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

i.s.m.

1

De perfectiva simplicia in het Nederlandsch.
Simplicia perfectiva noemen we de niet-samengestelde werkwoorden, die uit zich
zelf perfectiefbeteekenis hebben. Ze zijn slechts weinig in getal. Het Oudgermaansch
kende als zoodanig: komen, geven, brengen, nemen, *kweden, laten, vinden en
worden. Die verba konden natuurlijk óók wel met praeposities worden samengesteld,
maar dan onderging enkel de materiëele beteekenis een wijziging en diende het
voorvoegsel niet om te perfectiveeren. Hieruit volgt, dat deze werkwoorden strikt
genomen nooit een verbinding konden aangaan met prefixen, die hun concrete
beteekenis verloren hadden en alleen de syntactische functie der perfectiveering
uitoefenden. Derhalve zijn bij die werkwoorden in theorie samenstellingen met het
1)
syntactische ge- uitgesloten. Komen deze nu toch voor, dan zijn twee dingen
mogelijk: óf het prefix beduidt geen perfectiveering meer en is eenvoudig door
analogie-werking voor het verbum gekomen, óf de perfectiefbeteekenis van het
simplex was verzwakt. Verder. Wanneer naast het simplex geen ge-compositum
stond, kon er ook naast het participium zonder ge- van het simplex, geen participium
met ge- voorkomen: dat zou immers tot het compositum hebben moeten behooren.
Conclusie: In het vrij regelmatig ontbreken van het prefix in de participia praeteriti
2)
van mnl. vinden, comen, werden en bringen hebben we dus een

1)

2)

Bij verschillende prefixen kunnen we in het Germaansch een woordvormende en een
syntactische functie onderscheiden, zoo ook bij ge-. Het woordvormende (concrete) ge- is
het oudst, het syntactische er uit ontstaan. Zie mijn studie: Het prefix ga- en de ‘actionsart’,
Utrecht, Kemink & Zoon, 1901: p. 78.
Bliven en liden blijven hier buiten beschouwing, omdat de afwezigheid van ge- in het verleden
deelwoord bij deze w.w. een andere oorzaak heeft:
Blijven (o s. biliƀan, got. bileiban) is met een aan ge- syntactisch verwante partikel
samengesteld, kon daarom in het part. praet. aanvankelijk geen ge- aannemen; eerst later,
toen het woord niet meer als samenstelling gevoeld werd, heeft ge- ook hier zijn plaats
veroverd.
Ter verklaring van den vorm leden, zullen we moeten aannemen, dat liden, evenals gaan (zie
p. 50 en 137 van ‘Het prefix ga- enz.’), oorspr. een wegens zijn beteekenis door ge- niet
perfectiveerbaar duratief is geweest. Is dit zoo, dan kon het verleden deelwoord van huis uit
ook geen ge- vertoonen en heeft het Mnl. evenals ook het Ags. en het Mhd. in een aantal
vormen den oorspronkelijken toestand bewaard.
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overblijfsel van een vroegeren toestand te zien en niet aan een verlies van ge- te
1)
denken, gelijk Stoett heeft gemeend . In verband hiermede is het intusschen
2)
opvallend, dat we bij het part. praet. van geven en nemen het prefix reeds geregeld
in het Mnl. aantreffen: de vorm gheven komt slechts een enkelen keer, de vorm
nomen tweemaal voor; we hebben alzoo aan te nemen, dat geven en nemen vroeger
3)
4)
dan de andere perfectieve simplicia het prefix door analogie hebben gekregen.

Komen.
In het Oudsaksisch heeft dit w.w. zich als perfectief simplex streng gehandhaafd:
we treffen daar geen ge- compositum aan en het part. heeft nooit het prefix. In het
Mnl. en Nnl. is de toestand de volgende: In verreweg de meeste gevallen heeft het
w.w. zijn perfectieven zin bewaard, maar daarnaast is het ook lineair-perfectieven
en zelfs duratieven zin gaan vertoonen; de oorspr. beteekenis heeft dan een
verschuiving ondergaan. In het Mnl. heeft zich een ge- compositum gevormd, dat
in het Nnl. weer verdwenen is. Het verleden deelwoord komt in het Mnl. nog meest
zonder, een enkele maal echter reeds met ge- voor; in het Nnl. heeft het prefix zich
bij het part. een vaste plaats verworven, slechts in dialect kan men nog den
prefixloozen vorm ontmoeten, zoo b.v. in het Wvla. - Dit leeren

1)
2)
3)
4)

Zie Mnl. Spraakkunst, Etym. § 190.
Voor *kweden en laten zie men beneden.
Zie T. en L. XIII p. 524, welk artikel ik bij de lezers van dit stuk bekend veronderstel.
Reeds in het Oudsaksisch komt trouwens het part. van deze beide werkwoorden slechts met
het prefix voor.
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de voorbeelden. Ik scheid ze voor dit onderzoek in 3 rubrieken: I. simplicia II.
composita III. participia praeteriti, voor zoover hierbij bijzondere opmerkingen te
maken zijn.
I. Perfectief is het w.w. daar, waar het begrip ‘komen’, zij het dan ook op
verschillende wijzen door de omgeving genuanceerd, een handeling te kennen
geeft, waarbij van eenigen duur geen sprake kan zijn: b.v.
Ovl. G. 1, 82, 714 elc man comt gerne ane ene rike ende ane ene edele ende
ane ene scone vrouwe: op hetzelfde oogenblik, waarop hij de vrouw krijgt, waarop
de vrouw in zijn bezit komt, treedt de duratieve handeling van het ‘bezitten’ op den
4

voorgrond; Limb. VI 2037 dat si weder thuus quam; Sp. II , 1, 29 als dit den keyser
quam te verstane; Ovl. G. 2, 118, 87 wanneer hi ane tghespan dan quame van
goude metter hant; Nnl. hij kwam thuis; kom er eens aan, als je durft; ik kom zoo
even te hooren; komt u ƒ 600; te recht komen; ter oore komen; komt tijd, komt raad;
hij komt als geroepen; aan 't licht komen; aan de beurt komen; daar is niet aan te
komen; hoe kom je daaraan; als de nood aan den man komt; ergens achter komen;
op school komen; om het leven komen; op de wereld komen; tot de zaak komen;
die 't eerst komt, 't eerst maalt.
Bijzondere opmerking verdienen de uitdrukkingen de gaande en komende man,
de geslachten komen en gaan, waar én komen én gaan perfectief zijn: beide w.w.
duiden een momentane handeling aan; de nadruk valt op het oogenblik van de
komst en op het oogenblik van het vertrek; komen en gaan zijn hier zuiver elkaars
tegengestelden, maar in een heel anderen zin dan in het Gotisch, waar qiman het
perfectivum is van het duratieve gaggan.
Ook dient de aandacht gevestigd op zinnen als ik kom bij je om je het nieuws te
vertellen, waar kom vier beteekenissen kan hebben. In drie gevallen is de vorm
perfectief en zit het verschil alleen in den tijd, waarop de handeling plaats grijpt, in
1)
het vierde geval is kom duratief:

1)

Bij het w.w. brengen doet zich hetzelfde verschijnsel voor.
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a. Wanneer ik den zin uitspreek, nadat ik al plaats genomen heb, beteekent ik
kom eig. ik ben gekomen;
b. Wanneer ik den zin uitspreek korter of langer tijd voor dat het komen werkelijk
geschiedt, beduidt ik kom eig. ik zal komen;
c. Wanneer ik den zin uitspreek op het oogenblik, waarop ik binnentreed, is ik
kom perfectief praesens;
d. Roep ik echter, voor ik nog bij hem ben, iemand toe ik kom bij je etc., dan
beteekent ik kom ‘ik ben bezig met komen’ en is de vorm dus als duratief
praesens te beschouwen.
Het Engelsch drukt zich hier heel wat juister uit dan het Nederlandsch: het gebruikt
voor die vier gevallen vier verschillende vormen: I have come, I shall come, I come,
I am coming.
Lineair-perfectief is het w.w. daar, waar het niet alleen het oogenblik van de
voltooiing der handeling aangeeft, maar ook een aan dat moment voorafgaande
duratieve werking inhoudt. Als ik b.v. zeg zij laat haar japonnen uit Parijs komen,
dan geeft het w.w. komen te kennen, dat die japonnen den weg afleggen van Parijs
naar haar; het sluit dus én het verloop der handeling én het oogenblik der voltooiing
in zich. Ook in uitdrukkingen als hij komt te voet, met den trein, per rijtuig e.d. drukt
het verbum niet alleen het oogenblik van aankomst uit, men denkt ook aan een af
te leggen weg. Wanneer ik tot iemand roep toe, kom nu! dan wil ik daarmee te
kennen geven, dat hij den afstand, die hem nog van mij scheidt, moet afleggen.
Ook in vormen als hij kwam rijdende cf. Ferg. 1975 te heme quam ridende Ferguut,
hij kwam naar ons toegereden cf. Wal. 1877 gereden comen, hij kwam aanrijden
cf. Rein. II. 6881 var. doe quam die otter tot hem gaen, is het w.w. komen als
lineair-perfectief te beschouwen: de begeleidende woorden verbieden
momentaanopvatting. Ten slotte vergelijke men nog uitdrukkingen als waar kom je
vandaan cf. Rein. I 3345 here Belijn wanen comedi, ik kom van Utrecht e.d., waar
het w.w. evenzeer een duur insluit. Nu schijnt het mij toe, dat de verschuiving, die
we hier in de beteekenis van het w.w. komen opmerken, in de
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meeste gevallen zijn oorzaak vindt in een streven zich korter uit te drukken. In plaats
van b.v. te zeggen waarvandaan vertrokken zijnde, komt gij; ik kom, van Utrecht
vertrokken zijnde; ik kom (ben gekomen, zal komen), nadat ik den weg te voet, per
rijtuig, met den trein heb afgelegd, waar komen overal beslist perfectief is, heeft
men den zin bekort en zoodoende de beteekenis van komen gewijzigd.
Duratief is komen, wanneer het een werking aanduidt in haar verloop zonder
meer: b.v.
Alex. XI 1028 Alexander hi es fel ende hi comt na ons ghereet: en komt stellig op
ons af; Rijmb. 27963 alstie Jueden dat vernamen, dattie Romeijne up hem quamen,
si tijdden hem jeghen saen: op hen aantrokken; Cron. v. Vlaend. 1, 205 de andre
heeren (voeren) elc te haren lande, mits dat de winter op handen quam: op handen
zijn, op komst zijn, naderen; met deze laatste plaats vergelijke men den uitroep van
het volk ze komen, ze komen! wanneer het de straten vult om een optocht te zien
en de stoet is in aantocht: komen beteekent hier ook ‘naderen’; Velth. IV, 38,47 Jan,
een jonc ridder in syn comen: in zijn opkomst, in zijn eerste jeugd, in zijn bloei.
Bij komen in den zin van ‘voortspruiten, ontstaan’ zien we als 't ware een duratief
begrip zich vermengen met de oorspr. perfectieve beteekenis: Natuurk. 1724 door
den wasem, die hanget daer, daer of wolken ende mist comet; Rijmb. 1342 tlange
leven van wilen ere, het quam om hare grote doogt.
Dit feit, de vermenging namelijk van een duratief met een perfectief begrip,
waardoor de ‘actionsart’ óf bepaald verandert óf onduidelijk wordt, kunnen we
meermalen en bij verschillende werkwoorden waarnemen. Soms is het een gevolg
van de wisselwerking van twee gedeeltelijk synonieme verba met van huis uit
1)
verschillende ‘actionsart’ ; soms van den invloed op elkaar van twee etymologisch
verwante werkwoorden: ik denk hier in 't bijzonder aan de deverbatieve factitiva en
hunne grondwerk-

1)

Zie b.v. Het prefix ga- en de ‘actionsart’ i.v. seggian en quethan.
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1)

woorden ; soms van het feit, dat een w.w., dat oorspr. alleen een momentane
handeling aanduidde, allengs ook in gebruik is gekomen om den toestand of de
2)
werking aan te geven, die van die momentane handeling het gevolg was ; soms
van het feit, dat het perfectieve w.w. den invloed heeft ondergaan van een
3)
onmiddellijk volgend duratief w.w., waarmede het één begrip ging vormen ; soms
eindelijk is de oorzaak te vinden in het gemis van een iteratief-categorie in de
Germaansche talen. Over dezen laatsten factor een enkel woord. Het Slavisch kent
behalve de perfectieve en de imperfectieve ‘actionsart’ ook nog de iteratieve: deze
geeft de herhaling der werking te kennen, en aangezien nu zoowel een perfectieve
als een duratieve handeling, in 't algemeen gesproken, voor herhaling vatbaar kan
zijn, onderscheidt men perfectieve iteratieven en duratieve iteratieven. In het
4)
Germaansch is de iteratief-categorie niet tot ontwikkeling gekomen . Moest nu van
een perfectief w.w. worden aangeduid, dat de handeling herhaald werd of zich
herhaalde, dan moest dezelfde vorm gebruikt worden, die ook de enkelvoudige
werking weergaf: een perfectieve handeling, meermalen herhaald, nadert intusschen,
in de opvatting, aan de handeling als duratief voorgesteld, krijgt den schijn van een
continuum, en zoo kon het oorspr. perfectieve werkwoord in de voorstelling allengs
duratieven zin krijgen. Dit is m.i. ook het geval geweest bij komen. Men vergelijke
behalve enkele van de boven reeds genoemde voorbeelden nog: Nat. 1516 dit comt
al bi der sonnen cracht; Nnl. dat komt omdat .....; hoe komt het, dat .....; daar kan
niets van komen; de wind komt uit het Noorden; ten goede komen; Mnl. te goede,
te scaden, te baten comen.
Ten slotte is komen nog als duratief te beschouwen in uitdrukkingen als: die hoed
komt niet bij uw japon: past, staat; hij komt mij tegemoet: gaat; als hij zóó doet, dan
kom je zóó:

1)
2)
3)
4)

Zie hierover l.c. onder sendian.
Zie l.c. onder latan.
Vgl. gereden comen, laten staan, laten liggen enz.
De werkwoorden op-elen en -eren zijn secundair-vormingen.
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doe; ook in een zin als ik kom al: ik ben al bezig met komen. In nu begint het te
komen wijst ook de verbinding met beginnen er op, dat komen hier niet perfectief
is: immers de infinitief van een zuiver perfectief w.w. kan krachtens zijn beteekenis
nooit met een verbum met het begrip ‘beginnen’ verbonden worden. Men kan wel
zeggen, dat men begint met een duratieve handeling maar niet met een perfectieve;
hier vallen immers begin en eind samen en het begrip ‘beginnen’ veronderstelt toch
altijd, dat de werking waarmee begonnen wordt, een zekeren duur heeft. Vandaar
dat ook het Slavische načęti, het Gotische duginnan, het Oudsaksische biginnan
etc. nooit met een zuiver, een momentaan perfectief w.w. verbonden voorkomen.
Hoogstens kan een lineair-perfectief w.w. met beginnen verbonden worden: toen
begonnen we den boel in orde te brengen.
Het is duidelijk, dat in al de genoemde gevallen de beteekenis van komen een
verschuiving heeft ondergaan.
II. Een ge-compositum ontmoeten we alleen in het Mnl.; de ‘actionsart’ is steeds
1)
perfectief en meestal gaat een modaal hulpwerkwoord vooraf met of zonder negatie:
Boec v.d. L.J. 131 a Van eenen goeden boom en kan niet dan goede vruchten
1

ghecomen; L.v.J.c. 116 So wie dan tirst conste ghecomen in die piscine; Sp. II , 88,
44 So dat si ter marct gequamen; Cron. v. Vlaend. 1. 216 Aleer sy te Steenvoerde
ghequamen; Brab. Y. VI 9465 eer theer daer ghequam. In de laatste drie gevallen
kan ge- een temporale functie hebben en dienen om het plusquamperfectum duidelijk
aan te geven. In het Nnl. is het compositum verdwenen, bij Marnix komt 't reeds niet
meer voor.

1)

Opmerkelijk is het verschijnsel, dat de modale hulpwerkwoorden, in 't hijzonder mogen en
kunnen de neiging hebben, wanneer beide vormen van een w.w. voorhanden zijn, zich te
doen volgen door het ge-compositum in plaats van door het simplex. Dit verschijnsel merken
we ook op, wanneer perfectieve simplicia, welke in den loop des tijds een ge-compositum
hebben ontwikkeld, na een modaal hulpw.w. komen te staan: ook dan domineert de vorm
met ge-. Streitberg (P.B.B. XV) heeft in dat ge- het perfectiveerende prefix gezien. Daargelaten
nu, dat de ge-vorm bij de perfectieve simplicia dan slechts als naar analogie ontstaan te
verklaren zou zijn, is m.i. een overwegend bezwaar tegen Streitberg's meening gelegen in
het feit, dat, terwijl van den eenen kant de perfectiveerende kracht van het prefix in alle
Germaansche dialecten hoe langer hoe meer in verval geraakt (zie Het prefix ga- en de
‘actionsart’ p. 69, 70, 71, 72, 301 en 302) het prefix aan den anderen kant juist na mogen en
kunnen steeds terrein verovert (vgl. het Mhd. en het Mnl., en cf. Het prefix ga- en de ‘actionsart’
§ 41). Er moeten dus nog andere factoren in het spel geweest zijn. Welke? ......
In het Nnl. en het Nhd is dat ge- weer verdwenen; nog thans kennen wij echter de uitdrukking
ik kan het niet gebeteren, terwijl men in het Hd. der 17e eeuw nog zegswijzen aantreft als
was kann man gemachen en het voorvoegsel in dialect nog voortleeft.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

8
III. Het verleden deelwoord staat in het Mnl. in den regel nog zonder ge-, gelijk het
behoort: Ovl. G. 1, 78, 390 es di comen een ongheval; Vergi 212 here, wel moeti
comen sijn. Rein. I, 314, dus sijn si comen int ghedinghe, Rein. I, 2775 Reinaert es
3

hier comen te hove, Sp. IV , 22, 86 al eist dattem Brabanters beroemen, dat si van
3
den zwane zijn coemen, Sp. IV 22, 15, den woch, die si waren comen. Toch begint
het prefix zich reeds in te dringen, getuigen de volgende plaatsen: Segh. 6751
waerdi niet ghecomen hier, Limb. X 1271 ic hadde ghecomen te hare, Wiel. Instr.
179, 80 ende men prouven konde, dat het daeromme toe gecommen ware, R.v.
Utr. 2, 182 dat L. bewisen soude, dat hi an siin wiif ghecomen soude wesen sonder
1
hillixvorwaerden, Cod. Dipl. U 2 , 226 omdat hij van den goeden gecomen is ende
verarmt is, R.v. Utr. 2, 145 daer ist nu over ghecomen (= te laat voor geworden).
In het Nnl. staat ge- geregeld voor het participium behalve in dialect b.v. in het
Westvlaamsch, waar nog de vorm komen in gebruik is, terwijl we in het woord
welkom Mnl. wel, wele, wale comen nog een overblijfsel van den prefixloozen vorm
e
hebben te zien, hetzij men dan het 1 lid opvatte als het substantief wil (cf. Hd.
willkommen) of als 't bijwoord wel (cf. Fra. le bienvenu).

Geven.
Dit w.w. is in het Oudsaksisch nog een zuiver perfectief simplex. Dat nu
desniettegenstaande het part. praet. steeds met gi-
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voorkomt, is een bewijs, dat het prefix hier geen perfectiveerende kracht meer
vertoont, maar reeds bloot tot de formatie van het verleden deelwoord behoort. In
het Mnl. en Nnl. heeft geven zijn perfectieven zin wel in de meeste gevallen bewaard,
maar vooral ten gevolge van het ontbreken van een iteratief-categorie, nadert het
toch ook op verschillende plaatsen het duratiefbegrip en doen zich gevallen voor,
die wel niet anders dan imperfectief kunnen worden opgevat. Dit geldt vooral van
het simplex maar toch ook van het compositum. Lineair-perfectief komt het w.w.
niet voor: dat dit zijn oorzaak vindt in de beteekenis - een lineair-perfectief geven
kan men zich niet denken - ligt voor de hand.
I. Perfectief zijn gevallen als:
Rein. I 3125 moet die coninc leven, hi soude ons gherne ghiften gheven;
Limb. XI 457 datti geloeve gheeft ane den meester dies geproeft heeft;
Rijmb. 1737 ic geves di orlof; Rijmb. 7997 dat sise hem te wive gaven;
Wal. 9232 hi gaf den geest ter stede; Rijmb. 2853 beede ghaf mense
even diere; Lansl. 300 hi gaf een swaren sucht; Nnl. iem. een stoel geven,
den geest geven, een gil geven, zijn zaken er aan geven, iem. iets in den
mond geven, iem. iets in de pen geven, iem. kennis van iets geven, een
teeken geven, geef er geen gehoor aan.
In enkele uitdrukkingen kunnen we ingressieven zin opmerken: Mnl. hem
ter vlucht gheven, hem op de vaert gheven, hem te stride gheven, een
e

beteekenis, die thans aan zich begeven toekomt, maar toch in de 17 en
e

18 eeuw nog is aan te wijzen: mijn liefste, geef u scheep, al is het
scheyden pijn (Gijsbr. 1663), alsnu, ontslaaghen van die moeite,.... wilde
zij zich, met den eerste, op wegh geeven (Hooft, N.H. 80), intusschen,
na verloop van dagen, gaf zich de Koning weêr aan 't jagen. (Bild. 1, 357).
Op de volgende plaatsen wordt overal het duratiefbegrip min of meer
geraakt: Rein. I 530 recht te nemene ende te ghevene: hoewel oorspr.
beslist perfectief, heeft deze zegswijze allengs den duratieven zin
gekregen van ‘alle rechtshandelingen verrichten, in rechte optreden’; Alex.
III 890 daeromme gaf
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hi harde clene: zich bekommeren; Sp. d.S. 13048 dat wi ons so ter
dueghet gheven: zich toeleggen op; Sp. d.S. 2237 niet meer dant redene
soude gheven, dat die hemel an deerde soude cleven, ne ist redene, dat
die moet den mensche cleeft ant erdsche goet: redelijk zijn; Wal. 3541
dus ghevet elc voghelkijn sinen sanc ende elc bellekijn sinen clanc: zingen,
klinken; Wal. 9947 mi es te moede, oft hi ware uten sinne, sine ghebare
3
ghevet ooc wel: doen denken; Sp. III , 8, 18 hi rechte den hals ende oren
hi gaf: spitsen; Nat. Bl. III 891 der minnen karker geeft hi prijs, want et
3
dinct hem een paradijs: loven, prijzen; Sp. III . 87, 39 enen strijt geven:
iem. slag leveren; Hs. Moll. 7 f. 50b hoe hi vriendelic, goedertierlic ende
dienstelic hem gheeft sinen iongheren: zich gedragen; Nnl. antwoord
geven: antwoorden, raad geven: raden, iem. een pak slaag geven, een
jongen voor z'n broek geven, iem. om zijn ooren geven, iem. op zijn kop
geven, iem. den kost geven, zich veel moeite geven, ik·zal er hem van
langs geven: streng berispen, ik geef niet om hem: zich bekommeren om,
ontzag hebben voor, iem. les geven: onderwijzen, iem. aanstoot geven,
ergeren, iem. voortdurend aanstoot geven, getuigenis geven van de
waarheid, geen pas geven: betamen, iem. een goed voorbeeld geven,
iets ten beste geven, acht geven: letten op, een voorstelling geven, zijn
tijd aan iets geven, rekenschap geven, zijn levendige oogen geven aan
zijn gelaat een prettige uitdrukking, de zon geeft ons licht en warmte, de
boom geeft schaduw, die jonge boomen beginnen al schaduw te geven
(men lette op de verbinding met ‘beginnen’). Uit al deze voorbeelden blijkt
ten duidelijkste, dat het w.w. geven een verschuiving in beteekenis heeft
ondergaan naar het duratieve heen.
II. Het compositum komt alleen voor in het Mnl., meestal na een modaal
hulpwerkwoord met of zonder negatie. De ‘actionsart’ is óf perfectief: Vad. Mus.
4, 119 niet wetende, hoe ic de scult ghegheven zal, die ic moet ghelden, óf ze
nadert min of meer het duratieve: Teest. 3025 hem en moghen alle die leven
niet te vollen prijs ghegheven: prijzen, Vad. Mus. 1, 32, 44 hare en conste
niemen troost genoech gegeven: troosten, Hor. Belg. 10,
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33 dat die sonne niet en conne ghegheven haer licht, Hs. Moll. 7, 4c. want wi
onser ghedachten alleen gheen reden ghegheven en connen of hi ons daerof
ten oerdel te reden setten wil: rekenschap geven. Het prefix beduidt wel geen
perfectiveering; het zal zijn plaats voor het w.w. naar analogie gekregen hebben.
Ter uitdrukking van een voltooiden tijd kan het o.a. zijn aangewend: Ruusbr.
6, 92 alle dies troosts, die God ye ghegaf, Hor. Belg. 10. 35 die alrecoudeste
nacht, die God der wereld ie ghegaf, Gerl. Peters 221 al dat hem die here ye
ghegaf.
III. Het part. vertoont in het Mnl. evengoed als in het Nnl. geregeld het voorvoegsel.
Sporadische resten van een oorspr. deelwoord zonder ge- zijn: L.v.J. p. 176
ende hadt ghelt gheuen den armen, Mloep. IV 1586 den jonghen Pyrrhus heeft
hi gheven (var. ghegheven) sijn dochter, Boec. d.M. 8a. hi hevet di hem selven
gheven. Sp. d.S. 79b dat wijff was den man geven in hulpen, benevens het
e

nog in de 17 eeuw bij Hooft, Vondel, Bredero, Coster en Rodenburg
voorkomende overgeven: die zich geheel aan iets heeft overgegeven, ten
goede of ten kwade: vandaar de uiteenloopende beteekenissen getrouw en
goddeloos cf. een overgeven siel naast ghij overgheven fielt.

