
Javaansch en Sosoksch laos, Sundaneesch en Balisch ladja, Lampongsch lawas
en lidja. Vermoedelijk is Skr. kulañdja ontstaan uit een vorm kulañdja = kalañdja,
want zooals reeds uit bovenstaand lijstje blijkt, vindt men denzelfden naam nu eens
met, dan weer zonder voorvoegsel. Nasaleering, zooals lañdja voor ladja, is een
gewoon verschijnsel in de M-P. talen. Aangezien lawas behoort tot een eigenaardige
vormenverandering in de M-P. talen, die met Taboe in verband staat, kan met
zekerheid worden aangenomen dat Bataksch kalawas een wijziging is van kaladja,
anders uitgesproken kalañdja, waaruit zich Skr. kulañja verklaart. Waar nu precies
deze laatste vorm door de Indiërs is opgevangen, laat zich vooralsnog niet
vaststellen. De Arabieren zullen het wel uit denzelfden hoek hebben, misschien
ergens op Sumatra. Ik kan niet zeggen hoe het woord luidt in Tjam (Cochin-China),
ook een M-P. taal’.
Dit gezegd zijnde over de etymologie, nu begrijpen wij allerbest wat galant eigenlijk
is: het zal zeker wijn zijn met galigaanwortel gekruid. Overigens hebben wij reeds
hooger gezien dat men die plant bezigde om clareyt te maken.
Deze galigaanwortel, die uit het Oosten kwam, moest in de middeleeuwen
natuurlijk heel duur geweest zijn. In de praktijk gebeurde dan ook, naar ik meen,
dikwijls een bedrog. Om galant te maken, gaf men u allaen-wortel; zoodat wie om
galant-wijn vroeg, feitelijk allaen-wijn kreeg.
Dit bedrog heeft misschien een grammatischen invloed gehad. Ik gis nl. dat het
op die wijze uit te leggen is dat er aan allaen een t toegevoegd werd. Etymologisch
behoort deze letter bij het woord niet: lat. enula, fransch aunée (uit alna, metathesis
1

uit an(u)la) vertoonen die letter niet. Het Groot Ned. Woordenboek t. II , col. 90,
merkt dit ook op: ‘Doch de vraag blijft nog onopgelost, wat tot de aanhechting der
t en den overgang van e tot a aanleiding kan hebben gegeven’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

212
Ten slotte nog eene opmerking.
De echte nederlandsche vorm van ons woord is galigaan; het Duitsch heeft reeds
in de middeleeuwen galgan en galgant. Deze laatste vorm is thans bezig ons
nationaal woord uit te roeien. De uit het Duitsch vertaalde encyclopedieën, verwijzen
van galigaan naar galgant. Het groot Woordenboek van Kuipers geeft beide woorden
zonder ons te verwittigen dat het een en dezelfde plant is.
Het groot Woordenboek heeft echter galigaan opgenomen, en galgant laten varen.
Zeer terecht, want er is geen de minste reden waarom wij goede nederlandsche
benamingen zouden laten vervangen door uitheemsche indringers.
Ik moet thans nog vermelden den derden geoorloofden drank van onze lijst, namelijk
faetgeyt.
Wat wij hieronder eigenlijk moeten verstaan, en welke de etymologie van dit woord
is, heb ik vruchteloos trachten na te gaan. Het woord komt, naar mijn beste weten,
in geen enkel oud of nieuw nederlandsch woordenboek voor.
Ik sluit dus deze zeer uitvoerige aanteekening met den wensch dat een ander
gelukkiger moge zijn dan ik; de etymologie van het woord moge uitvorschen en
achter een goed recept komen om ons een glaasje faetgeyt toe te bereiden.

Mnl. Refaitieren.
In de Voorgeboden der stad Gent wordt er op verscheiden plaatsen ook gewag
gemaakt van wijnhandel. Ziehier een gebod van 23 Augustus 1338 dat vrij
overeenkomt met het besproken Brusselsche (volgens de uitgave van den heer Jr.
N. De Pauw, bl. 18):
‘Voert, dat niemen wijn ne make, no ne valsche, no refraitieren up XX lb. diet
dade’.
‘Het woord refraitieren is niet duidelijk’, zegt Verdam, in voce, ‘doch de bedoeling
zal wel zijn vervalschen, bederven.
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Misschien is het gevormd van een oud-fransch refraiter, lat. refractare = stuk maken,
vernielen (van frangere)’.
De uitgever der Voorgeboden van Gent heeft hier prof. Verdam op het dwaalspoor
gebracht.
In het hs. Voorgeboden 1338-39, fol. 4 verso, staat er niet refraitieren, zooals de
druk geeft, maar refaitieren.
Refaitieren is klaarblijkelijk het o-fr. refaitier, refaictier, bij Godefroy opgenomen,
en dat beteekent: raccommoder, réparer.
Wijnvervalschers te Gent, evenals elders, goten water in hunnen wijn. Het ‘bouquet’
ging zoodoende te loor; dan begon het geknoei met allerlei ingrediënten om den
zieken wijn weer op de been te brengen.
Deze operatie is het ‘refaitieren’ van onzen tekst.

Mnl. Gorgel, Mnl. Heldinghe.
Het Brusselsche gebod van 17 Juni 1384 bevat insgelijks de volgende bepaling:
‘Item, dat gheen wijnman noch cupere gheen vat opslaen en sal, als die wijn af
es in twee vingheren nae den nedersten gorgelen, de stad, oft die waerderers die
daertoe gheset selen siin ten tyde als voirs. es, en selen tierst dat vat besien ende
gewaerdert hebben - soe wie anders dade, sal verboert hebben een pont ouder
grote’.
Het woord ‘gorgel’ schijnt in 't Mnl. tamelijk zeldzaam te zijn, te oordeelen naar
Verdam, die er slechts een enkel voorbeeld van aanhaalt. Daarbij is uit dit voorbeeld
niet op te maken of het mannelijk of vrouwelijk is. In onzen tekst is het mann., evenals
in ons hedendaagsch Nederlandsch.
Verdam geeft aan ‘gorgel’ de beteekenis van ‘pijp’. Doch is dat wel eene juiste
vertaling voor den eenigen tekst van de Chronijcke van Vlaenderen? Ik meen dat
het beter weergegeven zou zijn door ‘Bek van de pijp’, in het Vlaamsch ‘spuier’. Er
is immers sprake van eene ‘fonteyne’ die men in 1458 te
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Gent opgericht heeft ter gelegenheid van den intocht van Philips den Goede.
Bovenop is er een appel en uit dien appel komen drie ‘spuiers’. Bij de inkomst van
den vorst, vloeit wijn uit die spuiers.
‘Gorgel’ dunkt mij hier synoniem te zijn met ‘gorgoel’ - uit het Fransch gargoule
(modern Fransch gargouille), mlat. gargula, beide afstammende van lat. gurgulio.
Andere fransche vormen komen zelfs dichter bij Nederl. ‘gorgoel’: ik bedoel gorgole
en gourgole, welke Godefroy door ‘becs à verser’ vertaalt; mnl. gorgoen en gorgone
zijn, naar mij voorkomt, slechts deformaties van gorgoel.
Verdam is van een andere meening: Voor hem is de oorspronkelijke vorm gorgoen
- gorgoel integendeel de deformatie. De etymologie, volgens hem, zou zijn mlat.
gorga (= Fransch gorge) met de beteekenis ‘kanaal, afleidbuis’ - en een vergrootings
(of uitzettings) achtervoegsel ‘oen’, dat men terugvindt in balcoen (van balk), kalkoen
(= paardehoef), harpoen (van harpe = haak).
Het uitzettingsachtervoegsel - ‘oen’ is niet Nederl., maar Fransch: harpoen verwijst
naar fr. harpon, balcoen naar fr. balcon. Op dezelfde wijze zou gorgoen moeten
teruggaan op Fransch ‘gorgon’. Maar dit laatste woord bestaat niet .... terwijl gorgole
er is. Gorgoen schijnt dus wel een deformatie van gorgoel en niet omgekeerd.
Dit gezeid zijnde nopens de etymologie, kom ik terug tot den besproken tekst.
Deze is verre van duidelijk te zijn: Wat beteekent eigenlijk de ‘nederste’ gorgel? Een
buisje waarop de tap gevestigd was? een ‘hevel’, zooals Verdam het veronderstelt
voor eene ‘gorgelpipe’? Is er dan in het vat een andere gorgel die de ‘nederste’ niet
is?
Naar ik meen, is gorgel hier equivalens met Fransch cannelle (uit ofr. canne =
afleidbuisje), en beteekent houten kraan. Er is een nederste gorgel omdat men
wijnvaten in de middeleeuwen, evenals onze biertonnen, niet van het begin tot het
einde aan dezelfde plaats aftapte.
En wat beteekent hier ‘opslaen’?

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

215
Ik onderstel dat wat de Brusselsche schepenen hebben willen zeggen, is ‘dat het
verboden was een nieuw vat open te slaan’, wanneer in het andere vat de wijn ‘op
twee vingeren na van den nedersten gorgel’ is gekomen, voor en aleer de experten
dit nieuw vat zijn komen bezichtigen.
In de middeleeuwen wilde men niet hebben dat wijnverkoopers te gelijkertijd uit
twee tonnen tapten. Zoo zegt een voorgebod van Gent van 5 Januari 1337
(Voorgeboden, bl. 9): ‘Vort [gebieden wij] dat men elc vat wyns sal ute laten lopen
1)
tote up eene haime wijns, eer men een ander vat ontslaet - up XX lb. boete.’ En
die verordening wordt later nog verscherpt 23 Aug. 1338 (bl. 138): ‘Vort, dat men
gheen andre wijne boven gheven (lees gheve te) prouven dan van den selven, die
men beneden tapt, ende dat men 'tvat met allen ute late lopen, eer zy enigh ander
ontslaen up de boete van X lb.’
Te Gent wordt het heel duidelijk uitgedrukt - maar te Brussel is de redactie vrij
onbeholpen.
Waarom mocht men met een nieuw vat beginnen, wanneer er nog twee vingeren
of eene ame wijn in het oud vat waren? Omdat de wijn, die men in vroegere eeuw
in den handel bracht, bij lange na niet zoo zuiver bewerkt was als die welke wij
heden gebruiken. De wijnvaten in de middeleeuwen hielden veel droesem in: In zoo
verre dat het zelfs verboden was, wanneer een wijnvat op de stellage was, het
voorover te doen hellen om den wijn tot het einde toe te verkoopen: Dat noemde
men te Ieperen ‘heldinghe’ en er stond eene boete op: ‘Quod doleo vini integre
incepto vendere, inde ventam non habentibus ceciderunt coram residuo dolei, quod
vulgariter dicitur heldinghe, et sic populum decipiebant’. (Warnkoenig, Ypres, bl.
171).

1)

Terloops zij hier aangemerkt dat Verdam hame niet heel juist door wijnvat vertaalt. De goede
verklaring staat bij hem op ame = vochtmaat, inzonderheid wijnṃaat, houdende vier ankers.
Zoowel ame als hame kunnen in enkele teksten wijnvat beteekenen, maar alleen voor zooveel
als dit wijnvat een ame bevat.
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Mnl. Oncostbaar en Oncustbaar.
In dit zelfde gebod van 17 Juni 1384 komt eene reeks bepalingen voor over de kalk,
de kalkovens, en de ‘quareelen’.
Eene van die bepalingen deel ik hier mede:
‘Item, dat dieghene die calc vercoepen wilt, sal hebben goede vate gheseyt metter
stadsmaten, ende soe wanner denghenen, die van der stadweghen tot desen saken
te verwaerne gheset selen sijn, duncken sal dat die vate niet costbaer en sijn, soe
selen deghene, dien de vate toebehoiren, die oncostbare vate wech doen ende
breken, ende andere goede vate ende costbaer, ten goetdunckene desgheens die
dit van der stad weghen in hoeden hebben, sal nemen sonder vertrack....’
Opmerkelijk is het dat in dezen tekst costbaer blijkbaar voor custbaer staat, met de
beteekenis die Verdam aan het laatste woord toekent: deugdelijk, ongeschonden,
in goeden staat. Kiliaen heeft ongelijk gehad costbaer en custbaer gelijk te stellen
(Zie Kluyver, Kiliaen bl. 72); maar onze Brusselsche tekst bewijst dat de verwarring
reeds in de middeleeuwen was geschied en dat Kiliaen dus voor dit feit niet alleen
aansprakelijk is.
Verder wil ik er nog opmerkzaam op maken dat oncostbaer of oncustbaer, in
tegenstelling met costbaer = custbaer eene aanwinst is voor het mnl. woordenboek.
Noch oncostbaer, noch oncustbaer komen voor in onze mnl. woordenlijsten.