Brengen.
In het Oudsaksisch werd brengian over 't algemeen nog wel als perfectief simplex
gevoeld, maar toch ontmoeten we er reeds plaatsen, die aantoonen, dat het w.w.
een verschuiving in beteekenis begon te ondergaan m.a.w. zijn
o

momentaan-perfectieven zin begon te verliezen. Dit blijkt 1 uit een paar gevallen,
o

waar brengian de beteekenis van het duratieve voeren nadert, 2 uit het voorkomen
1)
van een gi-compositum, waarbij men aan perfectiveering kan denken . Het
participium is ons toevalligerwijs niet overgeleverd, maar heeft, te oordeelen naar
de andere Germaansche dialecten, stellig het prefix niet gehad. In het

1)

Vergelijk in dit verband, wat Henry Martin Belden over het compositum in het Ags. opmerkt:
Englische Studien XXXII.
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Mnl. en Nnl. treffen we aan een perfectief en een lineair-perfectief brengen, een
enkele maal zelfs wordt het duratiefbegrip geraakt. Wanneer ik bij brengen een
perfectief en een lineair-perfectief begrip onderscheid, dan berust dat op de volgende
overweging. Als ik bij iemand kom en zeg ‘ik breng u dit boek’, dan vallen begin en
eind der handeling beslist samen en heeft men een zuiver perfectief brengen; zeg
ik daarentegen tot iemand ‘breng dit boek aan A’, dan vallen begin en eind der
handeling niet samen, er moet eerst nog een weg afgelegd worden: we hebben dus
hier met geen momentaan-perfectief brengen te doen maar met een lineair-perfectief.
Zeg ik eindelijk, terwijl ik op weg ben naar zeker persoon, tot een kennis, die mij
tegen komt, ‘ik breng dit boek aan A’, dan nadert brengen sterk het duratiefbegrip:
het w.w. beteekent hier toch ‘bezig zijn met brengen’. Nog duidelijker is dit het geval
in een zin als ‘wat is dat voor een leven?’ - ‘och, de knechts brengen de turf op
zolder,’ wanneer ik dit zeg, terwijl ze bezig zijn een winterprovisie naar boven te
sjouwen. Bij het w.w. dragen kunnen we het omgekeerde verschijnsel waarnemen,
nam. dat het af en toe de beteekenis van brengen vertoont: voor het Oudsaksisch
1)
en het Middelnederlandsch is dit met bewijsplaatsen te staven . En dit feit verklaart
nu m.i. de verschuiving, die we in de beteekenis van brengen opmerken: het begrip
‘brengen’ was oorspronkelijk slechts perfectief, het begrip ‘dragen’ aanvankelijk
slechts duratief, maar die twee werkwoorden hebben op elkaar invloed geoefend
en dientengevolge naderen de beteekenissen elkaar af en toe. In het Nnl. heeft zich
merkwaardigerwijs het onderscheid tusschen brengen en dragen weer verscherpt:
dragen is steeds duratief, brengen meest perfectief of

1)

Vgl. Hel. 673
thia uurekkeon fellun
ti them kinda an kneobeda endi ina an cuninguuisu

guodan gruottun endi im tha ge a druogun;
eveneens vs. 2015 en 2055; en voor het Mnl. Ferg. 1935 draget heme den horen ende
thoeftcleet, 5090 die coninc dede maken brieve ende deetse in allen lande dragen, voorts
vs. 1911, 3004 en 3668.
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lineair-perfectief. Er is verschil tusschen de kruier brengt het koffertje naar het station
en de kruier draagt het koffertje naar het station: het lineair-perfectieve brengen
geeft een handeling te kennen in haar ontwikkeling tot en met 't oogenblik der
voltooiing, het duratieve dragen drukt diezelfde handeling uit enkel in haar
ontwikkeling: het werkwoord in den eersten zin bevat dus een plus vergeleken bij
dat in den tweeden zin: het station moet worden bereikt, d.w.z. de handeling moet
voltooid worden, anders kan er van brengen geen sprake zijn; dit is niet het geval
bij dragen: ‘naar het station’ geeft slechts de richting te kennen, in welke zich de
1)
handeling beweegt .
I. In aansluiting aan hetgeen gezegd is, noem ik het simplex perfectief in gevallen
als de volgende:
Alex. III, 440 aldat here dat hi brochte, Heelu 1756 eere hise stille
staende brachte, Alex. IV, 1589 dat ik gheslapen niet en mochte, eer ic
die sorghe van mi brochte, Lksp. III, 6, 67 du salte bringhen enen zone:
ter wereld brengen. In uitdrukkingen als: om het leven brengen, zich iets
voor den geest brengen, aan 't verstand brengen, aan den man brengen:
Mnl. te manne bringen, die wat brengt is welkom, een klok aan den gang
brengen, twee personen met elkaar in kennis brengen, iem. iets onder 't
oog brengen, iem. ergens toe brengen, iem. op een denkbeeld brengen,
iets aan 't licht brengen, 't gesprek op iets brengen, iem. tot zwijgen
brengen, iets met iets anders in verband brengen, ter kennis brengen,
ter tafel brengen, te berde brengen, een kind ter wereld

1)

Opvallend is het, dat in Zuid-Nederland de toestand geheel anders is: daar bezigt men, van
zaken sprekende, beide werkwoorden in dezelfde beteekenis, alleen met dit verschil, dat
brengen gebruikt wordt wanneer de verplaatsing geschiedt in de richting naar den spreker
toe (Fr. apporter), dragen, wanneer de verplaatsing een verwijdering is van het punt, waar
de spreker zich bevindt (Fr. emporter) cf. J.W. Muller, Woord. der Ned. Taal III 1280, die ook
het volgende voorbeeld uit Plantijn geeft bringht dat hier ende draecht dit wech. Uit het
opgemerkte volgt, dat in het Vlaamsch de begrippen brengen en dragen, wat de ‘actionsart’
betreft, elkaar raken en dit dialeet alzoo dichter bij het Mnl. staat dan het tegenwoordige
Noord-Nederlandsch.
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brengen, waar overal de nadruk valt op 't oogenblik, waarop de handeling
voltooid is, dus een nieuwe toestand intreedt.
Tusschen het perfectieve en het lineair-perfectieve brengen is de grens niet altijd
even scherp te trekken: dezelfde uitdrukking kan soms op twee manieren worden
opgevat; samenhang en begeleidende woorden zijn hier factoren, waarmede rekening
te houden is: in op dat oogenblik bracht men den gewonde in de tent is het w.w.
beslist perfectief, maar in men bracht den gewonde in de tent is evengoed
lineair-perfectieve beteekenis mogelijk. Zoo leent de spreekwijze iem. in het nauw
brengen zich voor twee opvattingen; het hangt er maar van af, of de nadruk moet
vallen op 't moment der voltooiing alleen, of ook op de daaraan voorafgaande
handeling.
Beslist lineair-perfectief beschouw ik gevallen als: Flor. 1740 met groter bliscapen
hebben si bracht den tiit wel naer te middernacht: doorbrengen; Limb. I 21 dat ic
(mijn gedichte) tenen goeden ende bringhe; Ferg. 1098 een groet ors brocht men
hem geleet; Troyen f. 273a siet waer men hier brenct ghedraghen Lausus den
jonghen verslaghen; Lanc. III 3649 die enen doden riddere gevord brachten op ene
orsbare; Lanc. III 3954 die beesten, die sie gereden brochten. Op de vier
laatstgenoemde plaatsen is de verschuiving in de oorspr. perfectieve beteekenis
van brengen veroorzaakt door de enge verbinding met duratieve begrippen als
‘leiden, dragen, voeren, rijden’. Aanvankelijk was brengen in uitdrukkingen als deze
momentaan-perfectief: een zin als Ren. 1174 bringdi Renout gevaen beteekende
1)
brengt gij den gevangen Reinout. Het deelwoord behoorde, zooals Verdam opmerkt,
niet bij brengen maar als praedicaat of bepaling van gesteldheid bij een substantief.
Later echter trad het deelwoord in nadere verbinding met brengen en dientengevolge
wijzigde zich de ‘actionsart’. Het schijnt mij toe, dat die verschuiving een enkele
maal nog verder is gegaan, zóó ver, dat het duratiefbegrip overheerschend werd:
Grimb. I 4286 dene (scare) brachte

1)

Mnl. Woord. I 1442.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

15

geleid ane selve die grave van Viane: werd aangevoerd door; Grimb. II 3797 het
bracht gevoirt sijn baniere een vrome man: dragen, aandragen.
Voorbeelden van het lineair-perfectieve brengen in het Nnl. zijn: breng dien koffer
naar het station, breng de turf op zolder, breng het hout in de schuur, een kind naar
bed brengen, een vriend naar den trein brengen, een kind groot brengen, breng
nog een paar stoelen, een plan ten uitvoer brengen, iem. op den slechten weg
brengen, een leger op de been brengen, halen en brengen (waar ook halen
lineair-perfectief is of liever perfectief-lineair). Dat brengen eindelijk ook het
duratiefbegrip kan raken, hebben we zooeven reeds gezien; hier volgen nog enkele
voorbeelden, waar de gedachte aan een duur min of meer op den voorgrond treedt:
iem. een serenade brengen, iem. hulde brengen (cf. huldigen), zijn ervaringen, zijn
indrukken op het papier brengen (cf. te boek stellen), iets op schrift, op muziek
brengen. Men lette ook op de verbinding met ‘beginnen’ in een zin als in dat jaar
begon hij zijn ervaringen op 't papier te brengen.
In het Mnl. kan brengen ook als ‘dragen’ opgevat worden: vgl. b.v. Aiol fr. 974 de
jonghe kinder, die dat wijf brinct; dan is het beslist duratief.
II. Het compositum, dat het prefix wel naar analogie zal gekregen hebben, komt
alleen in het Mnl. voor, meestal na een modaal hulpwerkwoord met of zonder negatie,
maar ook alleenstaand. De ‘actionsart’ is perfectief, lineair-perfectief, ook duratief.
Perfectief: Troyen 3810 dar ne was Griec, die sijn oghen van Hector conste
ghebringen; Lanc. IV 8701 dat ickene toter doet gebrochte ende ic mire broder doet
wreken mochte.
Lineair-perfectief: Lanc. II 17775 den coninc, daer hi orlof an nam, dine gebrachte
met groter feeste toten ingange van den foreeste; Rek. v.G. 1, 293 om den hertoghe
van Ghelre te ghebringhene van daer tote Sente Baves.
4
Duratief: Sp. III , 30, 20 dat hi sine celle liet, want hi enen broeder gebrochte,
diene aldaer ter stat versochte: een eind ver-
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gezellen; Rijmb. 8737 tsanders daegs, als hi wech ghinc, ghebrachte hi den
jonghelinc: begeleiden; Lanc. II 3769 want hise metten oegen gebrochte, also lange
als hise gesien mochte: volgen.
Dat er zich ook plaatsen voordoen, die meer dan één opvatting toelaten, spreekt
vanzelf. Alleen wijs ik hier nog op Brab. Y. I 1016 haer coninc Abdirama brachte
van verre ende na al dat hi ghebringhen mochte, alse die Vrancrike te winnen dochte,
waar het prefix zijn materiëele beteekenis nog vertoont: het compositum beteekent
‘samenbrengen, bijeenbrengen’ en is lineair-perfectief; en op Wal. 11041 drie milen
gheleden sine verre: doe was Walewein erre, datten die coninc so verre ghebrochte,
waar het prefix kan bedoeld zijn als middel een plusquamperfectum duidelijk uit te
drukken.
III. Wat het participium betreft, dit wordt in het Mnl. steeds zonder het voorvoegsel
gebruikt: Melib. 3562 hier heeft ons dwaesheyt toe brocht; Rein. I 332 die mi Rode
die vroede hadde brocht tenen broede, Rein. I 748 al haddi thooft ute brocht. Nog
bij A. Bijns lezen we Refr. 436 die onsen Verlosser heeft ter weerelt bracht en bij
Vondel komen nog een enkele maal vormen voor als tonderbracht, wederbrocht. In
het Nnl. staat ge-geregeld voor het verleden deelwoord behalve in de volkstaal van
sommige gewesten.

Nemen.
In het Oudsaksisch ondergaat de oorspr. perfectieve zin van dit simplex reeds een
kleine wijziging, ze verzwakt en dientengevolge ontstaat er een ge-compositum,
want al is de verschuiving niet zóó ver gegaan, dat het w.w. beslist duratieven zin
heeft gekregen, toch kunnen we op een aantal gevallen wijzen, waar de beteekenis
het duratieve nadert en dit is m.i. voldoende om een nieuwe perfectiveering door
gi- te verklaren. Het participium komt slechts eenmaal voor en heeft het prefix. Ook
in het Mnl. en Nnl. vertoont nemen op de meeste plaatsen nog zijn perfectieven zin,
maar daarnaast staan toch ook heel wat gevallen, waar het duratiefbegrip wordt
geraakt of zelfs imper-
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fectiefopvatting noodzakelijk is. De verschuiving is wel het gevolg van het gemis
eener iteratief-categorie.
Lineair-perfectief komt het w.w. niet voor: de oorzaak is dezelfde als die bij geven
genoemd. Het compositum, dat alleen het Mnl. vertoont, is steeds perfectief. Het
deelwoord heeft geregeld ge-, het komt in het Mnl. slechts éénmaal voor zonder
het prefix.
Perfectief zijn gevallen als: Ferg. 5110 die ridder bi den togel nam dat ors; Bloeml.
2, 134, 204 nemtene ende voertene thant met u; Rijmb. 26940 neemt hier den
2

helighen gheest; ontvangen; Sp. IV , 21, 43 dat Eusebia hare siene daer nam:
krijgen; Rijmb. 19064 den wijch nam hi ende verwan: aangaan, beginnen; Stoke VI
1078 doe hi (Christus) onse menscheit an hem nam; Limb. IX 515 dic conincge die
den dach namen: vaststellen; in arge nemen, in(t) goede nemen, ter herten nemen,
te wive nemen, begin nemen, ende nemen, gelt nemen, tleven nemen, tlijf nemen,
orlof nemen. Bij deze laatste uitdrukking een opmerking: in zijn oorspr. zin
‘vergunning krijgen om te vertrekken’ is het w.w. duidelijk perfectief; allengs echter
ontwikkelde zich de beteekenis ‘afscheid nemen’ en nu voelt men, dat hiermede
het zuiver perfectieve in het begrip een stootje heeft gekregen en de gedachte aan
een duur is ingeslopen.
Iets dergelijks heeft natuurlijk in meer gevallen plaats gehad en zoo hebben we
weer een factor gevonden, die de verschuivingen in de ‘actionsart’ kan helpen
verklaren.
Perfectief is het w.w. verder in uitdrukkingen als: in bescherming nemen, in
bewaring nemen, zijn intrek nemen, zijn ontslag nemen, zijn draai nemen, iets kwalijk
nemen, ter harte nemen, een boek ter hand nemen, een paard bij den teugel nemen,
een stok nemen, voor dien prijs neem ik het niet, de Heer heeft gegeven - de Heer
heeft genomen, een stad nemen, iem. gevangen nemen, een vrouw nemen, iets
op zich nemen, het woord nemen, een besluit nemen, een einde nemen, iem. bij
den arm nemen, in bezit nemen, aanstoot nemen. Deze laatste uitdrukking kan
perfectief en duratief worden opgevat; beslist duratief wordt ze in den zin ik neem
er voortdurend aanstoot aan: ik erger me voortdurend.
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Het op zich zelf effectief-perfectieve nemen kan met bepaalde woorden verbonden
een ingressiėve uitdrukking vormen, vgl. de vlucht nemen: beginnen te vluchten;
de wijk nemen: beginnen te wijken; Mnl. sinen wech nemen: zich op weg begeven.
In een zin als hij nam de wijk naar het slot is nemen dan vervolgens tot een durativum
geworden, gevolg van de contractie van b.v. hij nam de wijk en vluchtte naar het
slot: de ‘actionsart’ van vluchten is op nemen overgegaan.
Duratief of althans het duratiefbegrip naderend, zijn plaatsen als: Ferg. 4738
metten scachte hine nam, ute sinen gereide hine stac: bestoken; Mloep. III 1033
6

daer si die ewighe ruste namen; Sp. III , 10, 93 die Goten met haren coninc Alarike
namen scade alte groot: lijden; Hist. de Damme 196 (ZVl. Bijdr. 3, 50) quaet weder
nemen up die see; Mor. 351 hi seide hi sout aventuren ende nemen dats hem mochte
geburen: voor lief nemen, tevreden zijn met; O.H. Pass. 16, 351 ic nemet op mijn
eet, dat ic niet van den man en weet: onder eede verklaren; Boeck v.d. L.J. 35a die
heylighe leeraers nemen voor hem dat God der menschen herten in zijnre macht
heeft: aannemen, gelooven; spise nemen: voedsel tot zich nemen; arguatie of
woorden nemen: critische opmerkingen maken; ware nemen: acht geven, zorg
dragen; hoede nemen: zorg dragen, toezicht houden; raet nemen: beraadslagen,
zich beraden: toesicht nemen: toezicht houden, toezien; een ors metten sporen
nemen: steken; neempt dattet so es: in deze uitdrukking, oorspr. perfectief ‘neem
aan, dat het zoo is’, ziet men de duratieve beteekenis van ‘veronderstellen’ zich van
zelf ontwikkelen. Uit het Nnl. wijs ik hier op termen als: onder handen nemen: streng
berispen, aan een twist deel nemen, aan een partij deel nemen, rust nemen, zijn
gemak nemen, een bad nemen, zich in acht nemen, waarnemen: gadeslaan, voor
lief nemen: zich schikken in, tevreden zijn met, spijs en drank tot zich nemen, wraak
nemen: zich wreken, een voorbeeld nemen aan: zich spiegelen aan, het er goed
van nemen: zich te goed doen, iets in oogenschouw nemen: bekijken, iets in
overweging nemen: er over denken.
Een afzonderlijke beschouwing verdient de Mnl. uitdrukking
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goom nemen: soms heeft ze perfectieven zin en kan vertaald worden door ‘bemerken,
opmerken, bespeuren,’ meestal komt ze duratief voor en wordt de beteekenis door
‘acht geven, letten op, met aandacht beschouwen, gadeslaan’ weergegeven. Het
eerste is b.v. het geval: Mor. 1220 daer mercte Walewein ende nam goom hoe een
4
riddere quam gereden: Sp. I , 48, 43 in dat lant, haddi genomen goom, stont der
zonnen enter manen boom; Mloep. II 3623 daer sach hijt ende nam des goom, dat
die coninc sat opten boom. Het tweede o.a. Lsp. III, 3, 654 ganc, nem ter werelt
goom, et ende drinc ende hebbe spel; Segh. 10897 selve sit hi onder gonen boom,
ende neemt te desen spele goom; Eleg. 1224 ic was daer ende naems goem; Belg.
Mus. 10, 94, 166 si nam al omme goom, ochte si Piramus iet saghe. In den zin van
‘zorg dragen voor’ is goom nemen natuurlijk steeds duratief: Rein. I. 1999 soete
oom, ghi nemt uwes neven cranken goom.
II. Het ge- compositum heeft in het Mnl. steeds perfectieven zin; het komt vaak
voor na een modaal hulpwerkwoord met of zonder negatie, maar ook op zich zelf
staand: vgl. Melib. 2449 var. doghet ende ere en can niemene ghenemen man; Sp.
3
II , 37, 80 eer hijs conde ghenemen goem; Serv. II 1392 dat sij te samen ghequamen
ende haer wapen ghenamen. Op een paar plaatsen kan het prefix gediend hebben
om een voltooiden tijd te helpen vormen: Hs. v. 1348, 124 c doe Jhesus dat aysiin
ghenam; Brand. 863 doe si te scepe quamen ende orlof ghenamen.
III. Het verleden deelwoord heeft steeds het voorvoegsel. In het Mnl. ken ik slechts
twee plaatsen, waar het ontbreekt Lanfr. 7 v. want dit wort kunst wert niet properlic
nomen, mer ......, en Lanc. IV 11829 si hebben den strijt so an nomen, dat sire
hondert afstaken int ancomen.

*Queden.
Dit werkwoord heeft in het Oudsaksisch in verreweg de meeste gevallen nog zijn
oorspronkelijken perfectieven zin bewaard: het fixeert dan het oogenblik, waarop
de uiting geschiedt. De verhouding tot O.s. seggian en sprekan is ongeveer als die
van
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Got. qiþan tot rodjan, Lat. dicere tot loqui, Fra. dire tot parler. Toch zijn er ook een
aantal plaatsen aan te wijzen, waar het verbum duratief moet worden opgevat: het
heeft dan de beteekenis gekregen van ‘beweren, verkondigen, mededeelen, zeggen.’
Dit overgangsproces schijnt een gevolg te zijn geweest van den invloed van seggian,
dat, voor zoover na te gaan, van huis uit duratieven zin moest vertoonen. Omgekeerd
zijn er uit het Oudsaksisch enkele voorbeelden aan te halen, waaruit blijkt, dat het
dur. seggian de beteekenis van het perf. quethan af en toe nadert, terwijl dit laatste
werkwoord ook invloed schijnt geoefend te hebben op het mede oorspr. dur. sprekan,
dat in het Oudsaksisch reeds vaak perfectieven zin vertoont. Op de manier van het,
tusschen de woorden van de directe rede instaande, beslist perf. quathie (= ‘.....’,
zeide hij, ‘.....’), en het de indirecte rede inleidende quat that (= hij zeide, dat .......),
komen noch zeggen, noch spreken in het Oudsaksisch voor. Wat is nu echter in de
o

jongere taal, in het Mnl. en Nnl. gebeurd? Daar zien we 1 . dat het w.w. *kweden
1)

o

uit de taal is verdwenen , 2 dat de vormen quathie en quat that vervangen zijn door
vormen van spreken en zeggen (cf. seit hi, sprac hi, hi seide, hi sprac; zeit-ie, zeide
hij). We komen alzoo tot de conclusie, dat zeggen en spreken in het Nederlandsch
de functie hebben gekregen de imperfectieve en de perfectieve ‘actionsart’ beide
uit te drukken, een noodzakelijk gevolg van het verloren gaan van *queden, maar
een ontwikkeling ook, waarvan de kiem al in het Oudsaksisch te vinden is: daar toch
beginnen het dur. seggian en sprekan het perf. quethan reeds op zijde te streven
om het later te verdringen.