Mnl. Confiture.
In de Rekeningen der grafelijkheid van Holland, uitgegeven door H.G. Hamaker,
lees ik (t. I, bl. 138) den volgenden post: ‘(betaeld) Meester Ystorc, den arsater, van
alrehande stucken van pelsen, hondeken (?) (moet er soms niet gelezen worden
bondeken?) paerlen ende confiture ende van reysen tot mijns heren behoef.’
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Ofschoon Verdam die Rekeningen zeer zorgvuldig heeft geexcerpeerd, is de
‘confiture’ van meester Ystorc, den geneesheer, bij hem niet opgenomen geweest.
En daar verder het woord noch bij Stallaert, Gailliard, of Kiliaan aangeteekend staat,
is het misschien niet kwaad dat men er eens de aandacht op vestigt.
Ten eerste, wat beteekent hier ‘confiture’? Aan onze confituren valt niet te denken
- die heetten in het mnl. confijt. Ook het Fransch confiture had in de middeleeuwen
zijne moderne beteekenis nog niet verkregen. Toen was confiture (krachtens zijne
etymologie confectura) niet anders dan synoniem met confection.
Ik onderstel dus dat in onzen tekst, waar sprake is van stucken pelsen en van
‘paerlen’, de beteekenis van het woord is ‘fatsoen’. Maar ik voeg er bij dat nog eene
andere uitlegging mogelijk is. ‘Confectie’ beteekent in het mnl. volgens Verdam
‘eene met suiker, stroop of andere zoete zelfstandigheid gereed gemaakte artsenij.’
Cf. Ducange: confectio, vulgo medicina. En vergelijk de fransche woordenboeken
op confection.
Zou soms de ‘confiture’ van den geneesheer Ystorc ook eene ‘zoete artsenij’ zijn?
Andere teksten zullen het misschien leeren.
Ik ga natuurlijk bij deze van de onderstelling uit dat er wel duidelijk in het hs.
confiture te lezen staat. Misschien zou er soms ook coufiture kunnen gelezen worden
- in welk geval we dan te doen hebben met eene Ned. vervorming van Fransch
couverture (overtrek) = coeverture, couferture, coffeltoer, coffiture enz.

Mnl. Bassier.
In dezelfde Voorgeboden der Stad Gent, hooger aangehaald, treffen wij bl. 47 de
volgende bepalingen aan:
‘Dat niemen en vissche met afnetten, no met pulssacken up III lb., ende tscip
ende nette verbuert.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

218
1)

Vort, dat niemen gheen laren en snijde up bassieren up de zelv[e boete’].
Up bassieren werd in den tekst overgeslagen, doch in de errata weer opgenomen,
zoodat bassier in de woordenlijst niet voorkomt. Zonderling ook, laren werd tevens
in de woordenlijst overgesprongen. Beide woorden zijn opmerkenswaardig, want
zij komen voor noch bij Verdam, noch Stallaert, noch Gailliard.
Wat beteekent dit ‘voorgebod’?
De oorsprong van bassier is ongetwijfeld het Fransch bassiere, dat bij Godefroy
staat met de beteekenis: ‘lieu bas et marécageux’ (Etym. uitbreiding van bas). Het
woord leeft nog voort in Fransch-Vlaanderen (Cf. Vermesse, Dictionnaire du patois
de la Flandre française: voce une bassière); terwijl Littré nog geeft ‘un bassier’, in
de beteekenis: ‘zandplaats in de rivieren, die de vaart belemmert.’
Hoe het woord moet vertaald worden in ons ‘voorgebod’ is niet zeker, want ‘bassier’
schijnt zelfs in het Vlaamsch, althans in het Gentsch, ook de beteekenis gekregen
te hebben van ‘slijk, of zandplaat’. Immers, zoo zullen wij het woord toch moeten
vertalen in twee teksten, die ik te danken heb aan den heer van Werveke, welke
met zoo veel ijver en kunde de uitgave der Stadsrekeningen voortzet, door J.
Vuylsteke begonnen: Stadsrekening 1363-64 (fol. 199): ‘de cost van der bassiere
o

te rumene voer de watermolen’ - en St. rek. 1453-4, fol. 418 v .: ‘Item ghegheven
Jacop Temmerman, scipman, van dat hij verleyt hadde omme 't rumen van der
bassiere buter Waelpoorte....’
Blijft nu uit te leggen wat beteekent: het is verboden ‘laren te snijden’.
Laar staat wel in de woordenboeken met de beteekenis locus incultus, en zelfs
pascuus; maar dit past geenszins in onzen tekst.

1)

Gaping in het hs., Bouc der Voorgeboden, achter de Jaerregisters van 1349-50 fol. 99.
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Wat met dit woord nu aangevangen? Ik weet er geen weg mede, en na uitgelegd
te hebben wat bassier is, laat ik het aan een ander over mij de vertaling te bezorgen
van het gebod van 14 April 1350 dat verbiedt ‘laren te snijden up bassieren’.

Mnl. Bailliuage.
In de Coutumes de Bruges, I, 203, is er sprake van ‘Tscependom ende baillinage
van der Stede van Brugge’. Met behulp van dit woord heeft Verdam een woord
‘bailliunage’ geconstrueerd en in zijn woordenboek ingelascht. De beteekenis van
ons woord staat vast: het is immers ‘balliu-schap’, waarvan het einde vervangen
werd door den franschen uitgang -age van baillage (grondgebied onder een bailli)
cf. baillivia onder een bailivus of bajulus.
Ik vraag opheldering van de n in de beide woorden bij Verdam aangeteekend.
Noch de nederlandsche afleiding, noch de fransche of mlat., geven rekenschap van
die letter. Ik houd het er voor dat de tekst van de Coutumes corrupt is: de n zal wel
eene slechte lezing voor u wezen (beide letters zijn soms nauwelijks te
onderscheiden). Schrap dus balliunage uit het woordenboek en schrijf op den rand
van uw exemplaar: ‘baillinage’ hoogstwaarschijnlijk slechte lezing voor ‘bailliuage’.
PS. Ik heb deze aanteekening medegedeeld aan den geleerden uitgever der
Coutumes de Bruges, den heer Gilliodts van Severen. Hij laat mij weten dat ballinage
bij hem een eenvoudige drukfout is. Hiermede is dus de zaak beklonken.
Een ander vorm van het woord vond ik later in het Gentsche stadsarchief
o

Jaerregisters 1462-4, fol. 50 v ., 4 Februari 1462: ‘kenlic dat Jan de Wilde en Jan
Curse kenden ende lijden dat sij hebben ghenomen in hueringhe .... de bailliagie
van myn voorsegden heere.’
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Byscolsterre?
Na den slag bij Cassel in 1328, werden de goederen van alle de Vlaamsche
opstandelingen door den koning van Frankrijk verbeurdverklaard. De inventaris der
goederen bevindt zich in de Bibliothèque Nationale te Parijs en werd in 1900 door
prof. H. Pirenne uitgegeven (Le soulèvement de la Flandre maritime de 1323-1328).
Als historisch document is dit stuk van het hoogste belang; uit een zuiver philologisch
oogpunt echter spreekt het van zelf dat die lange lijst van personen, met opsomming
der goederen in hun bezit, niet veel te beteekenen heeft.
Doch geheel ontbloot van taalkundig belang is deze inventaris toch niet. Prof.
Pirenne heeft er reeds op gewezen (bl. LV) dat de verschillende commissarissen
met het opmaken van de lijst der verbeurdverklaarde goederen belast, Vlamingen
waren, die soms Vlaamsche aanteekeningen in hunne rapporten inlaschten. De
copisten echter, welke die rapporten overschreven, verstonden het Vlaamsch niet
- of wat zij er van verstonden was bitter weinig. Dit heeft dan aanleiding gegeven
tot uiterst grappige vergissingen.
In het handschrift staat van een landgoed dat het is ‘hors ghedaringhet’. Prof.
Pirenne drukte Gedaringet, en verklaarde in zijne ‘Table des noms propres’, dat hij
deze plaats in het ‘département de Ramscapelle’ niet had kunnen terngvinden. De
heer Gailliard vond de oplossing: in het oorspronkelijk rapport had er zeker gestaan
dat het goed was ‘ute ghedaringhet’, dit is dat de ‘daring’ of turf er uit gehaald was
(= terrain destourbé). De overschrijver verstond ‘ute’, dat hij door ‘hors’ vertaalde.
Met ‘gedaringet’ wist hij geen weg, en liet het woord dan onaangeroerd.
Een tweede geval van denzelfden aard meen ik in het Inventaire te kunnen vinden.
Bl. 136 wordt de eigendom beschreven van Johan le Vos: ‘2 maisons en Hersele,
1 grange, 2 estaules, 15 mesures de terre et 3 mesures byscolsterre’. In de Inleiding
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(bl. LVIII) zegt prof. Pirenne van dit woord ‘signification inconnue.’ Daarbij vinden
wij in de rapporten van Ancel Loir, 49 gevallen van ‘scoutland’. Ik onderstel dat
‘scoutland’ en ‘byscolsterre’ hetzelfde is. De overschrijver verstond ‘land’ en heeft
het door ‘terre’ vertaald; maar de rest van het woord bleef hem duister. ‘Je n'ai
rencontré ce mot (scoutland)’, zegt Pirenne, ibid. ‘que dans G.J. Boekenoogen, De
Zaansche volkstaal, qui l'explique comme terre dépendant de l'écoutête (schout).
Je doute que cette explication soit exacte’.
Wat onzen tekst betreft, kan, naar mijne meening insgelijks, deze uitlegging niet
volstaan.
Maar is ‘byscols’ goed overgeleverd, en zou de Waal hier niet slecht gelezen
hebben? Stond er soms niet ‘bescout land’ in het hs.? dan ware de heele zaak
duidelijk. Bescout staat nevens beschuldigt, als scout nevens scult (cf. Verdam,
bescout). ‘Bescout land’ zou dan wezen ‘land waar eene schuld, eene rente op staat
- gehypothekeerde grond’. Deze beteekenis staat vast voor besculdicht. Zoo b.v. in
een oorspronkelijk stuk van 18 Februari 1297 bij de Béthune, Cartulaire de St.
Elisabeth: ‘Ende omme dat sfoer seids Willemsgoet nten Houke was besculdecht,
sone willen wij....’
Indien deze uitlegging van byscolsterre de goede is, dan zal wel ‘scoutland’ op
dezelfde wijze uit te leggen zijn. Zonderling is het echter dat er slechts eenmaal
‘byscolsterre’ staat in de andere rapporten, terwijl ‘scontland’ zoo vaak voorkomt in
de drie rapporten van Ancel Loir. Was er dan armoede in de parochies Rexpoede,
Oostcappel en Westcappel, waar A. Loir de verbeurdverklaringen moest
aanteekenen? Of hebben de inwoners hier valsche verklaringen gedaan?
In alle geval, zoo mijne gissing de juiste is, heeft zij een zeker historisch belang.
Prof. Pirenne heeft er immers in zijne inleiding op aangedrongen hoe welgesteld
de bevolking van West-Vlaanderen was, die in opstand was gekomen. Dat zou nog
duidelijker blijken, indien van alle de aangeslagen goederen, zoo weinige met
hypotheeken belast waren.
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Mnl. Ghelieuwe.
Eene kleine aanwinst voor het Mnl. Woordenboek: althans onder dezen vorm is dit
bijvoeglijk naamwoord bij Verdam niet te vinden, wel onder een anderen. Waar ik
het woord heb aangetroffen? Enkele jaren geleden heeft de Gentsche boekhandelaar,
de heer C. Vijt, te koop aangeboden voor 8 frank ‘quelques fragments d'un manuscrit
de l'Alexandre de Maerlant’. Namens de Maatschappij van Letterkunde te Leiden,
heeft prof. J.W. Muller mij toen opgedragen eens te gaan zien of de fragmenten
eenige waarde hadden, en ze desnoods aan te koopen. Dit laatste heb ik gedaan:
thuis gekomen, heb ik het genoegen gehad in die papierbladeren over de 825 verzen
de

de

uit het einde van het IX , en het begin van het X

boek van den Alexander terug

de

te vinden. Het 15 eeuwsch hs. is veel beter dan de tot dusver bekende en levert
dan ook eene reeks merkwaardige varianten op, waarover ik een andermaal zal
handelen. Als nieuwe woorden echter vind ik geen ander dan het hier bovenop
gestelde. Het komt voor X, v. 453:
Doet dach was, bonden si te samen
Hare harnasch ende quamen
Daert was ghelieuwe in een dal.