1)

Van de jongere Westgerm. dialecten schijnt alleen het Engelsch dit perfectivum bewaard te
hebben en dan nog slechts in de vormen quoth I en quoth he. Het compositum to bequeath
laat ik hier rusten. Het Mnl. en Nnl. kennen alleen een paar duratieve met *queden
samenhangende vormen als: quedden, quedelen, kwetelen, quetteren, kwetteren, kweelen,
kwezelen.
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Laten.
Streitberg rekent het Gotische letan tot de perfectieve simplicia; hij zegt: ‘letan
“verlassen” fixiert den moment der trennung’. Dit verbum heeft echter in het Gotisch
nog andere beteekenissen dan de perfectieve van ‘verlaten’, het komt herhaaldelijk
voor in den zin van ‘in een toestand laten, toelaten, niet hinderen in iets,’ en dan
kan ik er geen perfectiviteit in vinden. Wanneer werkelijk de oorspronkelijke
beteekenis van laten in het Germaansch is die van een perfectief simplex, een
1)
meening, die op grond van de etymologie zou kunnen worden bestreden , dan stel
ik mij de ontwikkeling zóó voor: Als het oogenblik der scheiding wordt gefixeerd,
blijft óf het subject ‘de latende’ op zijn plaats en het object verwijdert zich, vgl. Mc.
15. 37 letands stibna mikila (cf. ons ‘zij liet een gil’), óf het object blijft in rust en het
subject verwijdert zich, vgl. leta izwis widuwairnans, dat dan oorspronkelijk zou
hebben moeten beteekenen ‘ik scheid van u, die nu als weezen achterblijft’. Allengs
echter heeft deze perfectieve zin van ‘laten’ zich in den samenhang gewijzigd: niet
meer het moment der scheiding wordt aangeduid, maar b.v. de toestand, die er het
gevolg van is, zoo J. 14. 18 ni leta izwis widuwairnans, qima at izwis: ik zal u niet
voortdurend in den toestand van weezen laten, ik zal tot u komen, en L. 19, 44 jah
ni letand in þus stain ana staina: en zij zullen in u den eenen steen niet op den
anderen laten; of wel, met een infinitief verbonden, ontwikkelt zich het begrip ‘niet
hinderen in iets, toelaten’: zoo kan letiþ þo barna oorspronkelijk perfectieven zin
gehad hebben: het oogenblik, waarop het subject het object van zich doet gaan,
kon er b.v. door uitgedrukt worden: in den samenhang echter, door een infinitief
begeleid, vgl. Mc. 10, 14 letiþ þo barna gaggan du mis: laat de

1)

Deze laat ook duratieve beteekenis als de oorspronkelijke toe: vgl Uhlenbeck i.v. letan, Kluge
i.v. lassen. Dan moet zich echter hieruit reeds zeer vroeg de perfectieve hebben ontwikkeld,
en deze heeft zich dan later weer gewijzigd.
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kinderen tot mij gaan, ontstond het begrip ‘niet hinderen in, dulden, toelaten,
gedoogen’, dat beslist duratief is en in uitdrukkingen als Mc. 11, 16 jah ni lailot, ei
.....: en hij liet niet toe, wilde niet, gedoogde niet, dat ....., de eenig mogelijke opvatting
is. Is mijn uitgangspunt juist, dan moet dus reeds in het Gotisch het werkwoord
‘laten’ naast zijn perfectieve ook duratieve beteekenis hebben ontwikkeld. In
overeenstemming hiermee vinden we in het Oudsaksisch naast een latan met
bepaald perfectieven zin, een aantal overgangsvormen en een duratief latan,
1)
bovendien nog een gi-participium .
Hoe is nu de toestand in het Nederlandsch?
I. Als het werkwoord perfectief beteekenis heeft, wordt, welke nuanceering het
begrip ‘laten’ ook heeft ondergaan, steeds het moment der scheiding gefixeerd;
men oordeele: Mnl. enen quite ende vri laten: van rechtsvervolging ontslaan, Rein.
2811 die coninc heeftene quite ghelaten van allen sinen mesdaden, Rijmb. 27232
die crone hadde hi vier jaer ghedreghen eer hi tlijf liet, Lanc. III. 19312 so latic eer
dat leven mijn, Despars 2, 425 ende zijnen gheest liet, Vergi 728 die tranen, die ghi
laet uit uwen ooghen, Hs. v. 1348, 119a ic salne (Christus) corrigieren dan ende
laten, Vad. Mus. 1, 28, 16 ic sie enen bere: nu laet den spoorhont, Stoke I 136 doe
starf Pippijn ende liet enen zone, Ruusbr. 4, 23 dat hi (Christus) ons ghegheven
ende ghelaten heeft sijn vleesch ende sijn bloet in den heylighen sacramente, Ep.
fragm. 220, 172 Ysabele liet doe haren sanc, Rijmb. 21975 wi laten van hem (=
1

5

ophouden met spreken), Sp. IV , 21, 136 die sonne laet haer scinen, Sp. I , 50, 32
hi liet sijn striden, Rijmb. 1855 hier bi liet Abraham die tale, Rein. I 929 dit scelden
hevet Reinaert ghelaten, Melib. 751 dat die man sal laten moeder ende vader, ende
met sinen wive gaen, Lev. v.J. cap. 121 so liet hi dat lant van Judeën, Wrake III
2065 doen hi hem selven van vrienden, van maghen sach ghelaten, Rijmb. 6417
ghi wilt Gode laten ende begheven, Boëth. 292 c. tgoede verkiesen ende

1)

Zie: Het prefix ga- en de ‘actionsart’ p. 170.
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tquade laten, Vad. Mus. I, 57, 244 laet hoeverde, ghierecheit ende nijt; Nnl. hij liet
mij den buit, ik laat het u voor ƒ 100, een schreeuw laten, een zucht laten, tranen
laten, het leven laten, hij liet het boek bij zijn vertrek hier, hij kan het niet laten, toen
liet hij het, laat dat, in den steek laten, waar heb je dat geld gelaten, waar heb je
mijn boek gelaten, wij zullen het hierbij laten, dat zullen we daar laten, bij zijn dood
liet hij zijn kinderen een onbesmetten naam: in al die voorbeelden voelt men nog
min of meer duidelijk het perfectiefbegrip, dat men al naargelang den samenhang
zou kunnen omschrijven door: ‘vrijlaten, ontslaan, loslaten, van zich laten gaan,
achterlaten, nalaten, ophouden met, verlaten, in den steek laten, afstand doen van,
laten varen’.
Nu komen we aan een tweede rubriek d.z. plaatsen, waaruit blijkt, dat bij het
werkwoord ‘laten’ door den invloed van factoren als op p. 5 en 6 genoemd, een
grootere of kleinere begripswijziging heeft plaats gehad, waardoor de gedachte aan
een duur is gewekt. Is die gedachte dan verder geheel op den voorgrond getreden,
dan is het w.w. ‘laten’ zuiver duratief geworden. Het laatste is b.v. het geval bij het
Mnl. bier laten, wijn laten, bloet laten of bloet laten ter aderen of ter aderen laten of
bloot enen laten, en het Nnl. water laten: het oorspr. perfectieve w.w., dat ‘loslaten’
beteekende (vgl. nog een traan laten) heeft de duratieve beteekenis gekregen van
‘doen vloeien, storten, tappen’.
In den regel is ‘laten’ verder als durativum te beschouwen, wanneer het beteekent
‘in een toestand laten, toelaten, dulden, gedoogen, niet hinderen in, veroorzaken,
doen, doen gaan’: Rijmb. 23652 ghi pharisene, ghi zuverd datter buten es ant vat,
binnen latijt al besmid, Mloep. II 1486 dus so liet sy dat zwaert steken, Parth. 2437
sijn haer lieti wassen lanc, Rein. I 958 hi liet hem metten strome driven, Parth. 2439
syn hovet hi onghedweghen liet, Bloeml. 1. 19, 140 God, die hem crucen liet,
Spreuken 3 hy en laettet niet blijcken, Hs. v. 1439, 141 b hi liet haer die ewe Gods
leren, Bloeml. 1, 20, 180 doe liet hijt hem allen scouwen, Torec 3344 hi liet sijn ors
lopen doe, Hs. v. 1439, 38 b te Damasche wert hi (Paulus) gelaten mit eenre man-
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den over die muere; in uitdrukkingen als Mnl. die scelle laten (= de bel luiden), hem
laten ghenoeghen (= tevreden zijn met), hem laten duncken (= zich verbeelden),
laten geduren (= met rust laten), laten gebaren (= zijn gang laten gaan), laten
gewerden;Nnl. laat dat venster dicht, iem. ongemoeid laten, iets onaangeroerd laten,
iets laten voor wat het is, laten leven, levend laten, de zaak blauw blauw laten, iem.
zonder hulp laten, een jas laten maken, een huis laten bouwen, zich laten omkoopen,
zich op iets laten voorstaan, zich iets laten welgevallen, hij laat er zich niets aan
gelegen liggen, zich iets laten wijsmaken, iets laten loopen, op zijn beloop laten,
zich laten slaan, iem. laten begaan, iem. zijn gang laten gaan, fiolen laten zorgen,
de menschen laten praten, iemands doen en laten, iets laten staan, iets laten liggen.
Het zal wel overbodig zijn er op te wijzen, dat het duratiefbegrip niet overal even
sprekend uitkomt, dat er gevallen zijn, waar meer dan één opvatting mogelijk is:
een gevolg van het feit, dat vaak het oude perfectiefbegrip van ‘laten’ zich nog aan
ons opdringt. Men vergelijke b.v. Rijmb. 7168 den man maecten si rike ende lietene
varen: in lietene (= lieten hem) op zich zelf voelen we nog het scheidingsbegrip, dat
zich in den samenhang ontwikkelt tot het duratieve ‘niet hinderen in, toelaten’; Rijmb.
7173 ende sine ontlijfdense niet twaren als hem God hiet tfolc van Chanaan, maer
si lietense alse eyghene man: ook hier is het oorspronkelijke perfectief begrip nog
voelbaar, in den context ontstaat echter de duratieve beteekenis ‘in een toestand
laten’: ‘ze hielden ze in den toestand van lijfeigenen’; Ovla. Ged. 2. 91. 1407 si lieten
hare speren sinken: het min of meer loslaten van de speren gaat eigenlijk aan het
2
sinken vooraf; Sp. I , 13. 6 doe liet hise plaghen dan den lieden van Madian: eigenlijk
‘hij gaf hen toen over aan de Madianieten om door dezen gekweld te worden’, latere
opvatting: ‘hij liet hen toen kwellen door de Madianieten’: nu is het perfectiefbegrip
verduisterd; Rein. II, 4789 hi sprak ‘so wie van u lieden hem selven kent van sonden
reen, die werp op haer den eersten steen!’ doe vloghen si alle ende lietense daer,
want si enwaren niet van sonden
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claer: eigenlijke beteekenis: het subject verwijdert zich, het object blijft op zijn plaats,
het moment der scheiding is gefixeerd: allengs ontwikkelt zich het duratiefbegrip
‘laten blijven, met rust laten’; evenzoo Rein. I 1559 ay here dief! gi moet den roof
hier laten en Rein. I 1556 ic hadde dat hoen in minen mont: dat so moestic laten
daer; men vergelijke hiermede Rein. I 744 nochtan liet hi daer een ore ende bede
sine lier, waar het perfectiefbegrip ‘verliezen’ nog op den voorgrond staat; D.B. Gen.
31. 7 nochtan en liet hem God niet, dat hy mi scaden mochte: God heeft niet
gedoogd, dat hij mij kwaad deed: zóó opgevat is de plaats duratief; het Latijn heeft
echter non dimisit eum Deus ut noceret mihi d.i. God liet hem niet los, zond hem
niet uit om mij kwaad te doen; die perfectieve beteekenis nu ligt ook in de Mnl.
vertaling opgesloten: slechts door beteekenisverschuiving is duratiefopvatting
mogelijk geworden.
In hij liet mij gaan is het werkwoord oorspronkelijk perfectief: de zin was ongeveer
‘hij liet mij los, zoodat ik kon gaan’; uit die grondbeteekenis heeft zich, al naargelang
den samenhang, ontwikkeld een duratief hij liet mij gaan (= niet hinderen in) en een
perfectief hij liet mij gaan (= verlof geven). In zijn kinderen thuis laten heeft het
oorspronkelijk perfectieve werkwoord, dat de scheiding fixeerde, den duratieven zin
gekregen van ‘laten blijven’. In kom, laat hem nu heeft de perfectieve beteekenis
‘loslaten’ plaats gemaakt voor de duratieve van ‘met rust laten’. In het kwaad laten
is het begrip ‘afstand doen van’ geheel verdrongen door het begrip ‘niet doen’: cf.
men moet het goede doen en het kwade laten. In iemand het leven laten is van het
oorspronkelijk perfectief begrip al heel weinig meer over: de duratieve beteekenis
van ‘laten behouden’ staat op den voorgrond.
De oorzaken, die het duratief worden van laten kunnen verklaren, zijn het
ontbreken van een iteratief-categorie, het feit, dat het werkwoord, dat oorspronkelijk
alleen een momentane handeling aanduidde, allengs in gebruik kon komen om ook
den toestand of de werking aan te geven, die van die momen-
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tane handeling het onmiddellijk gevolg was, terwijl eindelijk de invloed van een
synoniem werkwoord (b.v. laten zien = toonen) of van een onmiddellijk volgend
duratief werkwoord (vgl. laten liggen) vaak niet te miskennen is.
Het werkwoord laten komt in het Mnl. ook reflexief voor, duratief met de beteekenis
‘zich houden, zich gedragen’: Rein. II 3023 nochtan liet (hi) hem wel ghenoegh, in
sijn herte hi sere loech; perfectief in den zin van ‘zich verloochenen, afstand doen
van, zich onderwerpen (aan Gods wil), zich overgeven aan’ (eig. ‘zich zelf loslaten’):
Ruusbr. 3. 2 hi (de apostel) liet heme selven ende wart willech aerm, 4. 78 laet u te
Gode ende en claecht noch siecheit noch ontroost noch ontrouwe der menschen.
Allengs schijnt die laatste beteekenis te zijn overgegaan in de duratieve van ‘zich
den mindere gevoelen van, berusten in, geduldig zijn’: vgl. zijn lot gelaten dragen
en Ruusbr. 3. 94 die ghelaten mensche, die sinen wille in Gode gevest heeft. Op
de grens staan plaatsen als: Ruusbr. 1. 283 bovenal moeten wy ons laten onder
Gode en 1. 109 dat wi ons selves vertien ende laten ons selven in allen dogene:
men begint hier aan een duur te denken. Nog imperfectief is hem laten in den zin
1)
van ‘zich verlaten op, vertrouwen’ : Boec d.M. 76 r niet en laet di so veel op dese
grote gave.
Het reflexief gebruik van een werkwoord is soms de brug die van het transitief
2)
naar het intransitief gebruik voert en omgekeerd . Het intransitieve laten, dat in het
Mnl. een enkele maal voorkomt, sluit zich geheel aan bij het reflexieve met duratieven
zin: het beteekent ‘er uitzien, een zeker voorkomen hebben, zich gedragen’: Merl.
4614 doe liet hi of hi ware gram.
II. Het compositum komt in het Mnl. voor met dezelfde beteekenissen als het
simplex: a. een enkele maal in den dura-

1)

2)

Merkwaardig is de verhouding tusschen ‘zich verlaten op’ en ‘vertrouwen’: als synoniemen
zijn beide duratief maar in ‘zich verlaten op’ voelt men toch ook nog het oude perfectiefbegrip
en in een uitdrukking als ‘hij verliet zich op mij en ging getroost zijns weegs’ is ‘zich verlaten
op’ dan ook nog als perfectivum te beschouwen
Vgl. Wunderlich, Der deutsche Satzbau.
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tieven zin van ‘toelaten, gedoogen’: Rose 8578 so dat gi die liede gelaten niet en
cont neven u geliden; b. perfectief in den zin van ‘loslaten, nalaten’; het is dan steeds
verbonden met een hulpwerkwoord van wijze en meestal met een negatie: Hild. 13.
46 nochtan en can hijs niet gelaten, hi en sal altoes meer begeren, Lorr. I, 2051
qualijc so mochtict gelaten; c. reflexief met de duratieve beteekenis van ‘een zeker
voorkomen hebben, zich houden, zich gedragen’: Lsp. III. 4. 216 ende gheliet hem
droevelike, Ruusbr. 2. 212 dat hen selke menschen ghelaten, ochte si gheesteleec
waren; d. reflexief in den perfectieven zin van ‘zich verloochenen, afstand doen van
zich zelf, zich onderwerpen (aan Gods wil)’: Ruusbr. 3. 42 hi houtet soe vele van
hem selven, dat hi hem qualiken ghelaten can, ende dat comet van hoverdicheden;
e. intransitief met de duratieve beteekenis van ‘een zeker voorkomen hebben, er
uitzien, zich houden, zich gedragen’: Vad. Mus. 2. 266. 19 hi gelaet, ofti hongerde
sere, Merl. 20304 hi geliet ocht hijs en hoerde niet. In het Nnl. is het compositum
e

e

allengs in onbruik geraakt: behalve bij schrijvers uit de 17 en 18 eeuw zooals De
Brune (Embl. 378 zijt inderdaed, dat ghy gelaet), Westerbaen (Ged. 2. 172 wat hebt
ghy dan voor reden, dat ghy u so gelaet?), Hooft, Vondel, Cats, Van Effen enz.,
vinden we het nog slechts een enkele maal bij negentiendeeuwsche auteurs als
Van Lennep, Bosboom-Toussaint, P. van Limburg Brouwer: de laatste schrijft b.v.
nog Cesar geliet zich alsof hij er niets van geloofde (Cesar 3. 122).
III. Het verleden deelwoord heeft reeds in het Mnl. geregeld het prefix. Slechts
wanneer laten gevolgd wordt door een onbepaalde wijs, ontmoeten we ook den
prefixloozen vorm: Vad. Mus. 5. 24 alsoot hemlieden was ghelaten weten, Stoke II.
28 die Bisscop Coenraet wort ghevaen ende was seder ghelaten gaen, Stoke VIII.
816 ende hevet den ionghen Grave ghelaten in de poert bliven allene, Segh. 6730
daerop was hi laten gaen, Limb. XII. 1300 den hertoge was laten verstaen alle die
brulochte, D. Rime 20 so wart Barrabas laten gaan.
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1)

Vinden.

Dit is het eenige werkwoord, dat in den loop der tijden zijn perfectieve beteekenis
vrij zuiver bewaard heeft: in het Oudsaksisch en het Mnl. geen spoor van duratieven
zin; slechts in het Nnl. heeft het werkwoord een paar beteekenissen gekregen, die
de gedachte aan een duur opwekken, toch is ook daar het oorspronkelijk
perfectiefbegrip nog voelbaar. Men vergelijke:
I. Bloeml. I. 17. 38 laetse comen, si vinden ons hier: aantreffen, III. 63. 55 ick
soude noch dichten ende vinden, hoe ....: uitdenken, uitvinden, Wrake I. 1362 die
yrstwerf den wijn vant, Rein. I. 1208 vindise goet die muse, Tibeert, ende vet:
bevinden, De Jager Taalk. Mag. IV. 27 du sout dijn goet den armen geven, so vintstu
dat ewelike leven: verwerven, Nat. Bl. VIII. 468 ene olie machmen daer of vinden,
4

die goet es jeghen daertitike: krijgen, Sp. III . 44. 32 ten lesten vant soe an haren
2
man, dat .....: gedaan krijgen, Sp. III . 18. 60 hi mach di lichte geven de hant, die
mensceit van nieute vant: scheppen, Sp. d.S. 5d ewelic becoert die duvel den
3
minsche, al en vijndt hij der niet aen: vat krijgen op, Sp. I . 9. 42 wi vinden lesende
van desen, Sp. d.S. 8174 wi vinden lesen; Nnl. zoekt en gij zult vinden, bij toeval
heb ik hem gevonden, ergens een middel op vinden, hij kon geen woorden vinden
om zijn dank uit te drukken, ik zal hem wel vinden, geen tijd voor iets kunnen vinden,
den dood vinden, medewerking vinden, ergens genoegen in vinden, ergens geen
smaak in vinden, baat bij iets vinden, hij is er wel voor te vinden, dat zal zich wel
vinden, dat vindt zich zelf. Het begrip vinden is hier op verschillende wijzen
genuanceerd, doch steeds is het perfectief.
Slechts op plaatsen als de volgende ondergaat het een verschuiving naar het
duratieve heen: ik vind, dat hij gelijk heeft, ik vind hem leelijk, ik vind hem een lafaard,
waar vinden het duratieve ‘van oordeel zijn, meenen, houden voor’ nabijkomt;

1)

Voor de werkwoorden vinden en worden stelde Prof. Verdam welwillend de bouwstoffen van
het Mnl. Woordenboek te mijner beschikking.
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wanneer zal dat plaats vinden, die plechtigheid vindt morgen plaats, waar een
duratief ‘gebeuren’ zich aan ons opdringt; hij vindt zich erg vereerd door dat aanbod,
waar vinden het duratieve ‘gevoelen’ nadert; zij kunnen het samen goed vinden,
waar men onwillekeurig denkt aan het duratieve ‘overweg kunnen’; wacht, ik zal
nog wel een plaatsje voor je vinden, waar het werkwoord, behalve het oogenblik
1)
der voltooiing ook de handeling, die er aan vooraf gaat, hier het zoeken, inhoudt .
II. Het compositum komt in het Oudsaksisch nog niet voor, wel in het Mnl. en dan
bijna altijd na een modaal hulpwerkwoord met of zonder negatie: Grimb. I 5596 al
dat men daer conste ghevinden, Lksp. II. 36. 300 dat ic ghene misdaet en can
ghevinden in desen man. Hild. 177. 208 datmens gevinden niet en mochte, Bloeml.
3
III. 10. 68 ende mach icker toe ghevinden raet, Sp. III . 3. 48 hoe hi ghevonde sonder
were den keyser, Nat. Bl. III 2342 want si niet ter werelt in ghevinden dat ghedurech
si. Het prefix is hoogst waarschijnlijk door analogie-werking voor het verbum
gekomen, slechts Stoke IX 89 eer men enen raet ghevant kan het zijn aangewend
om een plusquamperfectum duidelijk uit te drukken.
III. Het participium heeft in het Oudsaksisch het prefix nog niet. Eerst in het Mnl.
treffen we naast vormen zónder, enkele mét het voorvoegsel aan: Bloeml. I. 73. 432
diemen iewerinc hadde vonden doe, Wal. 644 die hire menighe hevet vonden, Sp.
7
I . 7. 15 wi hebben Kerst vonden, Rein. I 2238 hadde mijn here mijn vader vonden
des coninx Hermelinx scat, Rein. I. 2361 die scat, die mijn vader hadde vonden,
Bijns Hs. A. 59 Wanckelbaer als een riet, dobbel en duertoghen heb ic hem vonden,
Stoke III 274 ende als si vonden hebben hem, Sp. d.S. 9333 dese IIII sijn in hem
vonden, Sp. d.S. 9605 die onder Gode is vonden, Sp. d.S. 9612 nauwe is yemant
vonden, Vergi-fragm. 2117 ‘Here,

1)

Men vergelijke ‘Englische Studien’ 1903, p. 185, waar Fijn van Draat ettelijke voorbeelden
uit het Engelsch aanhaalt om aan te toonen, dat het w.w. to find de beteekenis van to seek
nadert, en zelfs een voorbeeld uit het Angelsaksisch citeert. Het verbum is daar overal als
lineair-perfectief te beschouwen.
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wel moeti comen sijn’ - ‘Ende ghi wel vonden, vrouwe mijn’; Sp. der S. 8031 want
in die helsche noot en wert gheen voetsel ghevonden, Nijhoff 2. 33 dat wi dat
1
ghevonden ende gheclaert hebben mit onsen raede, dat ....., Overijss. Recht. I . 1,
16, 85 voertmer soe heb wi ghevonden, ware dat sake, dat ...., Byencorf 6 dat de
druckerye noch niet ghevonden en was. In het Nnl. staat het prefix geregeld voor
het verleden deelwoord.