Het Munchener hs. leest hier ghelie - de Amsterdamsche fragmenten lien (voor
lieu). Over dit woord zie bij Franck eene uitgebreide aanteekening, waarin mijn
hooggeschatte oudleermeester wijst op den samenhang van ghelie met luw (of beter
luwe) en het Os. hleo, Ags. hleo, beschutting, enz.
Zie ook over dit woord, eene bijdrage van prof. van Helten in Feestbundel Matthias
de Vries, 1889, bl. 27. Laatstgenoemde geleerde heeft het bestaan in het
Nederfrankisch trachten te bewijzen van *gihlewjo, nevens *gihlewo. De nieuw
ontdekte vorm ghelieuwe spruit voort uit een stamwoord op jo, en levert dus een
schitterend bewijs voor de juistheid van Van Helten's onderstelling.
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Mnl. Babuwijn.
Toen Reinaert de apin in haar hol zag, kreeg hij van haar een indruk, dien hij aldus
weergeeft (v. 6518 E. Martin):
1)

Ic waende het waer een marmet (lees marmoeset)
een baubijn, of een meerkat:
Ic en sach nie leliker dier dan dat.

Baubijn is de lezing van de proza (niet van het Comburger hs., zooals prof. Verdam,
voce bakumijn zegt). Het Brusselsch hs. heeft hier Bakumijn.
Zeer terecht, naar mij voorkomt, heeft E. Martin, evenals Verdam, baubijn in
verband gebracht met fransch babouin (m. lat. babuynus), eene apensoort die wij
2)
thans baviaan heeten.
Maar desniettegenstaande, in tegenstelling met mijne voorgangers, houd ik beide
lezingen der hss. voor corrupt. Fr. babouin geeft regelmatig in onze taal babuwijn,
(evenals fouine = fluwijn enz.) cf. overigens mlat. babewinus bij Ducange. Deze
vorm babuwijn heeft blijkbaar gestaan in het origineel van het Brusselsch hs.; en
bakumijn is er slechts een corruptie van.
Nevens babuwijn bestond eene graphie babuyn, een vorm die etymologisch zeer
goed is (cf. mlat. babuynus en ital. babbuino) en graphisch allerbest te pas kwam
in tongvallen waar uy tweesilbig bleef en waar men (zooals in 't Vlaamsch) bruun,
sluus, bruut schreef, en er dus geene verwarring kon voorkomen met de klank uy
van bruyn, sluys, bruyt (hollandsche spelling).
Deze tweede vorm babuyn heeft voor mij zonder twijfel gestaan in het origineel
van de proza. De copist heeft zich aan eene eenvoudige omzetting (ub voor bu)
schuldig gemaakt, toen hij spelde baubijn.

1)
2)

Cf. over dit woord de interessante aanteekening van H. Logeman en J.W. Muller in hunne
prosa-uitgave. Cf. ook Logeman in the Academy, 11 Juni 1892.
J.F. Willems, Reinaert, v. 6535, schrijft bakumijn met hs. b. en teekent aan: ‘een schrikbeeld’
- doch bekent zelf dat hij met het woord geen weg weet.
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Babuwijn en babuyn zijn dus, naar mijne meening, de regelmatige vormen van het
Mndl., terwijl bakumijn en baubijn in het woordenboek slechts dienen opgenomen
te worden als corrupteelen.
De goede Caxton heeft natuurlijk den baubijn van zijn nederlandschen tekst niet
begrepen, en dan maar vlakaf vertaald: ‘I wende hit had be a mermoyse, a baubyn,
or a mercatte’. Het gevolg hiervan is geweest dat Murray in zijn Dictionary, baubyn
opneemt als een van de Engelsche vormen van baboon.
Nog een woord over etymologie.
Babuwijn ontwikkelde zich verder tot babiaen, een vorm, die men nog bij Vondel
aantreft (I, 576 de babiaen en de aep). Uit babiaen ontstond baviaan, reeds bij
Kiliaen opgenomen en misschien onder den invloed van den duitschen vorm pavian
(of staat omgekeerd hier het Duitsch onder nederlandschen invloed?).
De etymologische afstamming, zooals zij bij Vercoullie (Etym. Woordb.) wordt
opgegeven, en in het groot woordenboek is overgegaan: grondvorm Fransch babion,
daaruit(?) mnl. baubijn, later verbasterd tot baviaan - is heelemaal onaannemelijk.
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Aanteekeningen op den Sp. Brabander.
1)

De herlezing van den Sp. Brab. in de uitgave van Dr. C.G.N. de Vooys gaf me
aanleiding tot de volgende losse opmerkingen en aanvullingen op de verschillende
uitgaven van dat stuk, waarbij ik de nieuwste editie van De V. tot grondslag genomen
heb.
Bl. 3. reg. 2 v.o.: de gebreckelijkheyt van onse tijdt en de Kerck, en straatmare
mishandelinghen van de gemeene man.
De V. verklaart hier volkomen juist straatmare door ‘bij Jan en alle man bekende’.
Doch het ontbreken van het lidwoord voor straatmare mishandelinghen, dat hier
niet gemist kon worden, bewijst, dat we kerck moeten opvatten als verkorting van
kerckmare, dat naast lantmaer, molenmaer, tavernmaer in het Mnl. bekend is
geweest (Mnl. Wdb. III. 1360). Vgl. ook Sart. I. 7, 33: notum lippis et tonsoribus, 't
is kerckmaer en straetmaer.
Bl. 4. aant. 36: kenschuldigh, kennelijk, blijkbaar schuldig, zegt De V. Er is hier
sprake van partijdige, afgunstige, kenschuldighe menschen, waarin kenschuldig
toch moeilijk iets anders kan beteekenen dan zijne schuld bewust, kennis hebbende
van hunne schuld, menschen die opzettelijk kwaad doen (vgl. vs. 2183 en zie
Terwey).
Bl. 6. de buit t'samen staen beteekent gemeene zaak maken. Vgl. V. Moerk. bl.
de

374: Van al dat we krijghen staene we toch t'samen (= deelen we); het 17 eeuwsche
iets staen met iem. iets met hem eens zijn (Palamedes 536; 1113); Moortje, 2370:
dien rabbaut en Moyaal staan t'samen (= zijn 't samen eens); eng. to stand with a
p.

1)

o

Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde, N 5-6. Bredero's Spaansche Brabander, tweede
herziene uitgave door Dr. C.G.N. de Vooys, Groningen, J.B. Wolters, 1908.
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Bl. 12 aant. 15: drie koele troevers. In troever zie ik niet een speler, evenmin een
ophakker, doch iemand die troef heeft en geeft, en wel in dien zin, waarin dat woord
e

in de 17 eeuw werd opgevat, n.l. die van ‘lust in 't minnespel’ (Oudemans, VII, 123).
Vgl. o.a. Huygens V, 56 (Trijntje Cornetlis, vs. 210):
Maer mijn mann isser ien, en van sen ierste vlogel,
Te wete fris en fix; dat weet ick bij de proef,
En schicket noch te nacht te weten, heit hij troef.

Vooral de Tien Vermakelikheden des Houwelijks, anno 1678, bl. 65: ‘Dan begint sy
te schrollen en te morren op haar man, hem menigmaal een Drooge Jasper, een
Koelen Troever, een Zelden-komer noemende.’ Zoo ook nog de Gelukte list of
bedrooge mof, anno 1689, bl. 39: Zwyg van Eelhart stil; t'is een koelen troefert.
Vergelijk hiermede Tuinman I, 265: zyn vuur is uitgepist, dit komt overeen met Hy
1)
heeft geen troef .
Vatten we troever in dit verband op, dan behoeft koel geen verdere verklaring.
De eerste regel van het stuk: 't Is wel een schoone stadt, moôr 't volcksken is te
vies, eens door een wethouder te Amsterdam aangehaald ter verdediging van de
schoolbaden, heeft voor De V. geen moeilijkheid opgeleverd en toch geloof ik dat
velen hem verkeerd zullen opvatten, zooals Nauta stellig heeft gedaan, die vies
verklaart door smerig. Neen, Jerolimo beweert niet, dat de Amsterdammers vies
zijn, doch niet zoo exkies als de Brabanders, niet zulke fijne lui als zijne
landgenooten. Het zijn hier vreemde, rare menschen, zegt Jerolimo, daarbij vies
de

bezigend in eene beteekenis die het in de 17 eeuw meermalen had en nu in dialect
nog heeft. Vgl. Hofwijk, vs. 1680: de viese Milt, die rare, zonderlinge Milt; Halma
712: vieze kleuren, couleurs bizarres; vieze kuuren, des manieres singulieres; Cats,
Soet verdrach van Philetas en Psyche: Ick heb een viesen kop en wonder vreemde
kueren; in West-Friesland is een vies peerd, een rare, lastige knol,

1)

Deze laatste uitdr. is nog in Zuid-Limburg bekend in den zin van: hij is neerslachtig.
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die springt en trapt; in Zuid-Nederland kent men een vies apostel, een rare kwant
(Rutten, 15); in 't Antwerpsch heeft vies nu nog de beteekenis van aardig, vreemd,
zonderling: Hij was zoo vies gekleed. Zij had zoo 'ne viezen hoed op; ook die van
koddig, vermakelijk: 'En vieze historie. 'Ne vieze snaak (zie Antw. Idiot. 1374). Vgl.
ook: een kat, die in 't nauw zit, maakt vieze sprongen.
In vs. 8 is modeste gebouwen onverklaard gebleven. Verwijs verklaart het door
keurig, hierin gevolgd door Nauta. Doch in 't Fransch heeft modeste die beteekenis
niet; wèl die van stemmig, statig, welke hier ook beter past (zie Halma); vgl. vs. 176
en Ndl. Wdb. IX, 912.
In vs. 23 en 24 blijven de kordiale princessen met hare ambitieuse grandessen
zonder aanteekening. Alleen Verwijs geeft op: grandesse, deftigheid; sp. grandezza.
Toch ware wat meer voorlichting niet overbodig geweest. Me dunkt ambitieus heeft
hier den zin van trotsch, statig en kordiaal dien van vriendelijk.
Vs. 28. De bewering van Terwey en De Vooys dat de dese oudtijds evenzeer
gebruikelijk was als degene ís stellig onjuist. Vondel o.a. kent dedese niet en in het
Mnl. was het eveneens onbekend.
Vs. 33 en 34 zijn wederom door De V. niet verklaard; ook niet door Terwey en
Moltzer. Uitvoerig is Nauta, die terecht er op wijst, dat we hier te doen hebben met
eene algemeen, reeds in het Mnl., bekende zegswijze (zie Mnl. Wdb. VI, 1397). De
bedoeling der woorden is: een vogel is liever in de takken dan in een kooi. Alleen
het znw. klang blijft vreemd. Wellicht is het verwant met den stam kling, klink; mnl.
clingen, kleven, blijven vastzitten; eng. to clinch, ndl. klinken, vastbechten (Franck,
2

459; Vercoullie , 140). Alleen door Boekenoogen, 439 en in het Antw. Idiot. 2238
wordt een znw. klang, de zinken bekleeding der roeflatten, vermeld.
Vs. 43: huybens: uilen, fra. hibou zegt De Vooys. Wil dat zeggen, dat die twee
vormen identisch zijn? In welke verhou-
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ding ze tot elkander staan, is me nog niet duidelijk en hoogstwaarschijnlijk zal de
verwantschap ook niet bewezen kunnen worden.
Vs. 45 en 46 zijn een paar regels, die aan N. en De V. moeilijkheid verschaffen.
Beiden slaan ze den bal mis. In vs. 45 zegt Jerolimo, dat men hem niet met rust
laat. Dit blijkt voor de toeschouwers van het stuk duidelijk, die zien hoe allerlei arme
bedelaars en jongens den sierlijk uitgedosten Brabander om geld vragen en daarbij
de fraaiste titels gebruiken tegenover den rijk gewaanden Jerolimo, die zelf wel
beter weet en dan ook zegt: nu als ik rijk ben, dan moet mijn goedje onzichtbaar
1)
zijn , want ik heb van al die rijkdommen nooit iets gezien. Voor invisibel gaen vgl.
Hooft, Brieven, 298 in een brief aan Tesselschade: Maer wat wy zoeken, 't (uw hart)
is er niet, oft het moet onzichtbaer gaen; Van Moerkerken, Kluchtspel 282: Kunje
als je wilt invisibel gaen en dat jou niemant siet as onse hont?
Eene der moeilijkste plaatsen is zeker wel het in vs. 67 voorkomende: Embder
potschijter, een scheldnaam der Embders. Eene afdoende verklaring is nog niet
2)
gegeven ; de laatste, welke in een weinig bekend artikel in het Jahrbuch der
Gesellschaft für bildende Kunst und Vaterländische Altertümer in Emden, jahrg.
1903, p. 349 voorkomt luidt aldus: Vielleicht aber liegt eine, wenn auch verdunkelte
Erinnerung an das alte, auch jetzt im Volksmunde noch keineswegs ganz vergessene
Wahrzeichen Emdens vor, das Daniel in seinem Handbuche der Geographie (5
aufl. 1878) IV S. 437 ohne Quellenangabe so beschreibt: ‘Ein kleiner nackter Kerl,
welcher den Hinteren zeigt und mit einer Handbewegung zu Gaste ladet; er findet
sich nur noch an einer der Kanzel gegenüberliegenden Säule der Grossen Kirche;
daher drückt der gemeine Mann in Emden eine weit

1)
2)

Ook Moltzer verklaart gaan door zijn (vgl. Mnl. Wdb. II, 882).
Zie behalve de uitgaven ook Noord en Zuid, XXVIII, 251.
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verbreitete gröbliche Aufforderung durch Handbewegung und die Worte aus: Du
kenst doch dat wapen van Emden?’ Das Alter der Tradition über dies Wahrzeichen
geht aus Wiarda hervor, der sich (O.G. VII. S. 117) über den Titel das gegen den
ehemaligen Emder Stadtsekretär Dr. jur. Mentet Haykens gerichteten derben
Pamphlets: De Mof in de kakstoel of de lasterpen van Mentet Haykens door .....
Lafargue ('s-Gravenhage 1758) folgendermassen äussert: ‘Wer das sogenannte
Wahrzeichen der Stadt Emden kennt, dem wird die Anspielung des ungezogenen
Holländers erklärbar sein.’ Wiarda und Daniel oder dessen uns unbekannter
Gewährsmann können nur eins der sehr alten Steinbilder oben an den Säulen in
der Grossen Kirche - es sind 12, davon allein 7 in einer der Brederoschen
Bezeichnung wenigstens einigermassen entsprechenden Haltung - im Auge gehabt
haben.’ Ik moet erkennen, dat ook dit de moeilijkheid niet oplost, doch meende dit
nieuwste nieuws aangaande ‘den Emder potschijter’ niet te mogen verzwijgen.
vs. 72. Immers vat ik op in den zin van toch; vgl. mnl. emmer en vs. 608: maar
immers, maar toch.
vs. 81 wordt van de diefachtige molenaars beweerd, dat ze spelen houwt wat en
gheeft wat (= zij houden wat, maar geven ook wat), zij maken het niet meer zoo erg
als Robbeknol's vader, die te veel nam; immers deze is er om gegeeseld en
verbannen, zoodat ze nu wel wat voorzichtiger zijn geworden en ‘een aar verstandt
hebben’. Ik vat dus immers op in de tegenw. beteekenis en niet in die van maar.
vs. 105. Een snipjen met sijn dreckje is niet verklaard. Hier paste de vermelding dat
de ingewanden van snippen uitgehaald, fijngehakt en in boter bruin gebraden worden.
Ook worden snippen met hun ingewand gebraden en dan gegeten. Vgl. Cost. Mall
vs. 413 en Tijdschrift XVI, 118.
Voor ritsevelen (vs. 111) wijs ik op ritse, koorts; zie Mnl. Wdb. VI, 1142 en Mellema;
ritse, ridde, la fiebure. Een ww. ritsen, rillen, is mij onbekend.
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De beteekenis van wagenboef (vs. 137) wordt opgehelderd door het ook bij Bredero
voorkomende schuiteboef: crocheteur, qui attend les passagers à la barque, pour
porter leurs hardes ou leur bagage (Halma, 578).
Dat het bijv. naamw. teetig (vs. 166) samenhangt met tet of volgens De V. met teut,
kan ik moeilijk gelooven. Me dunkt we hebben hier te doen met het door ig verlengde
mnl. adj. teet, teeder, week (Tijdschr. III, 120). Of zouden we moeten denken aan
teet, bijvorm van teek, luis (Boekenoogen, 1049) en ‘teetig’ door luizig moeten
weergeven? Waarschijnlijk lijkt me dit niet.
Dat de vs. 280 voorkomende regel inderdaad een zegswijze was, blijkt uit Tuinman
I, 117, 334:
Doch meniger blaas is grooter dan hunne beurs, dies moeten zy wat spaarbekken
en byleggen al meent de buik wel dat de keel gehangen is.
vs. 285. De vermelding dat het op 't kerkhof verboden was te spelen, mocht hier
niet weggelaten zijn, daar anders de woede van den hondeslager, die door de
jongens tot dat verboden spel wordt uitgenoodigd, niet te begrijpen is.
Me dunkt klauwen kan hier niet anders beteekenen dan spelen met koeie- of
paardekooten (zie Boekenoogen 441 en 494, waar dit kooten wordt beschreven),
terwijl kooten dan spelen met varkenskooten kan zijn. Ook bij 't knikkeren bestaat
een term klauwen (Boekenoogen, 1327), doch die komt hier niet te pas.
vs. 304. In het Friesch is ribsekje (d.i. iemands zak (lichaam) ribben; zie Mnl. Wdb.
VII, 1328) nog zeer gewoon; vgl. ook in Groningen ribzakken; Overijs. rabbezakken
(Molema 345) en verder De Jager, Frequ. I, 502.
vs. 305. Machet helpen = Mag Ged (= God; zie vs. 940: byget) helpen; dus helpe
God, God betert.
vs. 327: ik selder mijn gat uitschudden, wil m.i. zeggen: ik zal er me uitdraaien,
ik zal zien aan de sterfte te ontkomen.
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vs. 399: scheetsch, syn. van stroncktig, beteekent spijtig; vgl. fri. skeetsk.
vs. 364. Hier moest worden opgemerkt dat ‘de hooghe noort’ een plaets aen 't IJ
tot Amsterdam is, zooals Hooft (Ged. I. 209) mededeelt. Vgl. Navorscher, XXI, bl.
72.
vs. 385. Voor linckermangt is nog te vergelijken Boekenoogen, 581, die het verklaart
als hengselmand. Of de mand aldus genoemd wordt, omdat ze aan den linkerarm
gedragen wordt, betwijfel ik (Oudemans, Nauta, Noord en Zuid, XXX, 219). Eerder
zou ik denken aan eene afl. van linken, buigen; vgl. beugeltasch.
vs. 397. Mee beteekent hier ook. Klaasje Boelen wil niet minder wezen dan een
ander.
vs. 398. De verklaring van sleutelreex door zilveren keten, die de vrouwen aan
de zijde droegen, is te beknopt. Zie beter en uitvoeriger Nauta, bl. 91.
vs. 405. Volgens het Mnl. Wdb. VI, 622 is een pothuis eig. een klein en laag huisje,
dat oorspronkelijk diende om potten en pannen te bergen. Aan een ‘kookhokje’ moet
zeker niet worden gedacht.
vs. 409. Vgl. nog Noord en Zuid XXVII, 145.
430. Onder ouwe kluyvers moet men verstaan oude vrijers, oude snoepers. In
e

dezen zin is kluiver in de 17 eeuw vrij gewoon. Vgl. Coster, 309, 127:
Hoe koddich ist, ick weet niet seuters,
Als ouwe kluyvers jonge kleuters (meisjes),
Oft ouwe totebellen gaan
Slaan jonghe melck-muylen aan.

Zie ook Coster 522, 834; Starter, Friesche Lusthof (ed. Van Vloten), bl. 415: deuse
drooghe kluyver (= Jan Soetekauw); A.v. de Venne, Tafereel van Sinnemal, anno
1623, bl. 70:
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Denckt, watter dan ontstaet
Uyt kluyver-kluchte-praet:
Een jaa-woordt, met de rechte-handt
Dat maeght hermaeght, en mans hermant.

Hier heeft kluiver den zin van vrijer in gunstigen zin, evenals in Van de Venne's
Sinne-vonck op den Hollandtschen Turf, bl. 31:
Turven die men rondt besit (geld)
Houden kluyvers als een klit.
Turven legen kruyck en vaten
Als de sware lichters praten.

Het schijnt echter ook in ongunstigen zin, in dien van ouden kluiver voor te komen,
blijkens Van de Venne's Tafereel van de Belacchende Werelt, anno 1635, bl. 13
waar een vrijer tegen een meisje, Soet genaamd, zegt:
Soet, wat hietje mijn een kluyver?
Soet, ick wenschten om een stuyver
Datje leppich mondtje sweegh;
Suyre Soet, je bent te sneegh.

487. Deze zegswijze komt ook in 't Friesch voor; vgl. Waling Dijkstra, Uit Frieslands
Volksleven, 287: Dêr is honger bakker en toarst brouwer.
vs. 491. Voor mijne opvatting zie Noord en Zuid 1897, bl. 230; voor het ‘ter zijde
spreken’ Kalff, Lit. en Tooneel, 311.
vs. 526. De vermelding, dat Jerolimo naar de mis wil gaan, zooals in den roman
verteld wordt, mocht hier niet achterwege blijven, daar zijn gaan naar den ‘Pastoor
en Koster’ anders niet gemotiveerd is. Zie Noord en Zuid XVII, bl. 151.
Voor vs. 529 zij verwezen naar mijn artikel in Noord en Zuid, 1907, bl. 131.
2

vs. 570. Voor dezen uitroep vgl. Stroph. Ged. bl. 194: bi den lanken; Knappert in
de Handelingen en Mededeelingen v/d Maatsch. der Ndl. Letterk. 1904-1905, bl.
18.
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vs. 592. Terecht merkt De V. hier op, dat een schort een vrouwenbovenrok is. Hij
had er nog bij kunnen voegen, dat het in dien zin thans nog bekend is in de Wormer:
blauwwollen vrouwenrok, wagd, zoowel onder- als bovenkleedingstuk (Boekenoogen,
905); in het Friesch (Hindeloopen): zwarte bovenrok, die bij rouw om het hoofd wordt
geslagen (Fri. Wdb. III, 120) of een vrouwenoverrok, dikwijls van fraaie, kostbare
stof (ald. 116); in Groningen: jak, vrouwenbovenrok; op Marken: vrouwenrok
(Molema, 371); in 't Zuiden der Kempen: vrouwenrok (Antw. Idiot. 1089).
vs. 660. Ik leg den nadruk op dat: dát kunje krijgen, nl. een vuist op je oogen. Trijn
laat hem hierbij de vuist zien.
vs. 667. Eene melodie, waarop Betteken voer na Marye-mont gezongen kan
worden vindt men in Volkskunde I, 113 en bij Camphuysen, Stichtelijke Rijmen. (ed.
1653), bl. 147. Het is bekend, dat ‘Een Otter in 't Bolwerck’ ook gesteld was op deze
wijze.
vs. 701. Mikanijck heeft natuurlijk niets te maken met fr. mesquin (vgl. vs. 221),
maar is het fr. mécanique in den zin van alledaagsch, gemeen. Halma omschrijft
het door: bas, vilain, indigne d'un honnête homme.
vs. 715: jij sult jou hembde slepen. De dames buigen zoo diep door, dat hun hemd
de