Worden.
In het Oudsaksisch is het zelfstandige werkwoord werthan steeds perfectief: het
fixeert in 't algemeen het oogenblik, waarop een nieuwe toestand intreedt. Het
gi-compositum, dat met dezelfde beteekenis voorkomt, dankt zijn bestaan gewis
aan analogie-werking, evenals het participium met gi-, dat we er naast het deelwoord
zonder prefix aantreffen. In het Mnl. en Nnl. is de toestand niet veel anders: behalve
op een paar afwijkingen door beteekenisverschuiving hebben we alleen te wijzen
op het feit, dat in het Nnl. het compositum betrekkelijk zelden meer voorkomt en het
participium behalve in dialect steeds het voorvoegsel heeft.
I. Voorbeelden van het perfectieve werden (worden) zijn: Uitdrukkingen als quite
werden, te rade werden, gheware werden, ontwake werden, in (te) slape werden,
in wake werden, met kinde werden, werden in dien dat..... (= te rade worden,
overeenkomen, eig. komen in de stemming om) tegenover het duratieve in dien
5

sijn. Voorts Sp. I . 67. 42 die int lant laghen van Ytale, worden in roere altemale,
Rein. 5547 sijn herte wart in groter vroude, Rijmb. 28439 si worden in groten vare:
geraken; Bloeml. III. 98. 154 macht mi weerden, Limb. 10. 1314 men heeft geseit
ten menegen male: dat smenscen es, dat wert hem wale: overkomen, te beurt vallen;
Luc. 284 eer hi de werelt worden liet: scheppen; Bloeml. II. 111. 116 ende als men
dit heeft verstaen, wort int here groot gescal, Stemmen 117 so wort alle tijt een
verliesen der natuerliker vochticheyt in den mensche, Leg. v.S. Margriet 1478 fol.
105 c te hant soe wert een aert-
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bevinghe: ontstaan; Bloeml. III. 99. 213 dat goede antwoerde worde my: geworden,
ter handkomen; Rein. 1231 met desen wart hi toten viere ende ontstac enen
stroowisch sciere, Ruusbr. 5. 138 die uterste deimsternisse, dier nemmermeer einde
3
4
en werdet, Sp. I . 8. 8 een groot reghen wort, die daer blusscede den brant, Sp. III .
14. 34 dies wart hem wee: komen; Segh. 2904 die vierde seyde: wat wert mijn: wat
krijg ik; Stoke III. 536 daer haer de duwarie of waert: van wien zij kreeg; Wal. 608
sijn scacht was ooc mids ontwee, die ne wert hem nemmermee: kreeg hij nooit
terug; Ruusbr. 4. 79 werdt u dan dat, soe dankes Gode: en werdes u oec niet, soe
sijt verduldich, Ruusbr. 5. 81 die rike begheerde enen dropel waters op sine berrende
tonghe, mer si en mach hem niet werden: ten deel vallen; Stoke III 429 ridders
worden op hoer paert: ze waren te voet maar in een oogwenk raakten ze te paard;
5
8
Sp. I . 70. 26 doe worden si hem an met venine, Sp. I . 25. 64 doe wart dat volc up
hem al ende gaven hem menegen swaren slach: te lijf gaan; Bloeml. I. 10. 69 dien
sal ic u werden laten te goede: ten goede doen komen; Lsp. I. 26. 41 hier na wort
Yeve also wel van enen zone, hiet Abel: bevallen van; Stoke IV 1014 als men dies
wort in inne: gewaar worden; Esop. f. 1 d. dus wert hi van den bene sonder: kwijt
raken (tegenover het duratieve sijn ane); Ferg. 2288waric gewapent als gi sijt, die
naen soude gewroken sijn, dat u worden soude in scijn: hetgeen gij zoudt gewaar
worden (tegeuover het duratieve in scijn of an scine sijn); Hild. 136. 237 dan sel die
swaerste dach bedaghen, dien God ter werlt ye warden liet: aanbreken; Sp. d.S.
15025 die selve zonde den ghenen ooc wert, die verhuren terlinge of bert: op
rekening komen van; Sp. d.S. 4688 wie dat ghiften ontfaet van lieden, wert dier
liede, ja bider mieden: afhankelijk worden van; Sp. d.S. 15717 ydel ne noeme Gods
name niet, want hi ne wert niet zonder wrake, die se hantiert om ydele zake: de
wraak ontkomen. Vgl. ook nu word ik uit mijn zin (Cats: Zelfstrijd) met het Mnl. in
sinen sinne bliven: niet krankzinnig worden. De voorbeelden uit het Nnl. zijn minder
talrijk: gewaar worden; te rade worden; God sprak: ‘het worde

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

32

licht en het werd licht’; uit niets wordt niets; wat zal er van hem worden; zij zal mijn
worden, wat er ook gebeure.
Slechts op enkele plaatsen kan ik wijzen, waar werden in het Mnl. duratieve
opvatting toelaat: Bloeml. II. 148. 20 maer die coninc beval bedechte, dat mense
vaste hoeden soude, ende werd oec ......: en dat (nam. het bewaken) gebeurde ook;
Sp. d.S. 1152 dat vander traecheit wert bescreven, dat so wert int vijfte tractaet, na
dat voer getafelt staet: dat (nam. het beschrijven) zal gebeuren in het vijfde hoofdstuk:
in beide gevallen staat werd (wert) onder invloed van een duratief werkwoord. Cron.
v. Vlaend. 2. 143 om hemlieden te goede te warddene ende dlandt te helpen
beschudden jeghen den prinche: hier heeft er een verschuiving in de beteekenis
plaats gehad, waardoor de oorspronkelijk perfectieve uitdrukking te goede werden
synoniem werd met ‘bijstaan’. Sp. d.S. 4281 die here veronweert niet gebede van
weduwen noch van wesen mede, als met versuchtene wert haer sprake: gepaard
gaan met. Eindelijk de volgende plaatsen, waar werden overal gelijk staat met ‘zullen
zijn’: Sp. d.S. 1213 du werdes onder des mans mogenthede; 3212 dat wi den armen
dor Gode gheven is onse, ende ooc wert na tleven; 4178 die Vste plaghe wert
onghehier, ende die wert int ewighe vier.
Strikt genomen moest het niet-zelfstandige werden in dit opstel geheel buiten
beschouwing blijven; aangezien echter de taal in het algemeen geen scherp
geteekende grenzen kent maar slechts zachte overgangen, waarbij men niet recht
weet aan te wijzen, waar het gebied der eene en waar dat der andere groep een
1)
aanvang neemt , komen ook aan het koppelwerkwoord worden een paar woorden
toe.
Wanneer we vergelijken uitdrukkingen en zinnen als: Rein. 5289 nimmermeer tot
mijns levens einde en wardic goet vrient teghen haer, Bloeml. III. 90. 134 daer is
die maghet wijf ghewaerden, Stoke I. 180 menich van den Vriesschen gheslachte
wert

1)

Reeds onder de tot nu toe gegeven voorbeelden zijn er enkele, waar men het werkwoord als
copula kan opvatten.
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Kerstijn, Stoke III. 587 Florens, na sijns vader doot wart Grave met eren groot, Hild.
253. 8 soe waer die wolf een harde waert, daer moeten die schapen sijn vertaert;
toen werd hij mijn vijand, wie van de drie zal koning worden, toen hij kapitein werd;
- Rijmb. 7177 ende worden rike, Bloeml. I. 4. 107 ic wart blide ende onvervaert; het
wordt dag, het wordt al zomer, het zal laat worden, wat wordt het hier koud, bleek
worden, kinderen worden menschen, rijk worden, arm worden, machtig worden, zij
wordt een mooie vrouw: dan merken we op, dat alleen in de acht eerstgenoemde
gevallen het naamwoordelijk gezegde beslist perfectief is; op de overige plaatsen
is dit niet het geval: reeds het feit, dat bijna overal een verbinding met het werkwoord
beginnen mogelijk is, wijst hierop (vgl. het begint dag te worden enz.). Het schijnt
mij toe, dat o.a. het gebruik, dat men gemaakt heeft van het werkwoord worden ter
omschrijving van het inchoatief begrip (korten = kort worden, lengen = lang worden,
grauwen = grauw worden, drogen = droog worden) tot die verschuiving heeft
medegewerkt. De inchoatieven hebben duratieve ‘actions-art’, en zoo moest worden
in een aantal uitdrukkingen van zelf zijn oorspronkelijk perfectieven zin verliezen.
Eenmaal zoover, was het pad voor een duratief copula worden gebaand.
o
Opmerkelijk is in het Mnl. het gebruik van werden 1 met een participium praeteriti
o
van een intransitief werkwoord, 2 met een participium praesentis of een infinitief:
1. In het Oudsaksisch kon de onvoltooid verleden tijd van werthan met het part.
1)
praet. van een intransitief werkwoord een ingressief begrip vormen , in het
Middelnederlandsch zijn van dit verschijnsel nog voorbeelden over:
Limb. 12. 760 entie niemare quam hierna int here, dat die soudaen ware verslegen,
doe wert oppenbare gevloen dat here altemale: sloeg op de vlucht; Esopet 34. 8
nu wart den man verdwenen sijn goet, soe dat hi dochte in sinen moet: ‘dat ic tser-

1)

Zie Het Prefix ga- etc. in voce belgan, fallan, kuman, samnon; en vgl. Behaghel, Die Syntax
des Heliand p. 272, 277, 318 en Erdmann, Grundzüge § 145.
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pent sloech, dat doet, dat ic dus beghinne weeken’: nu begon hij achteruit te gaan
lett. begon den man zijn goed te verdwijnen; Amand I 5765 dat hi vergadt al eerdsche
sake ende wert recht als een gheest becomen: geraakte in den toestand van een
geest; Wal. 260 als Walewein daer binnen es: dat gat, dat te voren was open, wart
nu sciere toeghelopen ende Walewein moeste daer binnen bliven: ging nu op eens
van zelf dicht; Stoke VII. 806 doe wert de Grave also bedocht, dat hi des ander
6
daghes woude daer varen: te rade worden; Sp. II . 23. 50 Juliaen sachse ende wert
bedacht, dat hi hem seinde: die duvele vloen: de gedachte kwam in hem op; Pass.
a
W. 28 op een tyt doe woude si hoor vrouwen voet noopen ende mit ongheval soo
stiet si aen hoors mans voet ende hi wert te hant ontspronghen: wakker worden;
Lucid. 5569 ter minnacht salt verrisen, so wi horen, alle dat ter werelt wert geboren;
si worden verresen alsoe saen dat men een oge op soude slaen: ze komen in een
oogwenk in den toestand, dat ze verrezen zijn. Men vergelijke voorts uitdrukkingen
als ontsteken werden, becomen werden, bedocht werden met termen als ontsteken
sijn, becomen syn, bedocht sijn.
Den onvoltooid teg. tijd van werden treffen we aan: Amand I. 4496 verliesdi desen
wech bi uwen scouden, dat wert hu een deel te fel want ghi wert verlooren, dat
segghe ic hu wel: verloren gaan; Vrouw. e.M. III. 15. 3 als dat geven sessiert, wert
b
die vrienscap failgiert: komt er een eind aan de vriendschap; Boet. 136 dus sal elc
merken hoeghedaen alle schoenheit ghestorven werdt: ophoudt te bestaan; Sydrac
e
14 alse die gods sone gheclommen wert in den hemel, so sal hi laten sine macht
1)
in sinen SIJ knechten : ten hemel gaat stijgen.
In vele gevallen echter is er van de ingressieve beteekenis niets meer
overgebleven; ik denk hier aan inwerking van het duratieve zijn + part. praet.
benevens aan invloed van de passiefomschrijving door worden, waarbij dit w.w. zijn
perfectieven zin moest verliezen:

1)

De text is volgens het Hamburger h.s. waarbij Dr. Stoett noteert als variant gheclommen es.
De h.s.s. van Oxford en Londen lezen ook es (is).
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Limb. 4. 1642 daerna soe wert soe vergaen tusscen ons, dat wi sint vergaderden
ende ic hem een kint drouch: daarna verging (liep) het zóó tusschen ons, dat .....;
Velth. V. 16. 28 en wert noyt so coene daet van genen keyser hier voren gesciet
e

alse men desen nu doen siet: gebeurde; Sydrac 14 alse die gods zone te hemele
1)
ghevaren wert, zullen dan lude sijn, die dat volc sullen leren sine wet : ten hemel
is geklommen; Stoett Mnl. Synt. § 399 door dese noot wart sente Bave ghevlucht
2)
uter stat van Ghent: vluchtte .
2 Ook kon de onvoltooid verleden tijd van werthan met een part. praes. verbonden
3)
in het Oudsaksisch een ingressief begrip vormen , in het Middelnederlandsch zijn
hiervan vele voorbeelden aan te wijzen: Bloeml. I. 105. 636 ende die wint, die stille
was ere, ward doe waiende herde sere: begon te waaien; I. 123. 520 doe worden
sie vechtende onder hen tween: begonnen ze te vechten; III. 15. 237 ende met
eenen scerpen anziene wart hi bekennende te dier ueren sinen gheselle bi
aventueren: herkende hij; III. 99. 189 als ic weder wakende werde: wakker word;
Amand I. 470 die 't hoorde wert peinsende om dese saken: begon na te denken;
Amand II. 435 ende wert weenende seere: begon te weenen; Rijmb. 1297 ende
wart slapende op enen dach: viel in slaap; Rijmb. 11164 doe Salomon wart kennende
die sake: kennis nam; Amand I 5899 dus es Bave buten comen, ende Amant hebbic
vernomen, wart visenteerende die lieden goet, die hi seer wel vand behoed: ging
6
bezoeken; Sp. I . 15. 32 die lantmanne ....... worden hackende in dien dagen, daer
5
vele oude grave laghen: gingen spitten; Sp. I . 33. 20 ende alse die scaren souden
striden ....... wart het hagelende so sere, ende reinde so utermaten, waest lief of
leet, si moestent laten: begon het te hagelen.

1)
2)
3)

Volgens het Hamburger h.s.; dat van Oxford leest ghevaren es, Londen is. Deze en de in de
vorige noot gedane mededeeling dank ik aan Prof. De Vreese te Gent
Of hebben we hier met den passieven vorm van een trans. vluchten te doen? vgl. Lksp. II.
17 hoemen Sinte Jan vluchte.
Vgl. Heliand 720 M uuard mornondi: begon te treuren; en cf. Behaghel l.c.p. 187; Grimm,
1

Grammatik IV . 7; Erdmann l.c. § 145.
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Naast het ingressieve werden + part. praes. stond het duratieve sijn + part. praes.,
en nu schijnt onder invloed van deze laatste constructie ook werden + part. praes.
af en toe in duratieven zin te zijn gebruikt, we vinden althans plaatsen als de
volgende: Bloeml. III. 107. 58 ende wert slaende den man goed so seere over al
sinen lichame, dat hi hem dede groote mesquame: en sloeg hem; III. 90. 149 ende
als si denckende wart omtrent, hoe si hoer selven hadde gheschent ende so lastelic
was voirdoert, so heeftsi eersten tkint versmoert ende hoir selven na verhanghen:
d

nadacht; Pass. W. 27 si droech over een mit een ioncvrouwen die hoer sonderlinghe
grote vriendinne was, dat si op staen soude, worde si te langhe slapende ende
weckedese aen den voet nopende: bleef ze te lang slapen.
Naast werden + part. praes. komt ook, doch veel minder, werden + inf. voor met
ingressieven zin: Stoke IV. 1582 tfolc ghemene wort doe claghen, dat haer heer
ghevanghen was: begon te klagen; Velth. I. 26. 10 over eten worden si spreken:
begonnen ze te spreken; Velth. II. 6. 57 alsoo worden se striden daer gemene:
begonnen ze te vechten, werden ze handgemeen; Sp. d.S. 12553 so dat des winters
coude quam an, so dat te bevene waert die oude ende te claghene grote coude
theghen eenen cleynen jonghelinc: begon te beven en te klagen; Profijt. Liedeb. 89.
67. 2 dat joetsche volc heeft eerstmael die scrifture ontfaen, maer het heeftse worden
te verliesen doer menschen inset oft bestaen: is ze komen te verliezen.
II. Het compositum komt voor: a. perfectief met de beteekenis ‘worden, ontstaan,
geboren worden, het aanzijn ontvangen’: Rincl. 531 hem rout dat hi ye gewart, L.o.H.
2985 Cruce, du gewords ter goeder tijt, Hild. 134. 1 sint God die werlt liet ghewairden
ende Adam maecte; b. perfectief in den zin van ‘terechtkomen’: Ovl. Lied. 164. wat
sal mijns nu ghewerden, Nnl. wat zal er van hem geworden; c. met de perfectieve
beteekenis van ‘ten deel vallen, geschieden’, welke in het Mnl. soms in die van een
duratief ‘geschieden, plaats hebben’ overgaat: alle dingen,
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die gy biddende begeert, gelooft dat gy se ontfangen sult, en sy sullen u geworden
(Marc. 11. 24), dees bede hem gewert (Vondel 1. 191), de heusche ontvangst, die
zijn pleegdochter gewierd (Toussaint), die brief is mij geworden; Mnl. Hild. 224. 65
daer nymmermeer eynde en can ghewerden, Hild. 50. 179 hem sal rycken loon
ghewaerden, Hs. 71 Luc. 11. 2 dyn wille ghewerde, Lanc. II 4224 ende die
bedietnesse van dien, dat gi te diere tijt niet en mocht gesien, dattie groote strijt
gewarde tusscen den serpente entien luparde, es dat .......; d. verbonden met ‘laten’
of ‘kunnen’ in den perfectieven zin van ‘klaar komen’: in verreweg de meeste gevallen
heeft die verbinding dan de duratieve beteekenis ontwikkeld van ‘laten begaan, zijn
gang laten gaan, laten gaan, op zijn beloop laten, overweg kunnen’: Wiel. Instr. 165.
617 ende laten der geestelicker iusticie daermede gewerden, Lorr. II 1734 ic late u,
broeder, gewerden altemale, Ruusbr. 5. 131 ghi moet Christum minnen ende hem
in allen dinghen ghewerden laten, Flor. 3236 dit liet hi also ghewerden doe, Heelu
8805 si waren soe blide van haren gevalle, dat si die scade lieten gewerden, Nnl.
ik kan er niet mee geworden, laat mij met hem geworden, niet met iemand kunnen
geworden, laat hem maar geworden.
III. Het participium komt in het Mnl. nog geregeld zonder prefix voor; slechts een
enkele maal treffen we het voorvoegsel aan: Rein. I 2780 dat ic sijn vrient worden
bem; Archief v. Buren 298 dat wy ..... lossledige mannen worden sijn; Vad. Mus. 2.
207. 229 die syn nu ridders worden; Sp. d.S. 8431 vor Johanne, die is enghel worden;
Bloeml. III. 90. 134 dair is die maghet wijf ghewaerden.
Aan de tot nu toe behandelde perfectieve simplicia, die alle in het Oudgermaansch
als zoodanig voorkomen, kunnen we nog enkele andere toevoegen, waarvan we,
hetzij bij gebrek aan bewijsplaatsen, hetzij wegens onbekendheid met de etymologie
van het woord, niet met zekerheid kunnen zeggen, of ze reeds
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in het Oudgermaansch den zin van een perfectief simplex hadden, en waarbij we
alzoo de mogelijkheid, dat een werkwoord door beteekenisverschuiving tot een
perfectief simplex kan worden, niet over 't hoofd mogen zien. Zulke werkwoorden
zijn b.v. treffen, krijgen, koopen en winnen.

Treffen.
In het Nnl. is dit werkwoord beslist een perfectief simplex; het komt voor met de
volgende beteekenissen:
a. ‘met kracht raken’: de steen trof hem, de kogel heeft hem in de borst getroffen,
door den bliksem getroffen worden, het doel treffen, dat verwijt kan mij niet
treffen, door rampen getroffen worden;
b. ‘aantreffen, ontmoeten, vinden’: iemand thuis treffen, den zin van iets treffen,
dat portret is goed getroffen, den juisten toon treffen;
c. ‘ontroering doen ontstaan’: de spreker wist het hart zijner toehoorders te treffen,
die klacht trof mij, hare tranen hebben mij getroffen;
d. ‘tot stand brengen, vaststellen’: een overeenkomst treffen, den vrede treffen,
de noodige maatregelen treffen;
e. ‘door een samenloop van omstandigheden plaats vinden’: het treft dat ik u hier
ontmoet, dat treft goed, het met iets treffen.
De Mnl. vorm is drepen; hij komt, zoover mij bekend, slechts voor: Praet 1613 dat
u Folie niet ne drepe, en Bijns Refr. III. 58 d luttel drepen bij (= het moeilijk halen
bij, lett. in vergelijking met een ander het doel moeilijk treffen): de beteekenis is,
zooals men ziet, in beide gevallen perfectief.
Een ge-compositum komt in het Nnl. niet voor, in het Mnl. slechts één maal: St.
Amand I 5434 den menighen, die 't ghedrepen wel mochte, dat hi hem gaf: treffen,
tot dankbaarheid stemmen. De beteekenis is perfectief en het compositum (na
mochte) zal wel als analogie-vorm te beschouwen zijn.
Gaan we nu de Oudgermaansche dialecten na, dan zien we, dat het Gotisch, het
Oudnederfrankisch en het Oudsaksisch
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ons, wat dit werkwoord betreft, in den steek laten; we vinden het echter terug in
Onr. drepa, Ags. drepan, Ohd. treffan, Mhd. treffen, Mnd. drapen; de beteekenissen
zijn: 1 perfectief ‘treffen, erreichen, erschlagen’, 2 duratief ‘beziehung haben, gehören
zu, kämpfen, schlagen’. En wanneer we dan verder in aanmerking nemen, dat de
duratieve beteekenissen zich zeer gemakkelijk als secundair-ontwikkelingen laten
verklaren, dat het Angelsaksisch geen ge-compositum vertoont en het participium
1)
er steeds drepen (dropen) luidt , dat in het Oudhoogduitsch evenzeer het verleden
2)
deelwoord zonder ge- voorkomt en nog in het Middelhoogduitsch troffen de
heerschende vorm is, terwijl het ge-compositum er slechts zelden wordt
3)
4)
aangetroffen , dat ook in het Middelnederduitsch geen compositum te vinden is ,
dan schijnt het mij het meest waarschijnlijk toe ook voor het Oudgermaansch een
van huis uit perfectief simplex ‘treffen’ aan te nemen.