bijna den grond raakt; men bedenke hierbij, dat in de 17 eeuw de vrouwen geen
onderbroek droegen (Spreekwdb. 2059). Zie verder Het kind van weelde of de
Haagsche Lichtmis, anno 1679, bl. 190: Den waard ontfing ons met de hoed in de
hand, en de waardin neeg dat' er het hembd sleepte. - Saamen-spraak tusschen
een Lakey en twee dienstmaagden, anno 1682, bl. 330: Ze neegen, dat het hembd
een span of anderhalf nasleepte. Sewel, 723: Neigen dat het hemd sleept, to make
a very low courtesy.
vs. 785. Deze regel blijft me altijd nog duister; ook na alle gissingen der
verschilllende commentatoren.
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vs. 819. Wat men onder een schijtvalck moet verstaan leert ons Winschooten, bl.
232: ‘Hieruit is nu ligtelijk af te meeten: waarom sommige pronkertijes (als bij
gelijkenis tot Amsterdam) schijtvalken genaamd werden: te weeten, om dat sij de
uiterlijke gedaante hebben van rijke luiden, en sij hebben quaalijk een duit in de
mars.’
vs. 869. Hier dient nog gewezen te worden op een artikel van H.J. Eymael in den
Feestbundel-De Vries, die er aan herinnert, dat de Dam oorspronkelijk de Plaetse
genoemd werd. Het is dus mogelijk, dat Jerolimo daaraan denkt; vgl. ook Mnl. Wdb.
VI, 398. Waarschijnlijker is het evenwel, dat plaats hier binnenplaats beteekent
(Noord en Zuid XVII, 154), temeer daar in Antwerpen plöts nog de beteekenis heeft
van het fransche cour (zie Smout, Het Antwerpsch dialect, bl. 46 noot).
vs. 888. Mijn holle maach, die half was in 't slot vergeleken met vs. 940: wat
duncktje byget? is die sack toe ghebonden moet beteekenen die half gevuld was.
Men bindt gewoonlijk een zak toe, als hij geheel vol is, doch men bynt wol ris sakken
ticht, al binne se net fol, men eindigt wel eens met eten, al heeft men niet heelemaal
genoeg (Fri. Wdb. III, 63). De uitdr. is zeer oud en was vroeger algemeen bekend.
Vgl. Harreb. II, 490; Molema, 428, waar ze ook aangewezen wordt in het Holsteinsch.
vs. 953. Ik zou willen vragen of May hier kan worden opgevat als arme kerel, in
welke beteekenis arm maai nu nog in het Antwerpsch gebruikt wordt (Antw. Idiot.
785).
vs. 987. De beteekenis van nauw gheset wordt duidelijk door het zuidndl. iemand
nauw zetten, hem weinig geld geven, kort houden. Iemand die zich zelf ‘nauw zet’
is dus zuinig.
vs. 989. En d'ander (de priester) kreegh de winst van mijn gheleerde tongh. Dat
we moeten lezen ‘mijn geleerde tongh’ en niet ‘sijn gel. t.’ i s duidelijk, wanneer men
bedenkt, dat Robbeknol als misdienaar ook een mondje Latijn moest kennen, en
zonder zijne hulp de priester de mis niet kon doen.
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vs. 1020. Welke moeilijkheid De V. toch in dit vers ziet, begrijp ik niet. Er staat: als
wij en een ander (= en anderen) het niet gedaan hadden, dan, etc. Vgl. De Bo, 52;
Antw. Idiot. 160.
vs. 1071. Duidelijker en vollediger is Sartorius II, 9, 9: Hy is van de vroomen, hy
slacht de kloosterstronten, hy isser van gekomen, per ironiam recte dicitur in istos,
qui majorem famosis imaginibus et natalium antiquitate gloriantur. Vgl. ook Harreb.
I, 417.
vs. 1083. Een macke moer is niet een gewillig vrouwje, doch een handeloos
vrouwmensch, zooals Halma verklaart. Vgl. ook Coster, 542, vs. 1472: ‘Ick ben
alsoo ang van een Juffer, als een Juffer van een Boer. Ick sou op gheschort wesen
met sulcken mackelijcken moer.’ Dit laatste is zeker een synoniem van macke
1)
(loome, trage) moer.
vs. 1143. Een heel deel jacht van volck wordt verklaard als een heele hoop. de

Volkomen juist; doch de opmerking, dat jacht in de 17 eeuw meermalen troep,
hoop beteekent, zooals o.a. in boevenjacht (vgl. ook Zaansch schitteljacht (klein
grut); te Leuven: jachts, speeljongens (Schuermans, 206); Antw. en Hageland jacht,
een bende straatkinderen (Antw. Idiot. 599; Claes, 98) was niet overbodig geweest,
daar deel ook reeds troep beteekent. Jacht van volck wil dan zeggen schorrimorri,
straatvolk, daar jacht gewoonlijk in minachtenden zin wordt gebezigd.
vs. 1165. Dat kromsteven hier onbeschofte kerel zou beteekenen, komt me niet
waarschijnlijk voor. Het woord wordt thans nog in West-Friesland gebezigd voor
een koeterwaal, terwijl Winschooten, bl. 128 getuigt: een kromsteeven werd ook
gesegt van een vreemdeling, die onse taal niet wel kan uitspreeken, als men seid:
hij is maar een regte kromsteeven. Vgl. Kluchtspel, III, 106: Ick quam daer bij een
Wael, maer 't was: je ne veux pas in sulcken petiten kroeck. Ghij meught het laten,
Kromsteeve, seyd' ick, en vijst in je broeck.

1)

o

Zie Spreekwdb. n . 1136 noot.
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vs. 1173. De Haarlemmerdyck, die levert aal uyt. Dat aal hier, zooals door allen
verklaard wordt, zootje beteekent, betwijfel, ik. Eene plaats uit Hooft's Brieven II,
78 versterkt me in dien twijfel. Ze luidt: ‘Nu levert Amsterdam ael uyt, gelijk men
zeidt, ende de lekkerny ende keurigheit der Koopluyden stookt dikwijls ujt de gaet',
't geen daer de Prinssen geenen raadt om en weeten.’
De bedoeling is: iu Amsterdam is overvloed van alles, daar kan men alles krijgen,
daar vindt men van alles. Zoo ook vindt men op den Haarlemmerdijk allerlei volk;
het ongunstige begrip zootje behoeft niet in de uitdr. opgesloten te liggen.
vs. 1178. Ter aanvulling diene hier de dial. uitdr. een zeerdoekje om zijn vinger
hebben (West-Friesland); een zeer lapke om een gezonden vinger hebben
(Deventer); fri. in seardoekje, lapke, in seare flarde om ’en finger, een lap om een
niets beduidende wond.
vs. 1186. Onder evenhouten verstond men kegelen; zie mijne verklaring in Tijdschrift,
XVI, 318. Dat hutselen opgooien van duiten beteekent, is nog zoo zeker niet. Kiliaen
verklaart het door quatere, quassare, schudden; Halma, 232: hutselbekertje =
dobbelkroes; Sewel, 352: duiten in zijn hoed hutselen, to huddle doits in one's hat.
Eerder zou ik dus aan een dobbelspel denken. Was opgooien de bedoeling, dan
zou men ophutselen verwachten (zie Ndl. Wdb.).
vs. 1187. Voor lechtseme daer is misschien te vergelijken mijne aant. op vs. 1788.
vs. 1208. De opmerking is wellicht niet ongepast, dat men onder zuivel niet alleen
boter en kaas maar ook eieren verstond. Vgl. Halma, 816: Onder het naamwoord
van zuivel in eenen uitgebreiden zin genomen, verstaat men boter, kaas en eyeren;
e

P. Fredericq, Ndl. Proza in de 16 eeuwsche pamfletten, bl. 254: eyers ende ander
suyvel.
vs. 1252. Een kurckevaar zal wel een synoniem zijn van een
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drogerd, iemand die geen troef heeft (zie aant. op vs. 1512). Vgl. Hij is zoo droog
als kurk.
vs. 1254. Voor hoerendop, lichtmis, kan verwezen worden naar Ndl. Wdb. VI,
824-825.
vs. 1257 wil zeggen: Als jij rijk bent, dan dienje den duivel, dan kom je er niet op
eerlijke wijze aan. Trijn wil daarmede zeggen, dat zij wel arm maar fatsoenlijk is.
vs. 1263. Voor walbarcken aansicht vgl. Noord en Zuid, XXIX, 4, waar uit een klucht
walbarken aanzigt wordt toegelicht door: een bakkes als een plank. Sewel verklaart
walbarken door brooddronken en Halma door: roekeloos, vermetel. De eig.
beteekenis houten heeft zich dus ontwikkeld tot die van onbeschaamd (een houten
gezicht weet van blikken noch blozen), vermetel, brutaal.
vs. 1264. Vgl. Boekenoogen, 401 i.v. karnen.
vs. 1277. Voor ast is zie Ndl. Wdb. II, 244.
vs. 1279. Dit veteren kan vergeleken worden met het fri. fiterje, aandrijven, aanzetten;
ook oanfiterje en foartifiterje. Of dit wkw. bij het znw. veter behoort, betwijfel ik zeer.
Eerder zou ik denken aan verwantschap met vitten (zie Franck, 1086).
o

vs. 1280. Zie mijn Spreekwdb. n 1466: de ooren kunnen schudden, dat ze klappen.
vs. 1314. Wie Jan Bruin is, weet ik ook niet; doch zou deze naam Trijn wellicht op
de gedachte gebracht hebben plotseling over het geloof te gaan spreken? Misschien
dacht ze daardoor aan de Bruinisten, de anabaptisten, volgelingen van Robert
Brown, die te Amsterdam een gemeente gesticht hadden.
vs. 1338. De zin en het geslacht eischen hier dat bom = bon (afdeeling in een kast)
is; zie ook Ndl. Wdb. III, 322 en Boekenoogen, 91; vgl. voor de assimilatie van de
n aan de beginletter pruim, priem, pelgrim, bodem, bokkem, enz.
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vs. 1339. Hier diende maar verklaard te zijn door wèl! (vgl. fr. mais); Ndl. Wdb. IX,
42.
vs. 1343 is ook door Terwey juist verklaard. Vgl. nog eene duidelijke plaats Moortje,
664.
vs. 1374. De verklaring van Terwey is dunkt me de ware. Vgl. Tuinman I, nal. 17: t
Is een keers in den nacht, dat is, zoo diep in den nacht, als het branden van een
keers duurt.
vs. 1397. Mal heeft hier niet den zin van gek, doch eerder dien van verliefd. Vgl.
Oud mal houdt geen stal of Oud mal bovenal. Tuinman I, 207 vat mal in de bij
Brederoo voorkomende uitdr. op als gek.
vs. 1431. Deelwijn schijnt een soort van Rijnwijn geweest te zijn. Vgl. Stallaert I,
330: de Rynsche deylwyn. Het is volstrekt niet onmogelijk, dat deze wijn groeide
aan de rivier de Deel, daar vroeger in België de wijnbouw op verschillende plaatsen
werd beoefend (zie Stallaert II, 144).
vs. 1435. Voor de gewaande afleiding van duivekater vgl. Boekenoogen, 145 en
o

zie Spreekwdb. n 427.
vs. 1512. Een dwinghert, ook wel een dringert genoemd, is natuurlijk een man,
die wel wil, maar niet kan; een Jan kanniet, een droge Jasper, een Jan Kapoen.
Een dringert komt ook voor in W.D. Hooft's klucht van Slimme Piet, 4 v:
Hoe komtse doch dus geck, hoe isse dus verslingert
Op sulcken lompen loer? ien weersoordigen dringert,
Daer ummers giest noch kunst noch fraeyheydt is in 't lijf.