Krijgen.
Hier hebben we een duidelijk voorbeeld van een werkwoord, dat door
beteekenisverschuiving tot een perfectief simplex is geworden. Den oudsten vorm
vinden we pas in het Mhd., Mnd. en Mnl. en dan blijkt de grondbeteekenis te zijn
‘zich inspannen, trachten, streven, strijden’, duratief alzoo. Naast dit simplex stond
in de genoemde dialecten een ge-compositum, dat van huis uit de perfectieve
beteekenis moest vertoonen ‘door inspanning, door strijd verkrijgen’ en bij uitbreiding
die van ‘bekomen, verwerven in 't algemeen’. Nu schijnt het simplex onder invloed
te zijn gekomen van het compositum en de perfectieve beteekenis er van te hebben
overgenomen. Een tijdlang staat het simplex met duratieven én perfectieve zin naast
het

1)
2)
3)
4)

Bosworth i.v. drepan.
Graff 5. 526.
Vgl. Schade en Müller-Lexer.
Zie Schiller-Lübben. - Wel luidt het participium reeds gedropen, maar dit kan analogie-vorm
zijn.
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perfectieve compositum, totdat ten slotte het simplex zijn duratieve beteekenis
verliest en het compositum uit de taal verdwijnt. Het werkwoord krijgen is een
perfectief simplex geworden. Gaan we het leven van dit woord in het Nederlandsch
na, dan treedt deze gang van zaken duidelijk in het licht.
I. In het Mnl. komt het simplex voor met de volgende beteekenissen:
a. duratief in den zin van ‘zich inspannen, strijden, zijn best doen, trachten, streven,
1)
trekken , gaan, zich begeven: Ruusbr. 2. 218 wat wi in minnen wighen ende
crighen, dat is zwemmen jeghen stroom, Ruusbr. 5. 256 si en moghen jeghen
nieman striden noch crighen, maer al ghedoghen ende ghezwighen, Exc. Cron.
122a mits deser victoriën hadden die Vlamingen groten moet, ende cregen
weder om Rysele, Duway ende veel ander plaetsen, Ruusbr. 6. 160 alle
minnende gheeste begheren ende crighen te Gode, Velth. IV. 62. 46 die derwerd
cregen, die quamen gevaren met groter vlagen, alse lange alsi niemen sagen,
maer doensi die scepe dus sagen comen, faelgierdem therte, Heelu 7672 doen
hi sach, dat met nide die viande al ten hertoge creghen, woude hi hen met
crachte jeghen.
b. perfectief in den zin van ‘met moeite of inspanning een doel bereiken, bekomen,
verwerven’:
Exc. Cron. 72d O heylige apostel Jacob ..., gheeft mi dese stadt te crigen ende
dat ongelovich volk, Stemmen 112 konde ic doch den wille daer toe crighen,
Rein. II 5556 hoe hi (Paris) Helenen creech ... ende nam se den coninc
Menelaus, Sacr. 77. 38 hi crech suspicie, Bloeml. 2. 196. 224 decke crigen si
haren loen. In het Nnl. is de duratieve beteekenis van het simplex geheel
2)
verdwenen en slechts de perfectieve overgebleven ; we ontmoeten

1)

Vgl. voor den overgang van het begrip streven tot dat van trekken, gaan o.a. het bekende
puntdicht van Hooft:

Heemskerk die dwars door 't ijs en 't ijser dorste streven,
Liet d'Eer aen 't Land, hier 't lijf, voor Gibraltar het leven.
2)

Het duratieve krijgen (= oorlog voeren) is een denominatief van ‘krijg’, heeft dus in zooverre
met het sterke werkwoord krijgen niets uit te staan. Wel is het mogelijk, dat, aangezien het
grondwoord crijch, krijgh, kriegh reeds in het Mnl. voorkomt, dit zwakke w.w. ook reeds toen
ontstaan is. Daar de praesensvormen dan echter zouden zijn samengevallen met die van het
sterke w.w. in dezelfde beteekenis, en vormen van den onvoltooid verleden tijd niet aanwezig
zijn, is er niets met zekerheid te zeggen. Een feit is het, dat in het Mhd. krīgen en kriegen
beide voorkomen en de vormen van het sterke en het zwakke w.w. niet altijd te scheiden zijn,
terwijl ook het Mnd. het zwakke verbum vertoont.
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het in den zin van ‘met moeite, met inspanning een doel bereiken’, en voorts
in verschillende daarvan afgeleide beteekenissen als ‘in 't bezit van iets geraken,
ontvangen, verwerven, in zijn macht bekomen, nemen’: ik kan die deur niet
dicht krijgen, ik heb het gedaan gekregen, ik kan die som maar niet krijgen, ik
zou het wel uit hem gekregen hebben, hij kan het niet door de keel krijgen, hij
is er niet toe te krijgen, een geschenk krijgen, een brief krijgen, de lucht van
iets krijgen, den kogel krijgen, toen kreeg hij het te kwaad, hij heeft het in 't
hoofd gekregen, hebben is hebben maar krijgen is de kunst, voor geld is alles
te krijgen, ze kunnen den dief maar niet krijgen, een boek uit de kast krijgen.
In enkele uitdrukkingen nadert het werkwoord op nieuw het duratieve: daar zal ik
je wel voor krijgen (= straffen), op zijn kop krijgen, slaag krijgen (= geslagen worden)
les krijgen, voorts daar, waar het met ‘beginnen’ verbonden kan worden: hij krijgt
het warm, hij krijgt honger, hij begint weer moed te krijgen, zij begon hem lief te
krijgen e.d.; het is duidelijk, dat we hier met een nieuwe begripswijziging te doen
hebben.
II. Het compositum heeft in het Mnl. de perfectieve beteekenis van ‘met inspanning
een doel bereiken, bekomen, verwerven, ontvangen, in zijn macht krijgen’: Vaderb.
52b soe mochten wy cume ghecrijghen, dat hi ons eyn luttelkijn segghen wilde, Sp.
3

II . 30. 53 dat hi negeene offerande en gecrege, Lanc. II 9521 om weder te gecrigene
doe haren adem, Nijh. 3. 25 nyet gecopen noch gekrigen connen, Limb. II 1618
eene vrouwe, daer hi eenen sone an ghecreech, Eleg. 421 nemmermeer en ghe-
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creghic ere, Grimb. II 3202 dies syn vader groot seer gecreech. Mnl. Ged. 283. 102
6
hoe ic mach mijn lief ghecrighen, Sp. I . 15. 26 om Jhesuse te ghecrighene.
e
In de 17 eeuw leeft het compositum nog; het komt o.a. voor bij Hooft: Hij volghde
des zijn voornemen om de Loire te gekrijgen ende aan gins zijde te raaken (Henr.
de Gr. 71). In het Nnl. is het verdwenen.
III. Het participium heeft behalve in dialect (b.v. het Westvlaamsch) geregeld het
prefix: Bloeml. III. 48. 46 die hi te wive hadde gecregen, Brab. Y. VII. 3110 dat (slot)
heeft A. te wille ghecreghen; slechts een enkele maal treffen we een vorm zonder
ge- aan: Ruusbr. Handv. 223. 13 mer het behout ons in dat besitten Gods, ende
alle des goets dat wi daer creghen hebben; zelfs bij Vondel nog:
Hebben wij door Christum kreghen
Enen wegh ghebaent en plat. (Pascha 3120);

in 't laatste geval kan de maat wel de oorzaak zijn.

Koopen.
1)

De oorspronkelijke beteekenis is ‘handel drijven’ , een duratief begrip alzoo. Daaruit
2)
heeft zich reeds in het Oudgermaansch het perfectief begrip ontwikkeld ‘door handel
verkrijgen’ en deze jongere beteekenis heeft allengs de oudere geheel verdrongen.
Behalve in het Angelsaksisch wordt het ge- compositum in de Oudgermaansche
3)
dialecten niet aangetroffen; het simplex heeft dus allicht zijn perfectieve beteekenis
niet, zooals bij krijgen, aan het samengestelde werkwoord ontleend; ze moet zich
e

veeleer zelfstandig hebben ontwikkeld en reeds vóór de 9 eeuw: hierop wijst het
Oudslavische kupiti, dat aan het Germaansch is ontleend en steeds perfectief is,
nooit in

1)
2)
3)

Vgl. Uhlenbeck op kaupon; maar zie ook Franck i.v.
Cf. Kluge op kaufen.
Voor het Ohd. geeft Graff (4. 373) een paar voorbeelden, Schade echter geen enkel.
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den zin van ‘handel drijven’ voorkomt. De niet zeer talrijke ge-composita, die we in
het Mnl. en Mhd. aantreffen, zullen we dan hebben te beschouwen als naar analogie
1)
ontstaan . Het gebruik, alleen in bepaalde soorten van zinnen, vooral na modale
hulpwerkwoorden (het simplex komt bij Verdam slechts éénmaal na zoo'n werkwoord
voor) steunt deze meening.
I. Hoe het zij, in het Mnl. is het simplex steeds perfectief met de beteekenis ‘door
koop verwerven, door geld gedaan krijgen’, en de daarvan afgeleide van
‘bekoopen’: Flor. 2285 doe cochte damirael die joncfrouwe, die hi so gerne
hebben woude, Praet 1087 als God uwe ziele wilde copen ende lossen ute
den helschen gloede, Kerk. Clag. 74 waer men coopt den besten wijn, Rijmb.
14232 Ezechias badt: laet mi met vreden ende cocht met selvre ende met
goude, dat hi van hem varen soude, Bloeml. I. 181. 572 dat saltu met dinen
live copen, Rein. I 2618 men kocht niet omme dusent maerc.
In het Nnl. is de beteekenis dezelfde; alleen die van ‘bekoopen’ treffen we niet
meer aan: levensmiddelen, kleeren, huizen, landerijen, effecten enz. koopen,
zich een lijfrente koopen, hoeveel steenen (dominospel) hebt ge al gekocht,
(gij) hebt ons Gode gekocht met uw bloed (Openb. 5. 9).
II. Het ge-compositum komt alleen in het Mnl. voor en steeds met een modaal
hulpwerkwoord verbonden. De beteekenis is ‘door koop verwerven’: Limb.
Serm. 13 a dar mide en mogt hi himelrike nit gekopen, Nijh. 3. 25 (a. 1376)
den gevangen sal men laten eten ende drinken, wat si gecopen ofte crighen
connen; weert saike, dat si nyet gecopen noch gekrigen en kunden, soe sold
men water ende broet hen genoch geven.
III. Overblijfselen van een participium zonder ge- zijn mij niet bekend.

1)

In het Ags. komt het simplex duratief en perfectief voor, daarnaast staat het steeds perfectieve
compositum. Of we nu hier nog met perfectiveering van het oorspronkelijke duratief of met
analogie-vorming te doen hebben, kan ik, daar ik geen bewijsplaatsen genoeg tot mijn
beschikking heb, op 't oogenblik niet uitmaken.
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Winnen.
Dit werkwoord, dat in het Germaansch oorspronkelijk beteekende ‘inspannend werk
1)
verrichten , zwoegen’, dus van zwaren, van kommervollen arbeid gezegd werd,
kreeg allengs den zin van ‘strijden’ en ‘lijden’. Van huis uit komt aan dit simplex dus
duratieve ‘actionsart’ toe. Men vergelijke Got. winnan: lijden, pijn gevoelen, Onr.
winna: arbeiden, lijden, Ags. winnan: zwoegen, strijden, lijden, Ohd. winnan:
zwoegen, strijden, Os. winnan: strijden, lijden.
Nu schijnt het simplex onder invloed te zijn gekomen van het compositum, dat de
perfectieve beteekenis moest vertoonen ‘door moeite of arbeid, door strijden of lijden
verkrijgen’ en voorts die van ‘verwerven, bereiken in 't algemeen’, het heeft althans
in het Oudnoorsch, Oudfriesch, Oudsaksisch, Middelnederduitsch, Middelhoogduitsch
2)
en Middelengelsch ook den zin van ‘verwerven’.
Uit de latere taal blijkt, dat deze jongere perfectieve zin den ouderen duratieven
3)
ten slotte geheel verdrongen heeft: vgl. Eng. to win en Ned. winnen . Hiermede is
dit werkwoord in die talen tot een perfectief simplex geworden. Gaan wij het
Nederlandsch na.
I. Reeds in het Mnl. heeft het simplex zijn oorspronkelijk duratieve beteekenis
geheel verloren; steeds zien we het gebruikt in denzelfden zin als het
compositum, dat er nog naast staat, nam. m.m. in dien van ‘met inspanning
verkrijgen, verwerven, bekomen, krijgen, voordeel behalen, verdienen,
overwinnen, veroveren, innemen, voortbrengen, verwekken, ter wereld brengen’:
Bloeml. II. 115. 296 vele goets hadden si gewonnen, I. 85. 456 hi wan tspel,
III. 81. 210 mitten zwaerde lof te winnen,

1)
2)
3)

Vgl. Kluge i.v. gewinnen en Uhlenbeck i.v. winnan.
Een enkele maal reeds in het Ags.
In het Hoogduitsch heeft het compositum zich gehandhaafd en is het simplex zoo goed als
verdwenen. Reeds in het Mhd. komt het simplex met perfectieven zin veel minder voor dan
het compositum.
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II. 43. 43 ende des somers, als men winnen mach, ne lijt daer gheen (er is
sprake van de bij) ledich den dach, II. 47. 194 ende leven bi dat si winnen, I.
43. 182 dat Roelant die coene man den clooster op die moneke wan, II. 115,
289 dat die van Grimbergen, die gaste, hebben gewonnen die borch vaste, II.
43. 13 si winnen vrucht, II. 168. 78 dat si draghende blijft dat kint, dat de man
selve wint, III. 151. 41 in den duuster wan die maecht der zonnen verlichter,
Rein. I. 133 mochtire ane winnen een vet morseel van ere hinnen, Lksp. I. 24.
30 Adaem was die wijste man, die scoonste, die meeste, die ye lijf wan, Hild.
250. 96 nader voerwairden die ic make soe betael ic elken man: ic gheve u
daer ic u om wan (= huren).
de

In de 17 eeuw ontmoeten we het ww. vaak in den zin van ‘bereiken,’ zoo spreekt
Hooft van om 's hemels heldre plekken te winnen (Velzen II), en Vondel van terwijle
vast het voetvolck d'andre zij door stadigh trecken wint (Poëzie I. 125), noch
schroomden wij 't gevaer, hoewel men d'oostzij won (David herstelt I. 1), maer
Venus, door de lucht gevoert, had noch het lant, haer eilant Ciprus niet gewonnen
met den wagen (Ovid. X. 1014), hij ziet een groot gedeelt' des hemels achteruit,
een grooter deel voor zich te verre om honk te winnen (Ovid. II. 248).
In het Nnl. zijn de beteekenissen dezelfde, alleen die van ‘voortbrengen,
verwekken, ter wereld brengen’ komt zelden meer voor: den kost winnen, hooi
winnen, metaal uit erts winnen, geld winnen, het spel winnen, den slag winnen, een
proces winnen, iemands vertrouwen winnen, iemand voor zich weten te winnen, ik
heb het gewonnen, het van iemand winnen, bij een ruil winnen, wie waagt die wint,
zoo gewonnen zoo geronnen, ik geef het gewonnen, ik win dagelijks aan u,
gewonnen en geboren, Abraham won Izaäc.
In enkele uitdrukkingen, daar nam. waar het werkwoord met ‘beginnen’ verbonden
voorkomt, nadert het opnieuw het duratieve; men zegt: ik begin aan hem te winnen,
hij begon mijn vertrouwen al te winnen e.d.: wij hebben hier evenals bij krijgen (z.b.)
met een nieuwe begripswijziging te doen. In dit
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verband wijs ik op een dergelijk geval in het Mnl., op de uitdrukking tlant winnen
e.d. (ook gewinnen). Lksp. II. 29. 2 Joseph was een tymmerman van dinghen daer
men tlant mede wan, Lksp. I. 32, 5 ooc dede hi Noe weten, hoemen wijngaert zoude
winnen, Lksp. I. 25, 107 wie zoude tlant dan aren, coren winnen of ander vrochte,
Bijb. v. 1477. Gen. II ende niet gheen mensche en was, die de aerde wercken of
winnen soude, Boët. f. 35 c. zijn lant gaen ackeren ende winnen: hier gaat het nog
voelbare perfectiefbegrip over in het duratieve van ‘bebouwen, bewerken, aanleggen,
verbouwen, telen.’ Een overgangsvorm zie ik in Hild. 99. 123 Pietmaent volcht den
Oest an, daermen tlant in winnen gaet ende al dat op die bomen staet: oogsten, de
vruchten inzamelen.
8

Nog merkwaardig is de volgende plaats: Sp. III . 89. 144 hi was met Godevaerde
van Bulyoen in dat heileghe paerdoen, dat men wan over mere; Verdam teekent bij
pardoen aan ‘hier loopen de beide beteekenissen “vergeving van zonden” en
“kruistocht” dooreen’; oorspronkelijk nu is pardoen winnen ‘aflaat verkrijgen’; als
pardoen echter ‘kruistocht’ gaat beteekenen, schijnt winnen in deze uitdrukking tot
zijn oude duratieve beteekenis van ‘vechten’ terug te keeren.
II. Het compositum staat, als gezegd, in het Mnl. naast het simplex met dezelfde
beteekenissen: Serv. I 2416 men moet mit arbeiden ghewennen hiemelrike, Ruusbr.
3. 205 om hare notorft te ghewinnene, Rijmb. 40 die scale so hard dat mense cume
metten tanden can ghewinnen, Rijmb. 16727 sine moghen poorten no mure
ghewinnen met ghere aventure, Rein. I. 568 als ic el niet mach ghewinnen, Segh.
11962 die jonghe Constantijn ghewan dat keiserrike, Limb. XII 457 mochtic minen
wille gewinnen (= mijn zin krijgen), Wal. 6373 genade gewinnen, Ruusbr. 4. 81 enes
hulde gewinnen, Mnloep. II. 3970 daer sij so groten rouwe om ghewan, Alex. VII.
489 een griex man, die harde groten dorst ghewan, Flor. 247 enen lief gewinnen,
Rijmb. 19899 enen leet gewinnen, Vad. Mus. 5. 324. 16 Sinte Andries ..... ghewan
menigen menschen ten gheloeve, Brand. 319 so dat die ... man ...
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5

te tyde cume sijn scip ghewan (= bereikte), Sp. II . 48. 83 alse dese heilige man
XXXV jaer gewan, Segh. 3284 die vader, die mi ghewan, hi en kent mi niet, Rijmb.
13207 dattie vrouwe nie kint ghewan.
de
In de 17 eeuw staat het compositum nog naast het simplex, zoo bij Vondel,
Huygens, Cats en in de Bijbelvertaling: Matth. 16. 26 wat batet een mensche, soo
hy de geheele werelt gewint ende lijdt schade syner siele, Philipp. 3. 8 opdat ick
Christum moge gewinnen, Gen. 5. 4 ende hy gewan sonen ende dochteren.
de
In de 19 eeuw treft men het behalve een enkele maal bij dichters als Bilderdijk
en Staring, en prozaschrijvers als Van der Palm, niet meer aan. Het is verouderd.
III. Een participium zonder ge- heb ik aangetroffen: Hild. VII. 92 soe gaven sy
wonnen spel verloren, Hild. XXXVI. 88 wonnen guet is quaet verloren en Vondel
(Gijsbr. 1450) dus blijckt het, datghe zijt een overwonnen basterd (= overgewonnen
= buiten echt gewonnen).
Roermond.
H.A.J. VAN SWAAY.

Naschrift (bij blz. 16: Brengen, III).
Slechts één plaats is mij bekend, waar het part. van b r e n g e n in het Mnl. reeds
het praefix heeft:

Bloeml. I, 150, 12.
ende die rijcheit, die hier te voren
menich coninc uutvercoren
hadde ghewonnen ende ghecocht,
ende met crachte daer ghebrocht.
H.A.J.V.S.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

48

Geestader.
Dit woord ontbreekt in het Ned. Woordenboek; ook in de werken onzer oude
anatomen, die ik raadpleegde, vond ik geen verklaring. Het komt voor in Hooft's
Henrik de Groote 181: ‘Den tweeden (steek), die, tusschen de vijfde en zeste rib
ende 't endt der longe door, den geestader opsneed, tot aan het slinker hartoor.’ In
de Mercure François van 1610, die een van Hooft's bronnen zal geweest zijn, lezen
we: Le premier coup, porta entre la cinquième et sixième côte, perça la veine
intérieure vers l'oreille du coeur et parvint jusqu'à la veine cave, qui se trouvant
percée, fit à l'iustant perdre la parole et la vie à ce grand Monarque. Evenzoo bericht
N. Rigault; terwijl Péréfixe, L'Etoile en Matthieu den tweeden steek (tusschen de
de

de

3 en 4 rib) den doodelijken noemen. Dit is echter bijzaak; hoofdzaak is dat een
‘veine’ geen arterie genoemd wordt en wel de vena cava, de holle ader, die door
Hooft als ‘geestader’ wordt aangeduid.
De tegenwerping, die tegen deze opvatting kan gemaakt worden, dat ader in het
woord ‘geestader’ niet dient genomen te worden in de technische beteekenis van
‘ader’ (tegenover ‘slagader’) en dat dus ‘geestader’ ook de aorta zou kunnen
beteekenen, meen ik te moeten voorkomen door er op te wijzen, dat Hooft en zijn
zegslui zeer geloofwaardig kunnen zijn in hunne nauwkeurigheid der beschrijving
van de verwonding, die in een ‘historie’ van een medicus niet misplaatst zou zijn.
Op het lijk toch van Hendrik IV is sectie gedaan in tegenwoordigheid van 26
‘médecins ou chirurgiens’ volgens L'Etoile en het visum repertum is zoo vakkundig,
dat het noemen van een ader in plaats van een slagader daarin onaannemelijk is.
De aanhalingen uit de Mercure François enz. heb ik geput uit de Londensche
uitgave van 1747 van de Mémoires de Sully, III 240, 243.
Groningen.
G.A. NAUTA.
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Bijdrage tot de eschatologische voorstellingen in de Middeleeuwen.
Niets is er, dat den menschelijken geest meer beziggehouden heeft dan de vraag,
of er na dit leven nog een tweede zal zijn en hoe men in dit geval zich het leven
hiernamaals moet denken.
....... Das uralte Rätsel,
Worüber schon manche Häupter gegrübelt,
Häupter in Hieroglyphenmützen,
Häupter im Turban und schwarzen Barett,
Perücken häupter und tausend andere
Arme schwitzende Menschenhäupter .......

De eschatologie vormt van iederen godsdienst een gewichtig deel. Zij toch is niet
alleen de leer van de laatste dingen van het geschapen heelal, maar van het einddoel
van ieder mensch afzonderlijk. Van zijn einddoel nu hangt voor den mensch de
geheele waarde van zijn bestaan hier af. Zijn einddoel vormt de basis van zijn doen
en laten, van zijn einddoel hangt af, of hij in vreugde of droefheid zijn leven zal
doorbrengen. Daarenboven oefent het mysterieuse karakter van de leer van elke
eschatologie eene eigenaardige aantrekkingskracht uit op den zoekenden geest.
Het spreekt van zelf, dat in de eschatologie van iederen godsdienst het
hoofdgewicht zal vallen op de vergelding na den dood, daar de onsterfelijkheid der
ziel op zich zelf weinig, of geen godsdienstige beteekenis heeft. In elke eschatologie,
hetzij heidensche, hetzij Joodsche of Christelijke, vormt de leer der straffen en
belooningen na dit leven dan ook het grootste en voornaamste deel.
De Christelijke eschatologie heeft, zooals alles, ook hare evolutie gehad. Er is
een groot verschil tusschen de eschatologische voorstellingen in het oude testament
en de eschato-
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logische voorstellingen volgens de Middeleeuwsche scolastici of den modernen
Schell, al is de dogmatische kern steeds dezelfde gebleven. Een der meest
belangrijke perioden is zeker de tijd der Middeleeuwen geweest.
De voorstellingen van de onzichtbare wereld zijn in hun grondtrekken niet van een
bepaalden tijd of een bepaald volk. In den bijbel, de apocryphe boeken en bij de
classieken zijn de kiemen te vinden, waaruit de latere Middeleeuwsche voorstellingen
zich rechtstreeks ontwikkelden. Ook bij niet-Europeesche volken zijn punten van
overeenkomst te vinden zóó treffend, dat men aan een verband moet denken.
1)
Becker toont ons b.v. duidelijk aan een overeenkomst tusschen Middeleeuwsche
en Bouddhistische voorstellingen van de andere wereld, terwijl hij ook in de Perzische
en Mohammedaansche theogonie punten van overeenkomst met de Middeleeuwsche
godsdienstige voorstellingen weet te vinden. Men kan dat nog uitbreiden. Bij de
2)
Egyptenaren, de Assyriërs, Japanners en Chineezen is iets dergelijks waar te
nemen. Hier heeft zeker gedeeltelijke overname plaats gehad. Het is hetzelfde
verschijnsel, dat wij waarnemen bij den Christelijken ritus en de Christelijke
3)
gebruiken, die voor een deel dezelfde zijn als die van het heidendom .
Altijd behoeven wij overigens niet aan ontleening te denken. De manier om zijne
godsdienstige gevoelens uit de drukken blijft immers binnen zekere grenzen ook
dezelfde en het is niet zoo

1)
2)

3)

A Contribution to the Comparative study of the Medieval Visions, Becker.
Tradional Aspects of Hell. James Mew. London 1903. Passim. Zie voor den invloed b.v. van
de Grieksche eschatologische voorstellingen op de Joodsche en van deze weer op de
Christelijke, Dr. Leonhard Atzberger. Die Christliche Eschatologie in den Stadien ihrer
Offenbarung im alten uud neuen Testamente, p. 122 en 130. Herder, Freiburg in B.
Zie Delehaye, S.J. Les legendes hagiographiques, p. 169 e.v. De pelgrims, die den bronzen
voet van St. Pieter in Rome kussen, doen hetzelfde als de bewoners van Agrigenti, waar
zooals Cicero ons vertelt, (Dion. Cassius, LX 23) een beeld van Hercules was, waarvan de
mond en de kin geheel versleten waren ten gevolge van de kussen der vereerders.
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verwonderlijk, dat een gebed van een heiden in vorm treffende overeenkomst kan
1)
vertoonen met dat van een Christen, al hebben beiden elkaar nooit gekend . Het
ligt niet op onzen weg en zou ons te ver voeren na te gaan al de invloeden, die op
de Middeleeuwsche voorstellingen hebben ingewerkt. Wij stippen slechts de
eschatologische voorstellingen der oudere volken om de Middellandsche zee en
van West-Europa aan, die rechtstreeks den meesten invloed hebben uitgeoefend
op die der Middeleeuwen.
Heel vroeg had men twee opvattingen, wat betreft de plaats van de onzichtbare
2)
wereld , de eerste, dat zij zich bevond óp en de tweede, dat zij was ónder de aarde.
Meestal had men de twee voorstellingen samen bij de volken langs de
Middellandsche zee. Dat men woeste plaatsen b.v. de woestijn als het verblijf der
schimmen beschouwde, vindt men bij de Egyptenaren. Hier was ook de voorstelling
van het verblijf op den melkweg, niet somber, maar vroolijk, waar maan en zon
tegelijk schenen, waar zachte winden waaiden, prachtige oogsten waren, terwijl
dikke muren dit paradijs beschermden tegen de aanvallen der booze geesten.
Midden in het paradijs verhief zich een paleis gebouwd als dat der Pharaonen.
Babylonische legenden plaatsen het paradijs aan de monding van rivieren, waar
3)
een wonderbron is, wier kracht alle ziekten geneest , of in de diepte der aarde,
waarvan men niet terugkeert.
De Hebreeuwers hadden hun Schéol in het diepste der aarde, verdeeld in
4)
woningen , wier deuren met grendels zijn gesloten, terwijl het licht gelijk is aan de
dichtste duisternis. Die er

1)
2)
3)
4)

Het gebed van Demetrius in Seneca. De providentia V 5-6 vertoont groote gelijkenis met het
Suscipe van Ignatins van Loyola in zijn Exercitationes. Zie Delehaye i.l. p. 170.
Philippe de Félice, L'autre monde. pag. 96. Paris. H. Champion, 1906.
Philippe op. cit. p. 104 en V. Schrader. Die Höllenfahrt des Ishtar. Giessen, 1874.
Atzberger. Die Christliehe Eschatologie in den Stadien ihrer Offenbarung, pag. 19 e v. Philippe de Félice. op. cit. pag. 108 e.v.
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zich bevinden, zijn slechts schimmen, welke hun rang, kleederen en versierselen
hebben behouden. Bij de Israëlieten komen enkele gevallen voor van levenden, die
in de andere wereld zijn. Kore, Dathan, Abiran werden verzwolgen door de aarde,
Henoch en Elias weggenomen, misschien in het aardsche paradijs, het Eden, dat
sterk voortleefde in de herinnering der Israëlieten.
De eschatologische voorstellingen ontwikkelden zich langzamerhand en de
Apocalyps van Henoch geeft al heel andere beschrijvingen van de onzichtbare
wereld.
Daar leven in twee verschillende plaatsen de boozen en de goeden, voorloopig
beloond en gestraft, tot den laatsten oordeelsdag, waarna de rechtvaardigen in het
eeuwig Jeruzalem, de slechten in de Gehenna zullen verblijven.
Bij de Grieken zijn de eschatologische voorstellingen eveneens langzamerhand
geëvolutionneerd. De Homerische periode kende een schimmenleven diep in de
1)
aarde en ver weg in het westen, een plaats met rivieren en poorten . Odysseus
moet gaan over den Oceaan in een woeste streek in een bosch, waar hij de dooden
2)
na een gebracht offer zal laten oprijzen . Zonder twijfel zijn de eschatologische
voorstellingen verder geëvolutioneerd in de Odyssee dan in de Ilias. Het schimmenrijk
nog vaag in de Ilias, wordt scherper omlijnd in de Odyssee. Meer en meer worden
de begrippen helder, gesystematiseerd. Men kreeg op verschillende plaatsen
3)
ingangen, die naar den Hades leidden, waardoor de schimmen konden opstijgen .
Plato geeft in zijn Gorgias en Phaidon uitvoerige schilderingen van het leven
4)
hiernamaals .
Van de oudere Romeinsche eschatologische voorstellingen weten wij veel minder
dan van die der Grieken. Later onder den invloed der Grieken krijgt men de echt
Grieksche voor-

1)
2)
3)
4)

Ilias XXIII, vs. 70 e.v.
Odyssee. XI.
Philippe de Félice op. cit. p. 126.
Gorgias 79. Philippe de Félice op. cit. p. 130.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

53
stellingen van een Hades, Eleusische velden, straffen en belooningen.
Virgilius in zijn Aeneis en Plutarchus in zijn wijsgeerige verhandelingen geven
eene zeer ontwikkelde eschatologie, waar straffen en belooningen in kleine
bijzonderheden beschreven worden. Plutarchus doet dit zelfs in den vorm van een
1)
visioen, waar de visionnair straffen ziet in alles gelijk aan de Middeleeuwsche .
De Germanen hadden ook hun geloof aan een voortleven na den dood, zoowel
gelukkig als ongelukkig in Walhalla en Niflenheim. De Walkyren leiden de helden
naar het Walhalla, waar de helden den eeuwigdurenden ever eten en de
eeuwigdurende mede drinken, waar zij vechten onder elkaar tot Ragnarök. Niflenheim
lag ver weg in het Noorden, waarin heerschte Hel, de dochter van Loki. De berg
Hecla werd soms aangezien als de strafplaats. Koude en mist, slangen en vuur
2)
waren voorname straffen in de hel van onze Germaansche voorouders .
In de Sölarljöd of Zonnezang hebben wij een half-Middel-eeuwsche visie op de
hel. Een gestorven vader vertelt in een droom zijn zoon iets over de pijnen van de
verdoemden. Misdadige mannen en vrouwen worden gestraft naar gelang het kwaad,
dat zij deden. Daar worden er gevonden, die zware lasten dragen, wier misdadige
handen vastgenageld worden, wier kleederen branden, wien de oogen worden
uitgepikt door raven, enz.
Zoowel het Walhalla als het Niflenheim zijn niet eeuwig. De tijd zal komen, dat
beiden verdwijnen en de goeden naar den hemel, de slechten naar Nastrand zullen
3)
gaan .
Met het oog op den grooten invloed van Keltische ideeën in Europa is de vraag
belangrijk, hoe volgens deze de eschatologische voorstellingen waren.

1)
2)
3)

Phil. op. cit. p. 144.
Mew. op. cit. Hoofdstuk Scandinavian hell. - Grimm. Mythologie II, p. 667, e.v. - C.f. Mogk.
Mythologie in Paul. Grundriss der Germ. Phil.
H. Lücken. Die Traditionen des Menschengeslechts, p. 431.
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Oorspronkelijk beschouwden de Kelten het leven na den dood als iets zeer
1)
aangenaams . De geografische ligging van de verblijfplaats der afgestorvenen
verschilde somtijds. In Gallië beschouwde men Groot-Brittanje aan de overzijde van
2)
het kanaal als het schimmenrijk . Procopius vertelt, dat Gallische visschers dikwijls
des nachts gewekt werden op geheimzinnige manier om de schimmen over te
zetten.
Bij de Ieren had men het geloof aan een westelijk gelegen wereld, aan de overzijde
van den Oceaan, of aan onderaardsche verblijven.
De Imrama of legendarische reizen, waarvan wij als verkerstend type de reis van
3)
St. Brandane hebben, hadden die westelijk gelegen wereld tot doel.
4)
In een der oudste reizen wordt ons verteld, hoe een held met zijn makkers er in
slaagt dat land te bereiken, hoe zij daar een tijd zeer gelukkig zijn, daarna verlangen
terug te keeren naar hun land en hiertoe verlof verkrijgen op voorwaarde, dat zij de
aarde niet betreden. Als hun schip aankomt, vernemen de passagiers vol verbazing,
dat hun afwezigheid eeuwen geduurd heeft. Hij, die het land tegen den gegeven
raad in betreedt, verandert plotseling in asch. De H. Brandaen vindt het paradijs in
het verre Oosten als eiland en de hel in het Noorden der aarde.
De andere voorstelling, die het doodenrijk onder de aarde verplaatst, is even oud
als de voorstelling in de Imrama. Daar zijn prachtige paleizen, daar hoort men
wegsleepende muziek, daar draagt men bloemen in de haren, de tanden zijn wit,
de wenkbrauwen zwart en de wangen rood ‘comme la digitale en fleurs’, zooals de
Félice vertaalt. De jeugd wordt niet oud. Er zijn

1)
2)
3)
4)

Phil. de Félice. op. cit. p. 147.
Procopius. De Bello Gotico. IV, 20.
C.f. hierover Achille Jubinal. La légende latine de Saint-Brandaines, Paris 1836. - Fr. Michel.
Les Voyages merveilleux de Saint Brandan à la recherche du Paradis terrestre, Paris 1878.
Phil. de Félice. op. cit. p. 149 e.v.
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1)

stroomen van wijn en hydromel, de liefde is er niet verboden . Somtijds gelukt het
den stervelingen in die onderaardsche wereld door te dringen.
Van een eigenlijke hel spreken de Keltische mythen niet veel. In Anglo-Saxische
verhalen is er daarentegen herhaaldelijk sprake van. Deze hel is echter meer een
afstammeling van het Niflenheim der Germanen, waar slangen, stank, vlammen,
gruwzame adelaren en adders de verdoemden pijnigen.
De invloed der Mohammedaansche eschatologische begrippen op de
Middeleeuwsche heeft zeer zeker ook bestaan. De kruisvaarders leerden ze kennen
op hun kruistochten, en ook door de Byzantijnen verspreidden zij zich in Europa.
De Arabieren hadden zeven hemelen met den paradijsberg Caf, die op een smaragd
rust, waarom zon en maan zich bewegen en waarop de eerst geschapen geesten
hun woning hebben; zij hadden hun hel, waarin de verdoemden gingen na het
oordeel over een brug, dunner dan een haar en scherper dan de snede van een
zwaard, een hel met afdeelingen, waar de Muzelmannen het lichtst gestraft werden.
De hellebeschrijvingen van den Koran zijn zeer merkwaardig. Vuur, honger, koude,
wanhoop zijn de motieven ervan.

Visioenen.
De wegen, waarlangs de oudere eschatologische voorstellingen tot de Middeleeuwen
kwamen, zijn vooral de visioenen. Zij hebben de meeste stof geleverd voor de hel-,
vagevuur- en hemelbeschrijvingen.
Men kan de hoofdtrekken bijna alle terugvinden in een of ander visioen of gezicht
van iemand, die de andere wereld gezien heeft. De visioenliteratuur heeft in de
Middeleeuwen een zeer groote rol gespeeld. Vooral met het oog op het Tondalus'
visioen et het St. Patricius' vagevuur, is het gewenscht hierop wat nader in te gaan.

1)

Zie d'Arbois de Jubainville. Le cycle mythologique irlandais, p. 311.
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1)

De uitdrukking voor visioen in de Middeleeuwen was ‘raptus in spiritu’ , ‘onverhoeds
uit hem selven ghetoghen’, of ‘in den gheest ghethogen’, ‘opghevoert in den gheeste.’
Ruusbroec zegt in ‘Die Chierheit der gheesteleker brulocht’, dat sommige
menschen, die vol verlangen zijn, worden ‘ghetrocken bi wilen boven sinlicheit in
den gheeste ende hem wert toe gesproken met woerden ofte ghetoent met beelden
ende met gheliken enighe waerheit, diere hem noet is ofte anderen menschen ofte
toe comende dingen. Dit heeten revelaciën ofte visioenen.’ Vooral bij de devoten
e

e

der 14 en 15 eeuw is veel sprake van visioenen, ofschoon zij ook niet zeldzaam
2)
waren in vroeger eeuwen . De gracie der schouwinge viel velen te beurt. Lidwina
van Schiedam, Gerlach Peters te Windesheim, Dionysius de Karthuiser te Roermond,
Johannes van Neck, een dominicaan te 's Gravenhage, Eelko de praemonstratenzer
te Lidlum, de blinde Katharina, Elzebe Hazebroecks, Arnold van Calcar, hadden
naast vele anderen extasen, waarin hun de dingen der andere wereld geopenbaard
werden. Dat men echter ook in ons land niet blind was, maar onderscheid wist te
maken tusschen visionnairs, blijkt uit het bekende verhaal van Johannes Busch,
die een zoogenaamde visionnair, een Alkmaarsche visschersvrouw, heel spoedig
tot een normaal mensch maakte. Ook Jan Brinckerinck ging dergelijke toestanden
tegen.
In de levensschets der zusters van Diepenveen, wordt verteld, dat Zuster Katharina
zich openbaarde aan een observant en op de vraag, waarom zij zich niet te
Diepenveen vertoonde, antwoordde: ‘daar holt men al voer fanteseyen ende
3)
cranckheyt des hovedes, dat daar geopenbaert wort’ .
4)
Zelfs over Hendrik Mande dachten niet allen gunstig .

1)
2)
3)
4)

Zie Visser. Hendrik Mande, p. 54.
Zie Moll. Kerkgesch. v. Ned. v.d Herv. 2-4, p. 116 e.v. - Acquoi, Het klooster te Windesheim,
I, p. 177 en II, p. 307.
Opzoomer. Levens der Zusters van Diepenveen, p. 51.
De Katholiek 1886. Nieuwe reeks Deel I. Studie v. Spitzen. Zie verder Aequoi, Op. cit. I, p.
264.
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Dit wantrouwen is volkomen in overeenstemming met de houding door de Kerk
aangenomen. Uiterst voorzichtig, heeft zij ten opzichte van extasen, profetieën,
stigmata enz., de opvatting, dat dit alles niet maar als bewijs van heiligheid moet
beschouwd worden, maar dat omgekeerd uit de door een zedelijk rein leven bewezen
heiligheid een besluit kan getrokken worden voor de geloofwaardigheid der mystieke
verschijnselen. Dat de H. Augustinus en Athanasius o.a. geen wonderen deden,
verhinderde niet, dat zij heilig verklaard werden. Vele heiligen hielden hun leerlingen
af den weg der visioenen te betreden, verboden hun zelfs boeken over zulke
1)
buitengewone toestanden te lezen .
De groote buitenlandsche mysticus Tauler verzette zich evenals Brinckerinck en
2)
Busch in ons land heftig tegen de visioenen . ‘Wer sich Visionen annimt und mit
viel Bilder umgeht, dass ist ein Zeichen, dass sein grund nicht einfältig ist und lauter;
denn in einem einfältigen, lautern Grunde gebiert sich nichts anderes denn Gott
und das Gottförmig ist; nun ist Gott ungesichtlich und über alle Bilder und davon so
werden die betrogen, die sich gesichte annehmen. Und was sich in einem lautern
Grunde gebiert, das ist also subtil und einrältig, dass es Niemand mit Bilder begreifen
mag, und wer lautere Wahrheit versteht, der weiss es wohl, dass es wahr ist. Und
sie halten nicht von Visionen, sonderlich in dieser Zeit’.
De mystieken zelf onderscheiden zinnelijk waarneembare, imaginaire en
intellectueele visioenen, d.z. toestanden, waarbij woorden en verschijnselen met
het lichamelijk oog of oor vernomen worden, toestanden, waarin de beelden slechts
met het geestesoog gezien worden en eindelijk toestanden, waar beelden en
woorden ontbreken en slechts gevoeld wordt.
Dat buitengewone prikkeling van optische en acoustische

1)
2)

Hist. polit. Blätter Bd. 141. Ht. 10. Die Natürlichen Unterlagen der Mystik. C.f. ook Poulain,
Stimmen aus Maria Laach 1904, p. 269-276 e.v.
Visser, op. cit. p. 79.
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organen aanleiding waren tot dergelijke verschijnselen, is natuurlijk goed aan te
nemen. Zonder eenige twijfel zijn verschillende visioenen wel buitengewone, maar
toch natuurlijke verschijnselen, bestaande buiten het Christendom, vaak veroorzaakt
door kunstmatige middelen, zooals in de oudheid te Delphi of te Dodona, of zooals
die bij de Indische fakirs nog voorkomen.
Van al deze soorten visioenen worden in de Middeleeuwen voorbeelden
medegedeeld. Zij nu vormden den grondslag van de toenmalige visioen-literatuur,
evenals de wonderen der heiligen dien der stichtelijke legenden vormden. De door
de Kerk in beginsel aangenomen mogelijkheid van gezichten van goddelijken
oorsprong deed bij de zoo sterke zucht het onzichtbare in verband te brengen met
het zichtbare, een cyclus verhalen ontstaan, die in den vorm van heiligen-visioenen,
allerlei bijzonderheden bevatten omtrent de onzichtbare wereld, meestal met
didactische, practische bijbedoeling.
Dat met letterkundige bedoelingen gebruik maken van visioenen kende men al
vroeger en ongetwijfeld hebben op de ontwikkeling van de Middeleeuwsche
1)
visioenliteratuur verhalen uit de oudheid ingewerkt , waarvan wij eenige in het
bijzonder aangeven zullen.
Zoo hebben ongetwijfeld den bedoelden invloed uitgeoefend het Somnium
Scipionis van Cicero, de Aeneis van Virgilius en het verhaal van Thespesius door
2)
Plutarchus . In het Somnium Scipionis stelt Cicero het voor, hoe Scipio de jongere
's nachts een droom heeft, waarin Scipio de oudere hem verschijnt en hem brengt
op een plaats bij de zaligen, waar het gezicht van het geluk dezer hem moet
aansporen de ware deugd te beoefenen en zijn hartstochten te bedwingen.

1)
2)

Zie Ozanam. Dante et la philosophie catholique au treizième siècle, p. 329 e.v. Paris 1845.
C.f. Fritsche. Dic Lateinische Visionen des Mittelalters. p. 19. Halle 1885. Romanische
Forschungen II en III uitgebreider. Aangevuld in Rom. Forsch. VIII, p. 361 door E. Peters. Zur
geschiehte der latcinischen Visionslegenden. Zie ook Becker. op. cit. p. 27.
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In de Aeneis van Virgilius, die hier door Hendrik van Veldeke verwerkt, niet alleen
bij de geleerde clerken bekend was, zien wij, hoe de held naar het voorbeeld uit
Homerus in de onderwereld afdaalt en onder leiding van de Sybille de verblijfplaatsen
der afgestorvenen bezoekt. De straffen en vreugden daar ondervonden, zijn in menig
opzicht gelijk aan die uit de Middeleeuwsche verhalen.
Het derde verhaal uit de oudheid is het visioen van Thespesius door Plutarchus
verteld. Zoowel in vorm als inhoud vertoont het een hoogst merkwaardige
overeenkomst met het Middeleeuwsche visioen van Drihthelm. De losbandige
Thespesius valt van een hoogte, blijft eenige dagen bewusteloos en wordt dan weer
levend. Na dien tijd leidt hij een onberispelijk leven. Ondervraagd, vertelt hij allerlei
bijzonderheden van het au-delà. De pijnigingen door een soort duivel toegebracht,
zijn van eenzelfden aard als in de latere visioenen.
Naast de classieke hebben nog, en wel in grootere mate op de Middeleeuwsche
visioenen invloed uitgeoefend de visioenen uit den bijbel, vooral uit het oude
1)
testament en uit de apocrypbe boeken . Zoo vindt men al in het Boek Henoch echt
Middeleeuwsche begrippen van engelen, duivelen, verdoemden en zaligen, reeds
in het Boek Daniël is er sprake van het boek des levens en in de Apocalyps hebben
wij een zuiver Middeleeuwsche opvatting van de hel als van een vurigen afgrond,
van een strijd van den aartsengel Michael met den duivel, van het oord der zaligen
2)
als van een stad, van goud en edelsteenen schitterend .
In de Gesta Nicodemi komt een Descensus Christi ad inferos voor, waarin de
toestand van het leven na den dood uitvoerig beschreven wordt, terwijl de Apocalyps
van Paulus letterlijk alle elementen der Middeleeuwsche visioenen bevat.

1)
2)

Zie Fritsche op cit. p. 10 en Dr. Leonhard Atzberger. Die Christliche Eschatologie in den
Stadiën ihrer Offenbarung im alten und neuen Testamente, passim.
C.f. De Apocalyps van St. Petrus uit Becker, op. cit.
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Deze werden meestal verspreid door de preeken, homilieën, kerkgeschiedenissen,
legenden der heiligen, enz. Dichters maakten zich veelal meester van de stof en
voegden nieuwe voorstellingen bij de oude. Evenals met vele martyrologieën en
hagiographieën, die volgens een bepaald schema gemaakt werden, dat dikwijls
zoover ging, dat men alleen een verschil in de namen waarneemt, terwijl de
gebeurtenissen dezelfde blijven, zoo ging het ook met de visioenen. Men kreeg
1)
vaststaande vormen, waarbinnen men zich bewoog .
De meest geliefkoosde vorm was de volgende: Iemand sterft, de omgeving waant
hem dood. Hij komt na eenigen tijd weer bij en vertelt, dat hij in de onbekende
gewesten geweest is. Gewoonlijk heeft hij op dien tocht een of meer geleiders, die
hem den weg wijzen. Het type van dezen vorm is Tondalus' visioen.
Een andere vorm was, dat iemand op een of andere plaats op aarde met levenden
lijve hemel, vagevuur en hel bezocht, vergezeld weer van een geleider. Het type
van dezen vorm hebben wij in het St. Patricius' vagevuur.
Er is in de Middeleeuwen een zeer groote menigte van dergelijke verhalen geweest
en hun invloed op het geestelijk leven van dien tijd moet niet onderschat worden.
Zij waren ongetwijfeld een der machtigste middelen om den godsdienstzin op te
wekken.
Hun ontwikkeling is stap voor stap na te gaan. In de vijfde eeuw zijn ze nog niet
e

talrijk. Daar vindt men enkele als dat van den H. Antonius. In de 6 eeuw neemt hun
aantal echter toe. Daar vindt men het visioen van den H. Carpus, de visioenen
verteld door Gregorius van Tours, verschillende in de Dialogen van Gregorius den
e

Grooten, in de 7 eeuw komt het visioen van Furseus, van koning Dagobert, de
visioenen door Beda medegedeeld, het visioen van Barontus enz. Van nu af nemen
2)
zij steeds meer en meer in aantal en verscheidenheid toe .