vs. 1524. De vorm nieuwt moet blijven staan; vgl. fri. nuwt en Moortje, 2644; Van
de Water § 47; Antw. Idiot. 856.
vs. 1535. In het fri. is bliid ta zeer gewoon.
vs. 1567. So selje op mijn schoenen niet trararen. Jerolimo zegt: als jij zoo
verschrikkelijk eet, dan zul jij je gevoegh niet op mijn schoenen doen, want dan komt
er zeker heel wat los.
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vs. 1571. Hy is soo hart assen spycker wil zeggen: hij heeft geen gevoel (vgl. sijn
buik en voelt gheen gront); hij voelt niet, dat hij eet, of zijn bekomst krijgt. Men
verstond er ook onder sterk en gezond zijn; vgl. Sewel, 745: hy is zo hard als een
spyker, hij kan tegen alle ongemakken, he is very healthfull, he is able to bear any
fatigue (vgl. Warenar, vs. 254). De tegenwoordige beteekenis is niet die van gierig
zijn, doch die van arm zijn, niet kunnen betalen (vgl. Ndl. Wdb. V, 2150).
vs. 1618. Mellema stelt kneteren gelijk aan kneuteren, dat stamelen beteekent. Het
kan dus zijn, dat J. bedoelt dat de begroeting er te aarzelend uitkwam.
vs. 1644. Het laten deurstaan is eene zeemansuitdrukking = niet zwichten. Vgl.
Winschooten, 47: ‘doorlaaten staan beteekend sooveel, als dat men de Seilen, ens.
laat staan den geheelen storm door, sonder te swigten: soo seid een Schipper, laat
doorstaan, swigt niet.’ Jerolimo beweert derhalve, dat hij niet zou bezweken zijn en
nooit het eerst zijn hoed zou hebben afgenomen. Vgl. nog hd. durchstehender Wind,
da die Segel hübsch steif und vollstehen (Kluge, Seemannsprache, 201).
vs. 1653. Voor de geschiedenis der vierijzers zie Noord en Zuid, XXVIII, 472.
vs. 1665. Dat Lijsje Kladdebels een mantel met bont zou bezitten, komt me al zeer
onwaarschijnlijk voor. Aan pels moeten we dan ook de gewone beteekenis van
onderrok toekennen (zie Warenar, 734; Taal en Letteren, VII, 192; Boekenoogen,
728; fri. pels, pelsrjucht, pantoffelrecht, recht van de vrouw om den man onder de
plak te houden; Mnl. Wdb. VII, 237).
Lijsje is zulk een ‘klonterde-bockje’, zulk een viezerik, dat zij ‘ayeren klopt in heur
pels’ = dat ze zich bevuilt in haar onderrok.
Men bedenke, dat de aars ook schertsend de eierkorf genoemd werd; vgl. mijne
opmerking bij vs. 715.
vs. 1691. Een stulp goet zal wel beteekenen een deksel vol sin-
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1)

tels. Althans in Zuid-Limburg kent men nog oudgoed in dien zin .
vs. 1704. De zin is: en als ik toevallig eens een stukje at (buiten de gewone
maaltijden), dan kreeg ik bij den volgenden maaltijd iets minder. Ontbijten heeft hier
nog de algemeene beteekenis van iets gebruiken.
vs. 1715. 't afterste is natuurlijk het einde, de dood. Geeraart wil niet arm sterven
(vs. 1711) beweert hij zelf en wil zorgen, dat er bij zijn dood wat te erven is. Vgl.
Ndl. Wdb. I, 710-711.
e

e

vs. 1722. Vidimus, gelaat, komt reeds in de 16 eeuw voor; vgl. P. Fredericq, 16
eeuwsch Proza, bl. 9: Waerom coopen wij ghelyckenissen van keysers, van
coninghen ende van andere groote personagien ghecontrefeyt na haer vidimus?

vs. 1743. Eene verklaring van vane biers had niet achterwege mogen blijven. Onder
een vaan verstond men een munt met een ruiter met een vaantje er op; vervolgens
de maat bier, die men daarvoor kon koopen, nl. een mengel; zie Bredero I, bl. 216.
In Zuid-Nederland is thans nog bekend ‘een vane biers, anders twee stoopen of
acht pinten’ (Loquela, 38). Ook De Bo, 1234 en Halma deelen mede dat een vaan
twee kannen of vier mingelen bevat; evenzoo Sewel: een vaan bier, two pots of
beer. Vgl. De V. op vs. 252.
vs. 1745. 't was stracx een pont van binnen, 't was daar dadelijk een pont van (van
dat ontbijt) binnen; het ontbijt smorgens, t was al gauw een pont daarvan binnen.
Het volk spreekt nog zoo.
2)
vs. 1748. Mer wil natuurlijk zeggen men er
vs. 1749. Een rosenobel had niet de waarde van ƒ8.90 maar van ƒ 8.80 volgens
het Placaet van 26 Sept. 1615 (Zwolsche Herdr. IX-XI, p. 173).
vs. 1750 ‘Klet, waarschijnlijk: zijden of fluweelen borstversiersel.’ Dat dit onjuist
is, bewijst Boekenoogen, 445, die het ver-

1)
2)

Mededeeling van Dr. H.J. Eymael (geb. te Heerlen).
In het Ndl. Wdb. VI, 1130 wordt mer ook vragender wijs door men haar verklaard.
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klaart door: een kort vrouwenjakje met opslagen en halve mouwen, van wollen stof
gemaakt en meestal donkerblauw of zwartbruin van kleur. Daar het klet van voren
open is, wordt er een gebloemde borstlap (kroplap) bij gedragen. Het lijkt me niet
onwaarschijnlijk toe, dat de naam ontleend is aan die borstlap en we den oorsprong
van klet moeten zoeken in het fr. collet, bef. In het Friesch kent men ook een kletjen,
jekker (Fri. Wdb. I, 62).
vs. 1779. Voeg hier nog bij Warenar vs. 1384: ick weet niet van veul snackes (:
backes). Ook Verdam verklaart hier snackes uit snackens.
vs. 1788. Wat uitleggen eigenlijk beteekent verklaart Sewel, 817: Uitleggen, te
raade geeven, to play at even and odd. Zie ook Winschooten, 334: uitleggen, te
raaden geeven, leg' er om uit!
vs. 1794. Met den knaap zal wel niet eenvoudig een knecht bedoeld zijn, doch de
schouten-dienaar, des scouten cnape, zooals hij in het Mnl. heet.
vs. 1807. Zou in hum recht niet kunnen schuilen het jus humanum?
vs. 1820. In sleeper zie ik een synoniem van dwinger en dringer, een sleeplenden.
Zoo opgevat geeft de zin ook de dubbelzinnige aardigheid van Robbeknol beter
weer. Wat de vraag beteekende of haar man de sleper haar niet betaalde, zal
Byateris dan wel begrepen hebben.
vs. 1823. Bestevaar, jij vaart voor morghen niet al roep jy wat luyt, wil niet anders
zeggen dan haastje maar niet, maak maar niet zoo'n drukte en volstrekt niet jij meent
het zoo erg niet, dat hier geen zin geeft. Vgl. Sewel, 58: Al baart hy zo luid, hy vaart
voor morgen niet, what ever bustle he makes, yet he does not speed. Ook op de
plaats uit Asselijn wil het zeggen: wees maar niet bang, zoo'n vaart zal het niet
loopen. Vgl. ook De Brune, Bank. II, 321 en Boekenoogen, 920: Hij komt altijd
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met de nachtschuit: hij schreeuwt luid, maar vaart niet voor elven, gezegd van
iemand die (met ophef) oud nieuws vertelt.
vs. 1838. Een neutekrakertje is hier eenvoudig een oude vrijer, een oude snoeper.
In Zuid-Nederland wordt iemand, wiens tanden uitgevallen zijn, weliswaar een
notenkraker genoemd (Waasch Idiot., 814; Schuerm. 415; Antw. Idiot. 1919), doch
de
in de 17 eeuwsche geschriften verstaat men er een saaien vrijer, een ouden kluiver
onder. Vgl. Smetius, 134: noote kraecken is goet voor vrijers, die niet wel ter tael
zijn en niet veel praeten kunnen; bij v.d. Venne, Tafereel van Sinne-mal, bl. 14 stelt
Dicke Leendert aan Lijsje Teunis voor neutjes te kraken (te zoenen), waarop zij
antwoordt:
Dicke Leendert, vunsen kaacker
Benje dan een neute-kraaker?
Off en keunje niet je woordt
Snibbesnabben, as het hoordt?

Als kantteekening is daaraan toegevoegd: ‘Neuties-kraecken is goet voor die niet
wel en kunnen praten.’
vs. 1840. Ook dit woord lijf-uit heeft aan alle commentatoren moeite veroorzaakt.
Als scheldwoord is het vrij gewoon en m.i. niets anders dan wat het letterlijk wil
zeggen: de eigenschap van iemand, die ook wel een Jan achter lam genoemd wordt,
dus wiens lijf (darm) naar buiten komt, syn. van drasbroek, schijtbroek.
Dat werkelijk aan zulk een kwaal gedacht moet worden, blijkt uit Jan Zoet, bl. 8:
Niemand zogt my tot zyn wyf.
Quam ik dan om wat tekoopen
Eens maar in de hal geloopen
Vraagden ik, hoe veel dat vleis?
Bood ik minder als den eis
Zoo begonnen al de wyven
Daar by-kans op mijn te kyven.
Dan was 't lieve morsebel
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Hebje ook dat Geld nog wel
Segt eens slordige laudaatje
Sletvink loop, jou schort een praatje!
Ey Moer lijf-uit, ga jij heen
't Geltjen aan wat pens besteên.

Deze hatelijkheid om wat pens te koopen, was in verband met het scheldwoord lijfuit
duidelijk genoeg.
vs. 1863. Er om sien vat ik op in den zin van: moeite doen om het te krijgen, zijne
maatregelen nemen. In het st. fri. is om iets zien in deze bet. zeer gewoon: We
moeten eens om een nieuwe jas zien.
vs. 1869: pronc-pint. Of pint een wisselvorm is van pink, waag ik niet te beslissen,
doch wel weet ik, dat men in het fri. thans nog kent pronkepuntsje, pronkstertje, en
in Zuid-Nederland (op)pinten, optooien, opsieren (Ndl. Wdb. XI, 1099; De Bo, 862),
wellicht eene afleiding van pint, fr. pinte, eig. maalteeken, van lat. pingere, schilderen
2

malen (Franck, 733; Vercoullie , 221).
1893. Beter ware hier met Verwys kroo door lading weer te geven dan door
kruiwagen.
vs. 1942. De beteekenis van wat haast wordt duidelijk, wanneer men verklaart: wat
haast is daarbij? waarom zou ik dat doen? en daarna: dat kunje begrijpen, zooals
De V. verklaart.
vs. 1964. Voor de beteekenis van geinteriseert worden, schade lijden, vgl. Halma,
464: interesser, préjudicier, faire tort. Cette défense m'interesse beaucoup, c'est à
dire, me fait beaucoup de tort. Bij dat verbod lijde ik eene groote schade. Vgl. ook
het dial. interessant, indringerig, astrant.
vs. 2027. Salich beteekent hier niet dronken, doch gewoon zalig. Balich is door zijne
vroomheid reeds nu half zalig, beweert Otje.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27

244
1)

vs. 2030 (vgl. vs. 253). Smockuel en smockelbier doen me denken aan zoenwater,
dat in Heemskerk's Arcadia voorkomt. Vgl. troostelbier naast troostbier en voor de
2)
beteekenis het synonieme heulbier (zie Ndl. Wdb. VI, 708) .
vs. 2034: al sinje wat sneechjes. Deze woorden zijn door niemand goed verklaard,
doordat men de beteekenis van al niet begreep. We hebben hier met al = als, indien
te doen, zoodat de zin der woorden is = als je maar wat slim bent. De woordvolgorde
is geen bezwaar: deze wordt juist achter al als conditioneel voegwoord vereischt;
vgl. Ndl. Wdb. II 88 en vooral Mnl. Wdb. I, 328: Hens geen wonder, al sijn wi in
droefheden. Dialectisch is dit al nog bekend in Groningen en in 't Noorden van
3)
Drente: Al is 't mooi weer dan kom ik .
vs. 2052. We hebben hier dunkt me niet te doen met een samengesteld wkw.
vaststellen, doch met stellen + eene bijw. bep. vast. De groepen zijn op de schilderij
op vaste wijze gesteld (gegroepeerd). In dezen zin komt stellen herhaalde malen
voor bij Carel van Mander. Voor de beteekenis van uitmaken vgl. een mooie plaats
bij Coster, bl. 301 (ed. Kollewijn): een Schilder, die de Stadt van Amsterdam in 't
voor-werck van een stuck ghestelt heeft, ende in 't verschiet Haarlem zo sterck
uytghemaact, dat men de luyden aan de wagens bij de Sparrewouwerpoort met de
droncke voer-luyden om de vracht ziet staan krackeelen.
vs. 2061: Ick hadse hem niet gedaan = gestuurd, geleverd, verklaren de uitgevers.
Me dunkt doen kan hier alleen den zin van geven, leenen hebben. Vgl. het mnl.
iemand vreemd, wonder doen = iemand vreemd, wonder geven (vgl. Mnl. Wdb. II
1799).

1)
2)
3)

Vgl. Gallée, 22: klüngelaole, jenever met stroop.
Met De Jager, Frequ. I, 636 te denken aan gesmokkeld bier lijkt me niet raadzaam.
Dr. J. Bergsma, Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen, bl. 10.
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In dialect komt doen nog in dezen zin voor . Eene bevestiging van mijne opvatting
vind ik vers 2070, waar Joost zegt, dat hij alles Jerolimo heeft bijgezet, d.i. geleend
en niet, zooals De Vooys verklaart, bezorgd. Vgl. Sewel, 156: Ik zal u al die boeken
byzetten, leenen. Iemand wat geld bijzetten, to lend one some money. Vgl. voor het
Mnl: Alle die enege penn. geleent, gedaen ofte verscoten hebben (Mnl. Wdb. II,
247).
2067. Voor schroef zie Oud-Holland, 1888, bl. 221.
vs. 2123: Ghy moet voor dese reys, dats mijn ghevangen zijn. Deze regel is door
De Vooys onjuist verklaard. De komma achter reys moet er stellig niet staan; ze
komt in de drukken ook niet voor. De schout wil niets anders zeggen dan dat
Robbeknol zijn gevangene is: gij moet nu mijn gevangene zijn. De moeilijkheid
schuilt in dats = dat is, dat wil zeggen, namelijk; vgl. hiervoor Rodd. ende Alph. 2596:
Dus hy met een breynloose handt
Stort d'edel ziel in 't zoore zandt,
Dats door een onverbeterlijck dolen.

Tijdschr. V, 181.
Ick souder haer doen maken, dats nae mijn doot,
Vijf hondert duijsent croonen
En die van goude root.

Voor het Mnl. vgl. Verwijs, Bloeml. III, 135, 11:
Ic voerdi uten lande.
Dats waer soudi mi voeren
Stout ridder wel ghemeit?

Mask. 1308:
Hi (God) ne (den mensch) weder tsinen iersten goede
Ghewijst hevet ewelike,
Dats ter blijscap van hemelrike.

1)

Bergsma, bl. 91 en Molema, 86: dou mi een cent, leen me een cent. In het Friesch komt
dwaen ook voor in de bet. verkoopen, leveren.
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Voor het verstaan van den zin kunnen we dit dats weglaten, dat in de 17 eeuw
herhaalde malen in zulk verband voorkomt.
vs. 2183. Hoe iemand schuldig kennen kan beteekenen ‘iemand erkennen als
schuldeischer’ verklaar ik niet te begrijpen. De zin is: ik erken je niets schuldig te
zijn.
vs. 2211. De Schout zegt: ‘Ick neemje goetkoop mee, of schickt my an mijn ghelt,’
waar De V. goetkoop verklaart door zonder kosten en Terwey door allicht. Me dunkt
geen van tweeën is juist. De Schout wil zeggen: als je niet betaalt, dan neem ik je
de

gemakkelijk, zonder veel moeite mee, in welken zin goedkoop in de 17 eeuw (ook
bij Brederoo) niet ongewoon is; zie Ndl. Wdb. V, 366 en vgl. nog Hooft, Ged. I. bl.
60 vs. 175:
Dan ick sett u altsacm, maeckt ghij 't mij wat te veel,
Met naem en toenaem wel eens goecoop op een seel.

vs. 2219. Ick heb mijn gat wel eschraapt, ik ben wel af, of: ik heb mijn bekomst.
Neen, Byateris wil zeggen, dat ze zich daar leelijk gebrand heeft, daar leelijk te pas
is gekomen. Vgl. Van Moerkerken, Kluchtspel, 648 b; Sewel, 231: Je hebt je gat
wel geklouwd, there you have done a fine piece of work indeed.
Ziedaar de voornaamste plaatsen, die eene bespreking verdienden. Er blijven
nog enkele andere over, ook eenige die in de laatste uitgaaf zonder aanteekening
zijn gebleven, en die m.i. eenige verklaring noodig hadden. Ik bedoel in de opdracht
aan Jacob v. Dyck, reg. 4: arrebeyt en lasticheyt (= lastige arbeid); reg. 10
belemmeringen (beslommeringen); bl. 2. reg. 26: bewaren (beschermen); bl. 4 reg.
8: onverhoedts (zonder erg); vs. 18 nijdighe (afgunstige); bl. 5 vs. 6:
suyverheit(eerlijkheid, goede bedoeling); bl. 7 vs. 1: beduydenisse maken op
(toepassen op); bl. 12 reg. 2: Emstel (zie Tijdschr. XIV, 284); vs. 48: om Gods wil
(zie Ndl. Wdb. V, 214); vs. 91: palfrenier (hier: stalmeester?); vs. 127: schennen
(iemands goeden naam aantasten); vs. 307: peete (vrouw?); vs. 481: ouwe zielen
(?); vs. 639:provinciale(?); vs. 693: par fors, volstrekt; vs. 811: dat (= dat ging?); vs.
827: vleughel, ganzevlerk; vs. 864: tabbaart (welk vrouwen-
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kleedingstuk?); vs. 937: ontsijghen beteekent hier ontvallen: Robbeknol wil van zijn
voorraad iets geven aan Jerolimo en terwijl hij dat doet, glijdt het hem haast uit de
handen; vs. 1491 het te raan geven (vgl. Hooft, Ged. I, 316, 30); vs. 1561: minnebroer
(Franciscaner monnik); vs. 1595: dewijl, terwijl; 1717: mien (ben van plan); vs. 1773:
Miester Bartelt is ook de naam van den advocaat in Coster's Teewes de Boer; vs.
1924 en 1473: hoe selt hier locken? wat zullen we nu hebben?; vs. 1993: schieten
op iemand heeft natuurlijk niets te maken met schijten. Vgl. reeds in het mnl. sijn
venijn op enen scieten; speelscoten (schimpschoten) op enen scieten; het fri. gron.
schietvenien, een bits, vinnig meisje (Molema, 365). Halma citeert ook bl. 566: op
iemand schieten, doorstrijken; vs. 2216: dats alliens (zie Ndl. Wdb. II, 160).
A m s t e r d a m , Oct. 1908.
F.A. STOETT.
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Moedzalf.
In den brief van Hooft aan Huygens van 30 Mei 1634, waarin het overlijden van
Tesselschade's echtgenoot Crombalgh aan een bloedspuwing besproken wordt,
vinden we het woord ‘moedtzalf’: De arts Pauw ‘bestondt hem (d.i. Crombalgh, die
vreeselijk leed onder den dood van zijn dochtertje) eenen drank van moedtzalf in
te geven, die hem opbrak met een weldighe zucht en eenigh bloedt, daer voorts
heele plassen op volghden en vloejden tot hij doodt was.’
Hebben we in ‘een drank van moedtzalf ingeven’ een ietwat gezochte uitdrukking
te zien voor ‘moed inspreken’, ‘troosten’, ‘exciteeren’ en is zij dus te vergelijken met
(ook bij Hooft voorkomend) ‘hartzalf geven’, en ‘balsem op de wonde doen’? Doch
hoe kan het troosten een bloedspuwing tengevolge hebben en nog wel eene, zoo
1)
hevig, dat ze een doodelijken afloop heeft?
Kan de uitdrukking ook eigenlijk op te vatten zijn, zoodat dokter Pauw werkelijk
een drank heeft ingegeven met het treurige gevolg? Nergens echter heb ik bij onze
2)
oude medici het woord ‘moedtzalf’ gevonden ; kan het een vertaling zijn van het
3)
veel gebruikte unguentuin aregon (= helper) Nicolai, een panacee waarvan men
de toebereiding kan vinden in de Pharmacopaea augustana (Gouda 1653) bl. 594
en in H. Elzevier's Apothekers Woordenboek (1740) I, 211?
Groningen.
G.A. NAUTA.

1)

2)
3)

Misschien wordt hier wat ironisch gesproken: een troost die (zoo goed hielp, dat) tengevolge
had dat ....! De bloedspuwing schijnt werkelijk de oorzaak van den dood te zijn geweest, vgl.
Huygens' gedicht (Dr. Worp, Gedichten v. Huygens II, 291): Op de dood van Tesselschades
oudste dochter, ende van haar man strax daeraen doodt gebloedt (13 Juni 1634).
Ook Het Ned. Wdb. geeft ‘moedzalf’ niet.
Vgl. Gr. ἀρήγειν: helpen, moed geven.
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De eerste twee regels van het Costelick Mal.
Ruim vijf jaren geleden, in het voorjaar van 1903, hield ik mij bezig met eene nieuwe
uitgave van Costelick Mal en Voorhout en was daarmede reeds tamelijk gevorderd,
toen eene ongesteldheid mij in de uitvoering van mijn plan kwam stuiten. Deze is
van langeren adem gebleken en zoo is ‘das geschriebene liegen geblieben.’
Inmiddels heeft Dr. P. Leendertz Jr. een derden druk van genoemde gedichten in
de Nederlandsche Klassieken bezorgd (Amsterdam, 1904) en niet alleen Verwijs'
werk van eene nieuwe inleiding voorzien, waarvoor ieder beoefenaar van Huygens
hem dankbaar behoort te zijn, maar ook in de aanteekeningen veel, wat herziening
behoefde, in een juister licht gesteld.
Nochtans met Huygens - de ondergeteekende weet er van meê te spreken - komt
men nooit klaar: nadere toetsing en overweging brengt telkens tot nieuwe, soms
verrassende uitkomsten. Ten bewijze moge hier de verklaring van de eerste twee
regels van het Costelick Mal dienen, zooals ik die in bovenbedoelde uitgave had
willen geven. Aan de lezers van dit Tijdschrift staat het natuurlijk te beoordeelen, of
mijne opvatting ervan beter zij, dan die mijner voorgangers: in ieder geval blijkt er
uit, dat er nog verschil van meening mogelijk is.
Een op-ghesnoeyde Broeck, een sackende Bragoen;
Een hollen Harnasch-tipp, een door-gecapte Schoen.

Ned. Klass. ‘Op-ghesnoeyd worden zoodanige broeken genoemd, die naar de nog
heerschende Spaansche mode in smalle banen waren gesneden, waartusschen
de voering van eene andere stof doorstak. Tengnagel zegt in zijne beschrijving van
een lid der stedelijke schutterij:
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Daarbij heb ick ope Mouwen
En van 't selve stuck een Broeck
Groen Zatijn, om laag vol schelpen,
En gehackt gelijck se doen.

De Schelpen zijn een uitgeschulpte rand even boven de knie. Zie le Francq v.
Berkhey, ‘Nat. hist. v. Holl. III 507, 508.’
Tegen deze verklaring van opghesnoeyd heb ik twee bezwaren:
o

1 . Waaraan ontleent V. het recht, aan opgesnoeid zoo maar klakkeloos de
beteekenis te hechten van: in smalle banen gesneden? Voor zoover ik heb kunnen
nagaan, heeft het die nergens, noch eene daarmede ook maar in de verte
overeenkomende.
Laat opsnoeien zelfs opensnijden kunnen beteekenen, is dan een opengesneden
broek eene die in smalle banen gesneden is?
Mij dunkt, alvorens tot zulk eene gewaagde en door niets gewettigde verklaring
te komen, moet men toch eerst eens beproeven, of men geen eenvoudiger en op
hechteren grondslag steunende kan geven. M.i. is dat volstrekt niet ondoenlijk.
1)
Opsnoeien bestaat nog in het Nederl. als tuiniersterm en wordt dan gezegd van
boomen, die men door het wegnemen der benedenste takken eene hoogere kroon
geeft. Past men dit nu op broek toe, dan zal eene opgesnoeide broek zijn: zulk eene,
waarvan men het onderste gedeelte heeft weggenomen, die men dus tot het hoogste
gedeelte van het been heeft beperkt, die men, als een boom, kunstmatig heeft
opgesnoeid. Weten wij nu, dat de broek een zeer oud kleedingstuk is, door Galliërs
en Germanen, Meden en Perzen gedragen, en van hen door de Romeinen
overgenomen, hetwelk niet alleen de heup en de dijen, maar het geheele been
bedekte, en bedenken we, dat Huygens, die dit uit zijne latijnsche schrijvers zeer
goed wist, vooral tegen het onredelijke der toenmalige kleedij te velde trok, die geen
‘nootsakelick verdeck’ (vs. 155) meer is, dan

1)

Zie Weiland en Kuipers i.v.; veelvuldig in de dialecten, Cf. Schuurmans, Bijv. 223c; Cornelissen
en Vervliet, Idiot. v. Antwerpen, 967; ten Doornkaat Koolm. III 482a en Ndl. Wdb. XI, 1221.
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wordt ons volkomen duidelijk, wat hij met op-ghesnoeyde broeck bedoelt, nl. een
kleedingstuk, dat men, in strijd met zijne oorspronkelijke bestemming, opgekort of
opgeschort heeft.
o