1)
2)

C.f. Ozanam. Op. cit. p. 274 e.v.
ste

Men krijgt in de 8

de

eeuw de

de

eeuw o.a.

eeuw de visioenen in de brieven van Bonifacius, in de 9

visioenen van Merchdeof, Wetten, van Heito van Basel, van Paulus, in de 10
de

de

van Hotilda, in de 11 eeuw van Gunther van Bamberg, in de 12
ridder Oenus, enz. enz.

eeuw van Albericus,
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Hun karakter wijzigt zich. Zoo is het eerst vooral de hemel, waarvan wordt gesproken,
later wordt de helbeschrijving het voornaamste deel. Het vagevuur, waarvan eerst
weinig sprake is, speelt weldra een groote rol en verdringt soms geheel de hel.
Politieke visioenen ontstaan, zooals dat van Karel III, dat niets als een maakwerk
was van de partij, die de opvolging van den lateren keizer Lodewijk III († 928)
1)
daarmee zocht te verkrijgen .
Tot een soort travesti, een bespotting van de zucht tot visioenen, wordt het visioen
in een gedicht over aartsbisschop Heriger van Mainz. Hier vertelt o.a. de visionnair
den aartsbisschop, dat hij in de hemelsche keuken een stuk lever stal en er mee
aan den haal ging. De aartsbisschop laat hem dan geducht afranselen.
Andere visioenen zijn soms niets dan onsamenhangende fabelachtige verhalen,
waar een wilde, teugellooze phantasie genoegen schept in het samenvoegen van
allerlei vreemdsoortige geschiedenissen.
Hoe al deze legenden haar hoogtepunt bereiken in Dante's meesterwerk, behoeft
wel niet gezegd te worden. Dante's Divina Comedia is de hoogste groei, de bloem
2)
geweest dier Middeleeuwsche visioenliteratuur .

Hemel en Paradijs.
Daar is, Dr. de Vooys merkte het al op, in de eschatologische voorstellingen omtrent
hemel en paradijs soms een groote vaagheid en onzekerheid. Niet altijd vindt men
beiden scherp gescheiden. Zeer dikwijls passen de beschrijvingen zoowel voor het
eene als voor het andere, al is het niet te ontkennen, dat

1)
2)

C.f. Fritsche. op. cit.
C.f. Ozanam. op cit.
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in 't algemeen de paradijsbeschrijvingen meer zinnelijke elementen bevatten, meer
materieel zijn dan de hemelbeschrijvingen. De paradijsbeschrijvingen ontaarden
wel eens in beschrijvingen van een soort luilekkerland, waar al, wat de zinnen streelt,
aanwezig is en het geestelijke slechts een zeer ondergeschikte rol speelt.
De Middeleeuwsche theologie maakte natuurlijk wel een onderscheid tusschen
hemel en paradijs en in de theologisch bedoelde werken wordt dit onderscheid ook
vastgehouden. Toch vindt men al vroeg de verwarring. In de Visio beati Pauli kan
men al niet uitmaken, waar het paradijs begint, waar de hemel. De engel, die Paulus
leidt, voert hem naar een locus iustorum, daarna naar den derden hemel, waar een
gouden poort toegang geeft. Daar ontmoeten zij een grijsaard, wiens gezicht schittert
als de zon. Het is Henoch. Later ontmoeten zij nog Elias. Dan leidt de engel hem
in een hoogen hemel, waarvan de bodem van saffier is en waardoor de Oceanus
stroomt. Na nog verschillende hemelen te zijn doorgegaan, komt Paulus met zijn
geleider in een schoone stad van goud en schitterend licht. Er zijn 12 muren en 12
torens en 4 stroomen: Phison, Euphraat, Geon en Tygris, de eerste van honing, de
tweede van melk, de derde van olie en de vierde van wijn. Midden in deze stad zijn
tallooze zetels bereid. Een man met een psalter voor een vlammend altaar zingt
vóór en allen zingen mee: ‘Hic est laus dei et sanctorum angelorum.’
Ook bij onze Middeleeuwsche voorstellingen treffen wij dezelfde verwarring. Op
verschillende plaatsen wordt gesproken van het paradijs als duidelijk de hemel
1)
bedoeld wordt en omgekeerd .
In St. Patricius' vagevuur wordt er een scherp onderscheid gemaakt tusschen
hemel en aardsch paradijs. Den hemel ziet ridder Owen slechts uit de verte. In
Tondalus' visioen kan men het niet uitmaken, wat bedoeld wordt. Als Tondalus de
hellestraffen gezien heeft en nu de zaligheid gaat beschouwen, dan komt hij voor
een poort van een hoogen muur ‘ende dat was deerdsche

1)

Zoo in: Van den levene ons Heren, uitg. Vermeulen, vs. 47 en vs. 4469, en Lijden ende Passie
ons Heren, uitg. Holder, p. 70.
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1)

paradijs’ . Uit hetgeen later volgt zou men opmaken, dat de hemel bedoeld wordt,
want hij komt ten slotte, nadat hij eerst door verschillende muren, allen verschillende
afdeelingen van zaligen insluitend, gegaan was, daar, waar hij en zijn geleider zagen
‘dat ooghe noynt en sach, no ooren en hoorden, noch dat noyent in menschen herte
en was, no en quam, dat Christus bereet heeft dengheenen, diene minnen’, enz.
M.i. dacht men eenvoudig er niet over na scherp te omlijnen, vooral niet in de als
een soort stichtelijke romanlectuur bedoelde werken.
In 't algemeen worden er van den eigenlijken hemel veel minder bijzonderheden
verteld dan van het paradijs. Misschien liet de beschrijvers de phantasie in den
steek, wijl zij die gebruikt hadden bij het aardsche paradijs.
Dionysius de Karthuiser meende, dat de hemel buiten de aarde lag. Wanneer
men uit het midden der aarde ging, dan kwam men door het vagevuur in het aardsche
paradijs, dat dus boven op de aarde lag, daarna in den hemel.
2)
In den Dietschen Lucidarius zijn drie hemelen boven de lucht, de eerste voor de
goede zielen, de tweede voor de engelen - deze hemel is schooner dan de eerste
- de derde voor den H. Geest. ‘Nochtan scijnt Gods aensichte voer dese hemele
herde lichte’ voegt de meester er aan toe.
3)
De schrijver in de Tafel van den kersten gelove vertelt ons, dat er volgens de
heidensche meesters boven de menschen acht hemelen zijn. In den zesden hemel
‘cristallinum’ zijn, behalve de engelen, als zij den hemel ‘ordineren’ ook de zielen
eenigen tijd, als zij uit 't vagevuur komen. De zevende hemel, de vurige, ronde hemel
zonder einde ‘empyreum’ is de plaats van God, de engelen en heiligen, terwijl eigenaardig is het onderscheid, dat hier tusschen God en de H. Drievuldigheid

1)
2)
3)

Dr. de Vooys zag deze plaats over het hoofd in zijn Artikel in T.v. Ned. T. en L. Deel 25.
Nieuwe Reeks Deel 17 p. 92.
Uitg. Blommaert, vs. 245 e.v.
Hs. Den Haag 73. E. 26. Cap. 5.
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gemaakt wordt - de achtste hemel ‘Celum trinitatis’, de hemel der H. Drievuldigheid
is.
1)
Der Leken Spieghel geeft drie hemelen . De eerste gaat geheel en al om de
aarde, is van lazuur en draait voortdurend rond. De tweede is van kristal. Daar zijn
de engelen en de goede geesten, die er ‘ghebruiken haerre groter feeste.’ In den
derden hemel, die van goud is, staat Gods stoel, de troon der H. Drievuldigheid. Bij
den stoel van den Zoon staat die der Moeder. Deze hemelen zijn zoo ver van elkaar,
als de afstand van de aarde tot het firmament bedraagt.
De schrijver voegt er bij, dat in het Latijn staat, dat er ter wille van de planeten
zeven hemelen zijn; dit komt overeen met de voorstellingen in de Tafel van den
2)
3)
kersten geloove van Dirc van Delft, waar er sprake is van zeven hemelen .
In 't algemeen heerschte de meening, dat de hemel, de verblijfplaats der zaligen
en van God, boven de aarde was. Uit dien hemel daalden de engelen neer op de
aarde.
In St. Patricius' vagevuur ziet de ridder den hemel ver weg liggen maar toch van
het aardsche paradijs uit, terwijl in Tondalus' visioen, als daar namelijk de hemel
bedoeld wordt, deze grenst aan de hel, maar opwaarts loopt.
In den aanvang vindt men slechts oppervlakkige beschrijvingen, waarbij
lichteffecten, witgekleede koren van engelen, en mooi gezang het voornaamste zijn.
Later nemen de hemelbeschrijvingen in diepte en breedte toe evenals op het tooneel
der mysteriespelen de hemel hoe langer hoe mooier werd gemaakt.
Eén vaste, streng volgehouden voorstelling bestond echter

1)
2)
3)

Der Leken Spieghel. Hoofdst. III. Boek I. Werken uitgeg. door de Ver. ter bevordering der
oude Ned. lett.
Haag. Hs. 73. E. 27.
Dit was de meest gangbare meening. Vinc. de Beauvais noemt aer - aether - olimpus, spacium igneum - firmamentum - caclum angelorum, - coelum trinitatis. Dante heeft er 10.
Zie v.d. Gabelentz. Die kirchliche Kunst im italienischen Mittelalter. p. 161.
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niet. De eene stelde zich den hemel niet hetzelfde voor als de andere. In de
exempelen is de hemel nu eens een kerk, dan weer een groote, bloemrijke vlakte,
1)
soms eene stad, of een paleis of burcht , waarin een groote zaal is. Dikwijls is hij
verdeeld in afdeelingen in overeenstemming met de verdiensten der zaligen.
Deze zelfde denkbeelden vinden we terug in de eigenlijke eschatologische werkjes,
soms min of meer uitgewerkt. De voorstelling eener stad is misschien wel een der
meest voorkomende. Men kwam er natuurlijk toe door de bijbelplaatsen, waar er
van het hemelsche Jeruzalem sprake is. De muren en straten zijn van puur goud,
de poorten van jaspis enz. enz.
Dat op menige hemelbeschrijving de schilderijen en het tooneeldecoratief van de
mysteriespelen invloed hebben gehad, maar omgekeerd ook de schilderijen en de
mise-en-scène in de mysteriespelen zijn geïnspireerd door de hemelbeschrijvingen,
behoeft geen betoog.
In den hemel is in de eerste plaats God. Van God kon men zich geen voorstelling
maken. Sterk treedt overal dit begrip op den voorgrond. Het wemelt van
beschouwingen over het wezen der Godheid, maar eigenlijke beschrijvingen komen
niet vaak voor. Een lied als:
O overhoghe triniteit
En oorsprong zonder beginnen!
O bloote simpel eenicheyt
2)
Daer alle dingen wonen binnen ,

of een beschouwing van God van een der mystieken zijn even verheven van
gedachte en inhoud als vaag, wat eigenlijke beschrijving aangaat.
Voor hen, die zich God meenden te kunnen voorstellen, gold:

1)
2)

De Vooys. Middelned. legenden en exempelen, p. 304.
Knuttel. 't Geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming, p. 229.
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Men vint simpel liede so leec
Ende int ghelove so weec,
Dat syt houden in haer verstaen
Dat God is alse mensche ghedaen
Die lichame ende lede heeft
Also hi onse menschen gheeft
Neen hi niet, diet wel verheest,
1)
God is altemale gheest .

Die, zegt de schrijver verder, trachten te weten te komen, wat de godheid is en hoe
men zich die moet voorstellen, die dolen even hard ‘alse die blinden die slaan na
tey.’ De Mozaïsche wet, die het maken van godenbeelden veroordeelde, is zeker
ook van invloed geweest op het wcinig afbeelden van God in de plastische kunst.
Dat de literaire kunst, zonder voorbeeld, veel beschrijvingen zou geven, was niet
te verwachten.
In de zeldzame gevallen, dat men een poging aanwendde om eene voorstelling
van God te geven, dekte men zich steeds met de bewering, dat de beschrijvingen
niet aan de werkelijkheid beantwoordden.
Evenals op de schilderijen zagen de visionnairs de H. Drievuldigheid voorgesteld
door eene groep bestaande uit: God den Vader als een oud man, Christus als
dertigjarig man, of als lam, en den H. Geest als de duif zwevend over hen. Ook zag
2)
men de H. Drievuldigheid als een drievoudig aangezicht . Mechtildis ziet ze ‘in
3)
gelikenisse van eenre levendigher fontijnen .’
Hadewich vertelt in een harer visioenen: ‘Ende vore dat cruce sach ic staen enen
setel ghelyc eener sciven ende was claerre ane te siene dan die sonne in haerre
claersten macht ende onder die sciven stonden drie colommen.... Ende midden

1)
2)

3)

Lekenspiegel B I, Cap. 2 vs. 1.
De Vooys. op. cit. p. 132. Deze voorstelling evenals die van drie gelijke personen zijn in 1628
door Urbanus VIII en in 1745 door Benedictus uitdrukkelijk verboden. In den Hortus deliciarum
stellen drie mannen de H. Drievuldigheid voor.
Mechteldis' visioenen. Handschrift uit de Provinciale Bibl. v. Friesland, c.f. Het Roomsche
Kerkgebouw door M.C. Nieuwbarn. Nijmegen 1908, p. 72 e.v.
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onder die scive draeyde een wiel soo vreseleke omme ende die soo eyselike was
ane te siene, dat hemelrike ende aertrike daer of verwonderen mochte ende
vervaren.’ Die drie kolommen verbeelden Vader, Zoon en H. Geest, de zetel de
eeuwigheid. Dan gaat zij verder: ‘Op die geweldeghe stat zat die ghene dien ic
sochte ende daer ic een mede hadde begheert te sine ghebrukeleke sine vorme
was onseghelic enegher redenen syn hoeft wae groet ende wyt ende kersp van
witter varuwen ende was ghecront met ere cronen die gheleec enen stene die heet
sardonius ende heeft i i j varuwen wit swart ende roet. Sine ogen waren ane te sine
wonderleke ons eghelec ende alle dinc treckende in hem in minnen. Daer ne mach
ic niet af te woerde brenghen, want die ontelleke grote scoenheit ende oversoete
soetecheit van dien werdeleken wonderleken aenscine, dat benam mi alle redene
1)
van hem in ghelikenissen .’
Een ander maal ziet zij wel een zetel, maar die er op zit, is onzichtbaar. Boven
2)
hem hangt een onmetelijke kroon, die alles omvat .
In een nieuw visioen ziet zij het aanschijn Gods, waarmee hij alle zaligen zal
verzadigen: ‘Dat aenscyn hadde V j vloghele ende die waren alle buten besloten
ende binnen vloghense alle uren. Doe ontdaden buten alle die slote diere vloghele.
Ende ic sach waer sie vlieghen ende te welcken staden. Die i j overste vlieghen in
die hoghede daer god die overste cracht der minnen met gebruket. Die i j middelste
vlieghen in die grondeloese diepte daer hi alle wesenen in verslint. Die vloghele
ware alle rechte effene ane dat aenscyn ....’
De voorstelling van een zetel hangt ongetwijfeld samen met schriftuurplaatsen
als ‘Heerschen zal God over de volken zetelend op zijnen heiligen troon’, terwijl het
rad en het gezicht met vleugels ontleend zijn aan Ezechiel.

1)
2)

Werken van Zuster Hadewich, uitgeg. door Vercoullie. Gent. Dl. II, p. 127. C.f. ook Kalff.
Gesch. der Ned. Letterkunde I p. 160, waar deze plaats ook aangehaald wordt.
Ibid. p. 141.
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Duidelijker en plastischer worden de voorstellingen, wanneer er sprake is van den
tweeden persoon der H. Drievuldigheid, van den Godmensch Christus. Men ziet
hem in den hemel als klein kind, als bruidegom, als waard, als priester, als rechter
1)
en straffer, ook als hostie en lam .
Hij verschijnt in visioenen dikwijls nog anders, n.l. als lijder, gekruisigd of
gegeeseld, met doornen gekroond, vol bloed, de Man van Smarten. In den hemel
kon voor den lijder geen plaats zijn, tenzij verheerlijkt, vol glans en glorie.
Het Goddelijk Kind is meestal in gezelschap van zijne H. Moeder Maria. In
bijzonderheden dalen de beschrijvingen gewoonlijk niet af, al wordt natuurlijk in
algemeene termen gesproken van zijne buitengewone schoonheid en liefelijkheid.
Nauwkeuriger en gedetailleerder zijn de beschrijvingen van Christus als bruidegom.
Christus zelf vergeleek zich in zijn antwoord aan de leerlingen van Johannes met
een bruidegom: Numquid possent filii sponsi lugere quandiu cum illis est sponsus?
Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus. (Math. IX. 15). Het hooglied van
Salomon zoo vaak gecommenteerd in de Middeleeuwen heeft Christus eveneens
als bruidegom, terwijl in de apokalyps het huwelijk van het Lam met de Kerk ook
het denkbeeld van den bruidegom opwekt.
Over de kleur van de oogen en het haar, de trekken van het gelaat worden allerlei
2)
bijzonderheden gegeven . Er wordt gesproken over zijn rooden mond, gulden haren
enz. Het type is meestal gelijk aan het Christustype van Memling en van Eyck, het
nationale schoonheidsideaal der Middeleeuwen. Suso

1)

2)

De Vooys, op. cit. p. 134. Men vergelijke Görres. Die Christliche Mystik. I p. 294 e.v, waar
men vindt, hoe Christus aan verschillende nonnen onder verschillende vormen verschijnt.
Adelheid van Rheinfelden verschijnt Hij aan een zuil gebonden met bloed bedekt. Gertrude
van Herken ziet Hem als een melaatsche.
De Vooys, op. cit. p. 143 geeft eenige der beschrijvingen. Men vergelijke: ‘Sine cleder waren
blenkende uter mate schone; syn haer van sinen hoefde was al oft gulden hadde geweest;
syn aensichte was sonderlinghe claer.’ G. Visser, op cit. Bijlage pag. 59.
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beschrijft de haarkleur van den Heer als korengeel, Xaverius doet dit van het haar
1)
van Maria. De Franciscaan Bonaventura had in zijne Meditationes eene beschrijving
van Christus gegeven, die vooral steunde op een apocryphen brief van Lentulus,
een Romein ten tijde van Pilatus. Hij schilderde het uiterlijk van Christus aldus: ‘Hij
was een man van middelbare grootte, met een eerbiedwaardig gezicht, dat liefde
en vrees inboezemde. De haren waren bruin, plat op het hoofd, in het midden een
scheiding, zooals de Nazareners dat gewoon waren, en in lokken van de schouders
afhangend. Het voorhoofd was effen, het gezicht zonder rimpels en gebreken en
lichtgekleurd. Neus en mond onberispelijk, de oogen helder en stralend, vreeselijk
bij het berispen, innemend bij het vermanen. Vroolijk, maar altijd met waardigheid,
lachte Christus nooit, maar weende wel. Het lichaam was recht, de borst breed,
armen en handen goed gevormd.’ Zulk soort portretten waren er meer. Kerkelijk
werd hieraan geen waarde gehecht. Augustinus verklaarde reeds, dat er op aarde
geen portretten van Christus of Maria bestonden. Al bleven sommigen soortgelijke
portretten o.a. dat door den Evangelist zou zijn geschilderd en de zoogenaamde
Edessa-portretten, beschouwen als eerbiedwaardige voorstellingen, historische
2)
waarde hechtte men er niet aan . Niettemin had men een vast gegeven, dat men
uitwerkte in overeenstemming met het nationale schoonheidsideaal.
Wat de kleederen van Christus betrof, heerschte soms groote verscheidenheid.
Mechtildis ziet hem nu eens als een jongeling ‘lanck wacker ende seer suverlic.
3)
Gegort mit enen gordel van roden ende van groenen ende van witten side gemaket’ ,
dan in een sneeuwwit kleed met een aangezicht, waaruit stralen gaan, of in een
gulden mantel. Als Mechtildis hem als lijder ziet, dan zijn de wonden verheerlijkt en
uit de hartwonde gaat een wasem.

1)
2)
3)

H.v.d. Gabelentz. op. cit. p. 87.
Nieuwbarn. Het Roomsche Kerkgebouw, p. 75 e.v.
Mechtildis' Visioenen.
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Een andermaal ligt Christus in de armen van Maria. Hij draagt kleeren vol driekante
bladeren en schilden, op het hoofd een kroon van schilden, ieder schild bedekt met
1)
kruisen, waaruit 5 stralen schieten . De kleuren hebben natuurlijk een symbolische
beteekenis, evenals die van de kleederen der zaligen. Wit was gewoonlijk het teeken
van geloof, onschuld, blijdschap, groen van hoop of onverwelkte jeugd, blauw van
hemelsche overweging, rood van liefde, lijden kracht of rechtvaardigheid, goud van
bovenaardschen luister, paars van stilzwijgendheid en overweging, purper van
koninklijke of bisschoppelijke waardigheid, violet van boetvaardigheid.
Zeer geliefd is de voorstelling van Christus als de leider van de maagdenreien,
ze ten dans voerend. Hij is dan dikwijls ‘een soete lammekijn’, dat komt, waar de
maagdenschaar
‘duysent dusent ende hondert dusent
2)
Vrolic alleluya singen’ .

Als rechter en straffer toont Christus zich bij het eerste oordeel, dat somtijds blijkbaar
gedacht werd plaats te hebben in den hemel. Hij herinnert dan aan een koning, die
recht spreekt. Zijn gezicht is streng, omringd is hij door apostelen, engelen, heiligen
en Maria. Gezeten is hij op een gouden troon of stoel. Deze voorstelling is gedeeltelijk
dezelfde als die van Christus bij het laatste oordeel.
De derde persoon der H. Drievuldigheid, de H. Geest wordt niet nader beschreven.
De voorstelling, welke men er van vindt, is meestal die van de schilderijen en de
mysteriespelen: een duif of vurige tongen. De H. Geest verschijnt aan Mechtildis
‘als eeu aern’, uit zijn mond gaan stralen, bij elken straal dienen duizend engelen.
Later is hij weer een duif en eindelijk komt hij in den vorm van ‘een oversoeten
3)
winde’ .

1)
2)
3)

Mechtildis' Visioenen.
Knuttel. op. cit. p. 320.
Mechtildis' Visioenen.
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Daar het 't menschelijke in Christus was, dat aanleiding gaf tot de nauwkeurige
beschrijvingen van zijn persoon, ligt het voor de hand, dat de H. Maagd-voorstellingen
ook nauwkeurig en uitvoerig zijn.
1)
Twee Maria-typen beheerschten de Middeleeuwsche kunst , het Maagd-type en
het Moeder-type (de Mater dolorosa). Van deze twee typen levert meestal het eerste
de voorstellingen op van Maria in den hemel.
Evenals van Christus het lijderstype in den hemel niet voorkomt tenzij verheerlijkt,
zoo is Maria in den hemel meestal niet de Mater dolorosa. In den hemel is immers
geen smart. Maria zetelt daar als koningin naast haar Zoon, altijd voorsprekend, de
2)
jonge maagdelijke moeder met het kind op de armen , waarvoor de zaligen in
verrukking neergeknield liggen, de maagd leidende de duizenden maagden, heiligen
en engelen. Zij, Regina Coeli, draagt een wonderlijk mooie kroon, haar kleed is van
gulden lelien, gouden rozen zijn haar, ‘sampelien’
Haer roec gaet boven alle cruyt
End boven simbalen haer geluyt
3)
End al gescal van pipen .