2 . Ook geloof ik niet, dat in Huygens' tijd nog broeken gedragen werden,
waartusschen de voering van een andere stof doorstak. Dat mag in de Middeleeuwen
de

of in de eerste helft der 16 eeuw het geval geweest zijn, toen uit de kleine, bol om
de dijen staande broeken, doffen van eene andere stof doorkwamen, op het einde
de

de

der 16 en in het begin der 17 eeuw, was de heerschende mode - en daarop zal
H. toch stellig het oog gehad hebben - langere, tot aan de knieën reikende broeken,
die een enkele maal uit één stuk stof, doch meestal uit smalle banen of strooken
van verschillende stof bestonden. De plaat, die de eerste uitgave v.h. Costelick Mal
in de Nederl. Klassieken versiert, geeft daarvan een duidelijke voorstelling: de
teekenaar heeft dus de bedoeling van den schrijver beter weergegeven dan de
uitlegger. Trouwens een blik op de schuttersstukken uit die dagen in het Rijksmuseum
is voldoende om dit te bewijzen.
sten

den

Een sackende Bragoen. In den 1
en 2 druk v.d. Nederl. Klassieken was hierop
aangeteekend: ‘Bragoen, bracone, door den vergrootenden uitgang -one gevormd
van braca, lat.bracca, en dus groote broek, als eigennaam voorkomende War. vs.
1027. Zoodanige Pluderhosen, zooals de Duitschers ze noemden werden boven
de knieën aan de dijen hoog opgebonden, waardoor zij geweldig poften en veel op
een aalkorf geleken en daarom zakkende genoemd. Een goede afbeelding vindt
de
men in Roemer Visschers Sinnepoppen (uitg. v. 1614) 154, 174.’ In de 3 door Dr.
P. Leendertz Jr. bezorgde uitgave is deze verklaring vervangen door: ‘S.b. een van
den schouder afhangende losse slip v.h. wambuis.’ Met genoegen zie ik, dat de
geleerde Uitgever de indertijd door mij gegeven verklaring heeft overgenomen,
immers in mijne Huygens-Studiën, bl. 10, en mijn Hofwijck, bl. 17 der Aantt., heb ik
aangetoond, dat met sackende
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bragoenen geene ‘geweldig poffende pluderhosen’ maar af- of nederhangende
schouderbanden bedoeld worden. Het Nederl. Wdb. maakt dan ook van bragoen
in de bet. van groote broek geene melding, maar verklaart het door eene: ‘smalle,
geplooide wrong of bies (boordsel, opnaaisel) om den schouder; een versiersel
behoorende tot de Spaansche kleederdracht van mannen en vrouwen, op het
de
de
uiteinde der 16 en het begin der 17 eeuw vervangen door eene breedere
afhangende strook, die ... sackende bragoen genoemd wordt.’
Ik zou dan ook op deze plaats niet teruggekomen zijn, ware het niet, dat ik voor de
plaats uit Westerbaens Prosopopoea (Zie mijne Uitgave v. Hofwijck, bl. 10):
Danck heb geen sackende maer rijsende bragocnen

thans eene betere verklaring aan te bieden heb.
In het Tijdschrift, Afl. XVI, bl. 87, waar Dr. Salverda de Grave de onmogelijkheid
betoogt van den overgang der rom. c in germ. g, stelt hij de vraag: ‘Doch waarom
is bracoen dan ook niet *bragoen geworden?’ Onmiddellijk schoot mij toen
bovengenoemde plaats te binnen. Zou het bij Westerbaen voorkomende bragoen
niet hetzelfde als mnl. brackoen of brancoen = steunbalk, kunnen zijn? Het antwoord,
docht mij, kon niet anders dan bevestigend luiden. Bij de balustrade, welke den top
v.h. houten gebouw omgeeft, kon Westerbaen onmogelijk aan bragoenen =
schouderbanden denken, daar deze, wat hunnen vorm betreft, in niets op pijlers
gelijken. Hij moet dus òf het woord bragoen in de bet. van stut of steunbalk gekend
hebben, òf het mnl. brakoen door eene kleine wijziging daartoe hebben vervormd.
Dan eerst wordt deze plaats volkomen duidelijk: zij bevat dan niet alleen eene
toespeling op sackende bragoenen uit Cost. Mal. maar tevens eene woordspeling
van dit woord in de bet. van schouderbanden met bracoenen of bragoenen,
steunbalken, stutten, pijlers. Dit springt nog te meer in 't oog, wanneer men let op
r i j s e n d e bragoenen en bedenkt, dat men
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in 't fr. evenzoo spreekt van: les montants d'une porte, d'une échelle.
Heeft Westerbaen het woord bragoen werkelijk gekend, dan kan deze plaats
misschien iets bijdragen tot beslissing van 't geschil, of rom. c bij ons in het midden
van een woord kan overgaan tot g.
In de tweede plaats merk ik, wat de passage in Cost. Mal betreft, op, dat wanneer
opghesnoeyde broeck eene opgeschorte, opgetroste broek is, d.w.z. eene tegen
haar oorspronkelijke bestemming in de hoogte gewerkte, sackende bragoenen,
daarmede eene schoone tegenstelling vormen: deze toch, die bestemd waren tot
ophoogsels van de schouders, laat men, evenzeer tegen hare bestemming, dalen
of over de armen afhangen. 't Is de omgekeerde wereld in de mode, zegt H., wat
neerdalen moest tot de voeten, trost men op; wat rijzen moest, laat men afhangen.

Hollen Harnasch-tipp. Ned. Kl. ‘Harnasch-tipp. Tengnagel in de reeds genoemde
beschrijving zegt:
'k Draag een Harnas met een tipjen,
Daar de Vlaamsche slag op staat.

‘En in H.'s Zedepr. 143:
Maar let op 't wammes-tuytgie,
Hoe sluycktet nae den Riem, lick 't voorste van mijn schuytgie,
En al fyn klatergoud tot snippertgies versnêen.

‘In W.D. Hooft's Jan Saly wordt dit wederom anders genoemd:
Noyt vond ick ter werrelt sulcken overdadighen puyckje,
Jae wel je sint epronckt, ien Wambus met eeu buyckje.

‘De middel werd kunstmatig verlaagd, evenals die der jongenskielen thans en
vandaar spreekt H. van Hollen Harnastip. De versierselen, aan dit voorgedeelte van
het wambuis aangebracht, zijn misschien een overblijfsel van de vroegere puts. Zie
Nat. Hist. v. Holl. 3. 508, en Wdb. op Bredero 296.’
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Op de waarde dezer aant. wil ik niets afdingen. Toch geloof ik niet, dat de juiste
beteekenis van een hollen harnasch-tipp door Verwijs hier zuiver wordt gevoeld en
dat hij erin geslaagd is, er een goede, voor anderen verstaanbare, verklaring van
te geven.
De mannen der hoogere standen droegen destijds eng aansluitende wambuizen,
waarvan het voorste gedeelte ter hoogte van den buik vooruitstak en een tuit vormde,
even als dit bij de stalen harnassen der krijgslieden het geval was. Het kleedingstuk
hing dus niet, even als bij jongenskielen het geval is, rondom over den gordelriem
heen, maar stak alleen in het midden als eene punt vooruit. Slechts zoo opgevat,
is duidelijk, wat W.D. Hooft bedoelt door een Wambuis met een buyckje, en Huygens,
met een wammes-tuytgie, dat naar den riem sluyckt, gelijk het voorste, de steven
van een schuitje, die immers van de zijden naar voren spits toeloopt. Blijkbaar is dit
ième

dus hetzelfde kleedingstuk, dat P. Lacroix in zijne Institutions, Usages etc. du 17
siècle, bl. 528, noemt: des pourpoints à b o s s e d ' e s t o m a c , en bl. 536, pourpoints
.... aussi pleins que vuides; (vides = hol).
Dat ‘de versierselen, aan dit voorgedeelte van het wambuis aangebracht een
overblijfsel der vroegere puts’ zouden zijn, blijkt uit niets en komt mij hoogst
onwaarschijnlijk voor. Dr. Leendertz heeft in zijne uitgave reeds de juiste verklaring
gegeven; men beschouwe het bovenstaande dan ook slechts als eene toelichting
of nadere uiteenzetting zijner meening.
Ned. Kl. ‘Doorgecapte Schoen: De schoen wordt doorgekapt genoemd, daar doffen
van zijde of van fluweel, vaak met goudof zilverdraad omboord uit de kerven of den
voet te voorschijn kwamen. Zoodanige doorgekapte schoenen vindt men o.a.
afgebeeld in de Sinnepoppen (uitg. v. 1614) 37. 174.’
Dat dergelijke schoenen vroeger gedragen zijn, is buiten kijf; dat H. er echter hier
op doelt, geloof ik volstrekt niet. Omstreeks
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1625 droegen de modieuze lui deze niet meer; men ging toen (zie vs. 7) met
overlintte voeten en daarbij zouden de ‘doffen van zijde of van fluweel’ niet tot hun
recht gekomen zijn. F. Hottenroth, Trachten der Völker, II, 191: ‘Der Schuh verlor
in der letzten Hälfte des 16 Jahrhunderts sein breites ausgestopftes Oberblatt u.
richtete sich wieder nach der Form des Fuszes. Um 1600 waren die Absätze
allgemein üblich geworden; der Schuh wurde an den Seiten niedriger u. s e l b s t
b i s a u f d i e S o h l e a u s g e s c h n i t t e n , das Fersenstück über dem Spann
verknüpft u. mit einer Schleife u. Bandrosette besetzt; d i e k l e i n e n S c h l i t z e
k a m e n a b .’ De schoen bestond dus toen uit een vóór- en een achterstuk, die
elkander ternauwernood aanraakten, en was als het ware in tweeën gedeeld. Dit
wordt door H. doorgekapt genoemd en daarvoor is dit woord ook een veel juister
benaming, dan voor de insnijdingen of kerven in het leder, waaruit de doffen te
voorschijn kwamen. (H. zou dit gehackelt genoemd hebben). Ook komt hierbij weer,
even als bij ‘hollen harnasch-tipp’, het ondoelmatige van het toenmalige schoeisel
uit; de tip is hol en dekt, dus waar niets te dekken valt; de schoen laat datgene, wat
hij moest bedekken, voor het grootste gedeelte onbekleed.
E l s e n e (B r u s s e l ) 1908.
H.J. EYMAEL.

Nog eens zuurzak.
Daar mij uit een particulier schrijven gebleken is, dat een onzer lexicografen,
afgaande op wat prof. Kern over zuurzak schreef in dit Tijdschrift (Dl. XXVI, 140),
op het punt was een foutieve vertaling van dit woord te geven, voel ik mij gedrongen
om de lezers omtrent de beteekenis van zuurzak beter in te lichten, daar Prof. Kern
zich houdt aan de verklaring door Schouten, Rumphius en Valentijn gegeven. Bij
deze schrijvers is werkelijk
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de zuurzak of soorsak de Jack-vrucht, nangka of broodvrucht (Artocarpus integrifolia),
maar tegenwoordig wordt de naam zuurzak toegepast op de nangka blanda (Anona
muricata Dun.) zooals men vinden kan in de Enc. v.N.I. onder nangka welanda,
waar te lezen staat: ‘De groote, rinsche vruchten onder den naam van zuurzak
bekend, worden gegeten; Europeanen gebruiken gewoonlijk alleen het gezeefde
vruchtsap, met wijn of cognac vermengd.’
Ook in de zoo juist verschenen door den Plantentuin te Buitenzorg uitgegeven
Flora van Batavia van C.A. Backer staat de zuurzak als de Anona muricata te boek
p. 30), waar mede vermeld is dat de vrucht afkomstig is van de Antillen (o.a.
Jamaica). Het is dus geen onwetendheid noch verwarring dat de zuurzak thans
gelijk gesteld wordt met de soursop der Engelschen. Hoe echter de naam zuurzak
van de nangka op de nangka blanda overgegaan kan zijn, is nog een raadsel. Zeer
waarschijnlijk is hier volksetymologie in het spel, daar de nangka blanda inderdaad
zuur is en ook den vorm van een zak heeft. Daar de Jack-vrucht of nangka al zooveel
namen had, kon er gemakkelijk één van gemist worden voor een vrucht die van
nature meer aanspraak op dien naam had, temeer daar reeds een benaming naar
den zakvorm voor de nangka in zwang was, nl. schrootzak, thans echter nooit meer
gehoord.
Even moeilijk als het hoe van dien overgang der beteekenis te verklaren, zal het
zijn, het wanneer aan te geven, daar een stelselmatige doorvorsching van de op
Indië betrekking hebbende geschriften nog niet heeft plaats gehad.
Mr. Cornelis.
F.P.H. PRICK VAN WELY.
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