Onder haar grooten mantel - den mantel der liefde van de Mater miserecordiae, een
zeer gewoon motief ook op schilderijen - staan soms de heiligen en maagden
geschaard en wanneer zij hem openslaat, zooals een visionnair ons vertelde, dat
4)
hij zag , dan staan ‘alle die megeden als een vurich gloyende golt, die tehant uut
den oven ghecomen is.’
Zeer afwisselend zijn de beschrijvingen van Maria in Mechtildis' visioenen. Nu
eens draagt zij een gouden gordel vol gulden

1)
2)
3)
4)

C.f. hierover Kraus. Geschichte der Christlichen Kunst. Freiburg in Breisgau 1896.
‘Ende si was recht als een jonc maechdekijn van dertien iaren of dair omtrent.’ G. Visser, op.
cit. Bijlage p. 56.
Knuttel. op. cit. p. 318.
Het klooster van Diepenveen, p. 40. Derde en vierde levensschets.
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schellen, die de engelen en heiligen doen klinken, dan weer staat zij met een kroon
vol kostelijke steenen en een busse, waarin de drank van het Goddelijk Hart is, aan
den troon van God. Ook is zij te zien als een boom vol gouden bladeren met zoet
geluid, waarboven een zoet ruikende bloem, of als een schoon huis van vierkante
steenen zonder venster, maar van binnen schitterende van licht, met een deurtje
1)
van rooden steen en een gouden keten .
Liturgische voorstellingen zijn dikwijls duidelijk te herkennen, Dat de litanie van
Lorette, een samenvoeging van symbolen, hier van invloed is geweest, behoeft niet
opgemerkt te worden. Die verschijningen hebben dan ook plaats op bepaalde
feestdagen van Maria, waarop een of ander kerkelijk gezang, waarin die
voorstellingen voorkomen, gezongen wordt.
Eigenaardig is het, dat er in de visioenen en eschatologïsche voorstellingen zoo
weinig sprake is van den H. Jozef. Wel wordt hij hier en daar vermeld, maar een
ietwat uitvoerige beschrijving vindt men niet. Toch zou men verwachten, dat er meer
van hem gesproken wordt. De kerkelijke plastische kunst in alle landen had hem
2)
toch zoo dikwijls afgebeeld . Latere heiligen spreken vaak over zijn uiterlijk. De H.
Theresia beschrijft hem nauwkeurig tot zijne kleeren toe.
Hoe lager de rang der hemelbewoners was, hoe meer bijzonderheden men van
hen wist te vertellen, men voelde zich er meer intiem mee als het ware, men stond
er nader bij. De hoofdbegrippen zijn in 't algemeen dezelfde. Er zijn, zegt de
3)
Lekenspiegel , in den middelsten hemel negen soorten van engelen ‘Yngle,
Archangele, Throne, Principate, Dominatione, Potestate, Cherubyn, Cherub ende
4)
Cheraphyn.’ De engelen zijn geesten, die geene plaats vullen of gewicht hebben .
In

1)
2)
3)
4)

Mechtildis' Visioenen.
H.v.d. Gabelentz. op. cit. p. 38.
I Boek, c 4, vs. 1, e.v.
Ibid. c. 5, vs. 2. e.v.
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1)

een oogwenk zijn ze overal . Ze zijn zeer scherpzinnig, weten echter niets van Gods
geheimen of van de toekomst, tenzij God dit toestaat. Hun uiterlijken vorm kan een
mensch zich niet voorstellen.
‘Al scrijft men yngle in gheliken
Ten die want met vlederiken
Ende met live als een man,
Sine hebbens twint nochtan.
Maer omme dat men ghenen gheest
Scrivenen mach, so eest
2)
Dat mense also moet maken .

Als zij zich den mensch vertoonen, dan nemen zij van de lucht een vorm en een
gedaante aan. Als een mensch een engel zag, zooals deze was, dan zou hij denken
in den hemel te zijn, of hij zou van den glans dood blijven.
3)

Een engel is schooner dan zeven zonnen .
4)

In de Tafel van den kersten gelove heeft men ook 9 soorten, 3 hierarchieën, ieder
met 3 koren. Omtrent hunne werkzaamheden is de schrijver uitvoerig. Het laagste
koor bestaat uit de gewone geesten ‘die dan hieten varende enghelen’, die den
dienst van bewaarengelen vervullen. Het tweede koor der ‘archangelen’ vormt Gods
boden, die ‘op sloten of op castelen of cloosteren ghesent worden’ en in de visioenen
verschijnen. Het derde koor, de ‘virtutes’, moeten mirakelen doen, zieken genezen,
zooals Rafaël, die Tobias gezond maakte. Het vierde, de ‘potestates’, bestrijdt de
booze geesten, het vijfde bestaat uit ‘de principatus’, zij zijn de aanvoerders der
andere engelen, het zesde koor bestaat uit ‘dominationes’, die de goede werken

1)

Zij komen

‘neder also zaen
Alse een ooghe toe soude slaen’

2)
3)
4)

Ibid c. 5, vs. 37.
Ibid vs. 25. Onjuist zegt Vos in zijn proefschrift, p. 161, dat men zich de engelen meestal
dacht als kleine kinderen van ongeveer vier jaar.
Men vergelijke de voorstellingen in de exempelen. De Vooys. op. cit.
Hs. Den Haag Kon. Bibl. 73. E. 26. Cap. IV.
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voor God brengen. De ‘throni’, het zevende koor, moet God tronen en zetelen
bereiden, zij zullen de bazuinen blazen bij het laatste oordeel. Dan komen de
‘cherubin’, die verklaren de wijsheid Gods. Zulk een engel gaf Johannes de
apokalyps. De ‘seraphim’ ten slotte branden altijd in goddelijke liefde en moeten
1)
daarmee de harten ontsteken .
2)
In den Lucidarius heeft men omtrent den uiterlijken vorm der engelen het volgende
denkbeeld. Michaël, Gabriël, Raphaël, zijn namen, die de lieden hebben gegeven.
De engelen zijn geestelijke vuren van God ontstoken met vormen als God: evenals
het zegel in het was zijn vorm drukt, zoo zijn zij gemaakt naar Gods aanschijn. Ieder
mensch en iedere stad heeft zijn engel. Hij is meestal bij God, maar een wensch is
voldoende om hem te doen nederdalen.
Zeldzaam zijn de gevallen, dat men een engel nauwkeurig beschrijft. Men blijft
bij algemeenheden. In Tondalus' visioen is de geleigeest een jonge man met groote
‘claerhede’.
Witte mannen verschijnen ook den ridder in St. Patriciusvagevuur. Op de plaats
der kloosters zagen de bewoners van den omtrek witte gestalten, die zongen met
3)
begeleiding van schellen en cymbalen .
Men dient zich de engelen voor te stellen als op de schilderijen van van Eyck e.a.,
jonge ridders, gewapend met het kruiszwaard, of blondgelokte gestalten, in sleepende
gewaden, soms met, soms zonder vleugels, dragende de voorwerpen noodig voor
de hun aangewezen verrichtingen, zooals wierookvaten, muziekinstrumenten,
palmtakken enz..
Volgens de heerschende meening is de hemel het verblijf der zaligen, al meenden
sommigen, dat de zaligen niet in den hemel vertoefden, maar tot den laatsten
oordeelsdag in het aardsche paradijs verbleven. Anderen weer waagden geene be-

1)
2)
3)

Men vergelijke: Vinc. v. Beauvais, in v.d. Gabelentz, op. cit. p. 164.
Lucidarius, vs. 527-vs. 694 en vs. 4251.
Acquoi. Het klooster te Windesheim, II Dl. p. 265.
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slissing te nemen in zulke gewichtige zaak. Dionysius de Karthuiser weegt de
verschillende gronden tegen elkaar en komt tot het besluit, dat het 't beste is zich
te onderwerpen aan de meening der Kerk.
Er zijn in den hemel een groote schaar zaligen, ofschoon veel minder dan in de
1)
hel verdoemden. Zoo vertelt een heremiet in een exempel , dat hij de verdoemden
in de hel zag vallen als dikke sneeuw, als de hemel bewolkt is, in het vagevuur
vielen de zielen als sneeuw, ‘die alder seldenst valt’, in het paradijs kwamen slechts
drie zielen. Een gestorven bisschop, die na zijn dood een vriend verschijnt, vertelt,
dat van de 30.000 zielen, die met hem ten oordeel kwamen, slechts twee ten hemel
voeren en drie in het vagevuur. Het getal zaligen was in den hemel dan ook beperkt.
Als zoovele zaligen in den hemel zijn, als engelen gevallen waren, dan kan de wereld
vergaan. Er zijn drie theracien. Ieder is verdeeld in 9 orden, in iedere orde zijn 6666
koningkrijken, elk koninkrijk heeft 6666 landschappen, elk landschap 6666 steden,
elke stad 6666 burchten, elke burcht 6666 zalen, elke zaal 6666 tafels, elke tafel
2)
6666 gasten. Dit was het getal der engelen, die met Lucifer vielen .
Standenverschil, zooals de wereld die kende, bestond er in den hemel natuurlijk
3)
niet . Wel was er verschil in belooningen. De zaligen waren verdeeld in apostelen,
patriarchen, confessoren, martelaren, maagden. Dit is de gewone rangindeeling,
soms slechts varieert ze. Het ontbrak niet aan algemeene beschrijvingen van het
uiterlijk der hemelbewoners.
De zielen schitteren sterker dan zon en maan, verspreiden een lieflijken geur. Zij
4)
zijn allen niet ouder dan 33 jaar , den tijd van Christus' dood, zoodat een pasgeboren
kind en

1)
2)
3)
4)

TBoeck der Voersienigheyt. Hs. Brussel. Bourg. Bibl.
TSterfboeck. Hs. Den Haag. Kon. Bibl. Cap. 100, c.f. Lucidarius' vs. 5021, TSterfboek Cap.
49.
Zie o.a. De Vooys, op. cit. p. 303.
De Vooys, op. cit. p. 302. Zie ook Vos. Dit denkbeeld kwam van Augustinus, Civit. Dei. 22.
Cap. 12.
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een grijsaard geheel gelijk zijn. De martelaren zijn in 't purper met kronen op het
hoofd, de confessoren zijn gekleed met iacynthen en viooltjes en dragen kronen
met bellen, de maagden kransen of andere kronen, schitterend als zonnen, sommige
1)
zaligen dragen hoeden van rozen en leliën . Uitdrukkelijk wordt echter op
verschillende plaatsen gezegd, dat deze kleuren en sieraden symbolisch zijn. De
kleeren zijn niet van laken en zijde, zooals de menschen dragen ‘mersi werden
2)
gecleet mitter schijn des godliken aanscouwens’ . Men moet zich verder de zaligen
na het laatste oordeel voorstellen met een volmaakt lichaam zonder gebreken. Door
dit lichaam schijnt de ziel, als de zon zou schijnen door een kristal, als men ze hierin
3)
kon sluiten .
Aldus beschrijft Mechtildis de hemelbewoners. Zij ziet in een gezicht ter
verheerlijking van Maria, hoe Serafijnen uit het Zuiden komen met kaarsen, om haar
in liefde te ontsteken. Dan komen Serafijnen met spiegels, waarin zij las, hoe zij
Maria moest groeten. De Troni dragen een troon of stoel, de Dominaciones een
kroon van wonderlijke schoonheid, die beteekende, dat met hulp van Maria het
menschelijk geslacht verlost is, de Principatus bloeiende roeden, waarmee beduid
werd, dat zij Maria moesten loven en prijzen, de Potestates zwaarden, het teeken
der groote macht aan Maria door God geschonken, de Virtutes komen met nappen
van goud, waaruit God zich zelf dronk. De menschen moesten zich zoo met deugden
versieren, dat God zich in hen storten kon. De Archangeli dragen ‘een scone cortijn’,
waarmee zij God en Maria bedekten, het beeld van de heimelijkheid tusschen God
en de zielen. De engelen staan dienende bij den troon.
De profeten en patriarchen brengen gesloten gouden kisten

1)
2)
3)

De Vooys en TBoek der Voorsienigheyt. Zie ook: Leven v. St. Lutgart. Uitg. door F.v.
Verdeghem.
TSterfboeck. Cap. 45. In de plastische kunst verzinnebeelden immers ook de hyacynthen,
macht, vrede; de violen, ootmoedigheid; de rozen, lijdzaamheid en liefde; de lelie, zuiverheid.
TSterfboeck. Cap. 34.
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het teeken hunner duistere prophetieën. De apostelen dragen schitterende en
prachtige boeken als teeken hunner klare en ware leer. De martelaren hebben in
hun rechterhand gouden schilden, in hun linker rozen, als symbool van hun
overwinning en volharding in hun lijden. De confessoren ziet zij met wierookvaten
en kannen met groote monden, gevuld met wonderlijken geur, dat was hun vroomheid
en innig gebed, terwijl de maagden zich scharen om den stoel van Maria met gulden
leliën. Uit een oppervlakkige kennis der schilderkunst blijkt, in hoevele opzichten dit
1)
visioen zich bij hare voorstellingen aansluit .
De herhaalde beschrijvingen der hemelsche vreugden leiden, zooals natuurlijk
is, tot een zekere conventie. Algemeene trekken keeren herhaaldelijk terug. Voorop
staat altijd, dat men de hemelsche blijdschap niet kan uitdrukken. ‘Die bliscap is
alsoe groot dat se geene aartsche tonge uutspreken en macht so is ooc alsoe groot
2)
dat mense met pennen niet beschriven en mach.’ In den hemel is altijd dag, er is
geen zon, geen maan of sterren, die overigens zouden schitteren als een kaars bij
dag. De zielen verspreiden meer glans dan zon en maan. Geen koude of hitte, geen
honger of dorst, geen bliksem of donder, geen sneeuw of hagel kwellen de zielen.
Steeds heerscht er een koele Mei, terwijl lieflijke bloemen, leliën en violen er altijd
bloeien. Geen onkruid is er te vinden, evenmin als onreine wormen. De engelen
zingen en spelen ‘in orgelen, in pipen, in luyten, in vedelen, in herpen, in sanctoriën,
in symbalen, in psalteriën, in trompetten, in basunen ende in alrehande soete geluut
3)
dat men bedencken mach’ . Er zijn gulden boomen, die klaarder blinken dan de
maan en de zon.
‘Van puren gow ist scoen paveyt
4)
Mit sueten rosen al doer leyt’ .

1)
2)
3)
4)

C.f.H.v.d. Gabelentz, op. cit. p. 45.
TSterfboeck. Cap. 12.
TSterfboeck. Cap. XII.
Knuttel, op. cit. p. 318.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

78
Daar is zulk een zoete reuk, dat alle wereldsche zoetigheid geacht wordt als drek
en stinkende modder.
Een der meest geliefde voorstellingen was die der zaligheid als een maaltijd, welk
begrip gebaseerd was op bijbelplaatsen als in Mattheus (VIII, 11): ‘Velen zullen
komen van het Oosten en het Westen en met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten
in het rijk der hemelen,’ en ‘Van nu af zal Ik niet meer drinken van dit gewas des
wijnstoks tot den dag, waarop Ik het nieuw met u zal drinken in het rijk mijns Vaders.’
1)
Christus is de waard , bedient zelf, er wordt roode en witte wijn gedronken uit
vergulde schalen, zoodat de gasten dronken worden van den nieuwen most.
Sy brassen, sy hoveren
2)
Altijd in elcker uren .

Dat deze maaltijd meestal geestelijk moet opgevat worden, blijkt uit verschillende
plaatsen o.a. uit het Cordiale. Dionysius beschrijft zulk een maaltijd. Het eerste
gerecht, dat God de Vader schenkt, is de kennis van Hem zelf, het tweede, de
openbaring, hoe de Geest van Hem uitgaat, het derde, de openbaring der liefde.
God de Zoon en God de H. Geest geven eveneens gerechten van eenzelfden aard.
Een ander maal was het de reidans en het gezang, dat de zaligheid uitmaakte.
Christus, als lam of als bruidegom, en Maria leiden de hemelsche scharen. Burgers
en maagden gekleed in witte stolen dansen en zingen met de engelen zoo schoon,
dat geen mensch het kan begrijpen:
Wie sel den hoghen dans verstaen?
Dat nighen, dat swighen, dat stille staen
Dat sweven omme en d'omme
Dat treden van, dat zweven an
3)
Die snelle hooghe spronghe .

1)
2)
3)

Zie o.a. Moll en J, Brugman. D. I Bijlage II. Voor de exempelen zie het aangehaalde werk van
De Vooys, voor de geestelijke liederen dat van Knuttel.
Knuttel, op. cit. p. 326.
Kalff, op. cit. II, p. 127.
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Meestal zingen zij kerkeliederen als het Sanctus, Sanctus Dominus, Hosanna,
Alleluia, d.i. niet die woorden, maar den zin, want: ‘Al en waren dit niet die selve
1)
woirden, si songen nochtan den selven sin’ .
Het rusten in tenten op bloemige vlakten, waar engelen zweven en de Heer zetelt
op een gouden troon, is een andere zaligheid geïnspireerd door de verheerlijking
op den berg Tabor. Ook in het verrichten der kerkelijke ceremoniën bestaat het
2)
geluk . De mis wordt gelezen door Christus en gediend door heiligen en engelen.
De zaligen communiceeren daarna. Onder dezen heerscht eeuwige vriendschap,
geen angst en vrees voor onheil. Begrip van tijd bestaat niet meer.
Die hem aenscout is verblijt
3)
Tien dusent iaer dunct hem gheen tiit .

Schitterend zijn de kleuren, waarmee de hemelsche tafereelen geschilderd worden.
4)
Hendrik Mande vertelt ons in zijne werkjes een visioen van een broeder . Hij ziet
de gestorven kloosterzusters staan, blinkende als de zon, met palmen in de handen
en schitterende bloemen op 't hoofd, ‘dat waeren godlike doegde die in Gods eer
gewrocht waren’. Hun vingers, waarmee zij gewerkt hadden uit gehoorzaamheid,
schitterden als kostbare steenen of brandende kaarsen. Eene maagd is zoo helder
stralend, dat haar hart doorzichtig is, waarin met gouden vurige letters de naam
Jezus Christus staat. God trekt ze tot zich ‘mitten armen sinre onsprekeliker minnen’,
waarin zij verzinken. Eindelijk ziet hij de zielen staan als ‘een ijzer dat gloeiend uit
het vuur komt, glinsterende en uitschietende vonken en stralen van minne’. Op te
merken is, dat de contemplatie, de vereeniging met God, hier als het voornaamste

1)
2)
3)
4)

Mechtildis' Visioenen.
Zoo in de exempelen, De Vooys o.a. Zie ook, De Katholiek 1886-89-90, p. 169.
Knuttel, op. cit. p. 317. Zie De Vooys, op. cit. p. 310, die vele voorbeelden geeft en er op wijst,
hoe dit ook in de Indische literatuur voorkomt.
De Katholiek 1886, 89-90, p. 169. Spitzen, De Dordtenaar-Windesheimer, Hendrik Mande.
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deel van het geluk hiernamaals wordt voorgesteld. Dat is de algemeene heerschende
opvatting van de hemelsche zaligheid. Er wordt voortdurend op het geestelijke genot
gewezen, dat bestaat in het aanschouwen van God. Bijna overal in de
eschatologische werken vindt men een uitdrukking als ‘mit der fonteynen des godliken
1)
aensichtes werden si gespyst’ . Als in 't bijzonder de zaligen worden behandeld in
2)
TSterfboeck en de Tafel van den kersten gelove van Dirk van Delft , dan is van de
bijzondere gaven voor de ziel de voornaamste:
‘Ten eerste maele dat claer aanscouwen des godlyken aensichtes te gebruyken
in onsprekeliker vrouden want si en mach nemmermeer van dat godlyc aensichte
gescheyden werden.’
Dit is de kern der zaligheid en het missen er van de kern der hellesmart. Andere
gaven zijn het zien van het aangezicht en den menschelijken persoon van Christus
en het verstaan der vereeniging van Christus' lichaam en ziel.
Vier eigenschappen heeft het lichaam van den zalige: 1. ‘Onpynlicheyt’, die zelfs
weerstand zou bieden aan de hellesmarten, 2. ‘Subtylheyt’, waardoor het lichaam
meer weet dan alle menschen samen, die nu op aarde leven, 3. ‘Snelheit’ zoo groot,
dat het lichaam is als de gedachte en door een muur, zoo dik als de afstand tusschen
hemel en aarde, gaat in één oogenblik, 4. ‘Claerheit ende sconheit’, zoodat het
lichaam klaarder is dan zon en maan en witter dan sneeuw.
De pijn van duizend hellen is niet te vergelijken met het derven van de
3)
gemeenschap met God en Christus en de zaligen, staat in het Cordiale .
De liederen hebben hetzelfde begrip, dat het wezen der gelukzaligheid van
geestelijken aard is.
Al in des hemelsthroone
Of God daer niet en waar

1)
2)
3)

TSterfboeck, Cap. XII.
TSterfboeck, Cap. XVII en XXXIV en Taf. v.d.k.g. Cap. 53.
Zie ook Zerbolt, De ascensione spirit. Cap. 21, pag. 83, uit Moll. Kerkg. v. Ned. v.d. Herv.
2-4, p. 96 enz.
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Om gheender liede doene
En wilde ik niet wesen daer;
In den afgrond van der hellen
Wilde ick veel liever syn
Met Jesum daer versellen
Aenscouwen syn claer aenscijn.

Er is echter in den hemel geen volmaakt geluk vóór het laatste oordeel.
Volmaecte bliscap en hebben si niet
1)
Eer leden wordt dat jugement .

Dat onvolledige bestaat in het ontbreken van een lichaam, dat immers slechts na
het laatste oordeel zal verrijzen.
Het spreekt van zelf, dat er soorten van geluk bestaan. Niet alle zaligen genieten
2)
dezelfde mate van geluk, omdat ieder naar zijn verdienste beloond wordt .
Dr. de Vooys deelde ons in zijn reeds aangehaalde studie verschillende
bijzonderheden mee omtrent de voorstellingen van het aardsche paradijs. Aan de
3)
hand van Graf geeft hij een overzicht er van. Zoowel in 't Oosten als in 't Westen
werd het geplaatst. Volgens Maerlant ligt het paradijs in Azië in de buurt van Damast
4)
en het dal van ‘Ebroene’ . In den Lucidarius heet het:
Josaphat dat es een dal
Daer God die werelt doemen sal
Boven dien dale des syt wys
5)
Staet dat aertse paradijs .

In de Brandaenlegende is het daarentegen weer in 't Westen te vinden. Zeer hoog
6)
lag het ‘toter manecloot’ . Er om heen is soms een vurige muur:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lucidarius. vs. 5309.
De H. Theresia vertelt hetzelfde in hare visioenen. C.f. Oeuvres de Sainte Térèse trad. p.M.
Bouix Paris. 1859.
Arturo Graf. Miti Legende et Superstitione del Medio Evo.
Alexanders Geesten. Uitg. Frank B. VII, vs. 845.
Ibid. vs. 5673.
Tafel v.d.k.g. Cap. 9.
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Ende een vierighe muer quam saen,
1)
Al omme dat paradijs staen .

Ook is de muur van goud of brons.
Het paradijs deed zijn invloed op het omliggende land gevoelen. De paradijsstroomen
voeren somtijds voorwerpen mee, vruchten of edelgesteenten met buitengewone
eigenschappen. In het rijk van Godfried van Bouillon ‘in een grote riviere, die van
paradijs vliet, ghenaemt Eufrats .... gevloten quam een appel, welc die sceplieden
ghecreghen.’ Een waagt het er in te bijten en voelt geen behoefte meer om te eten.
Na eenigen tijd gebruikt hij op aanraden van zijn vrienden weer lichamelijke spijs,
2)
maar wordt nu weer onmiddellijk den anderen gelijk .
De groote can en zijn gevolg in het reisverhaal van Mandeville rijden op wagens,
waarop kamertjes zijn gemaakt van hout, uit het aardsche paradijs, dat op de rivieren
3)
in bepaalde tijden van het jaar komt aandrijven . Op den aard van het paradijs, zijne
natuur en zijne bewoners behoeven wij na het artikel van de Vooys en de door hem
afgedrukte beschrijvingen niet nader in te gaan. Alleen kan men hier nog bij voegen,
4)
hetgeen in de beschrijving van Mandeville verteld wordt, dat het paradijs omsloten
is door een muur geheel met mos bedekt, zoodat men niet kan zien, waarvan hij
gemaakt is. Nog is te vermelden de verklaring van de namen der vier
paradijsstroomen, die niet overal dezelfde is. Mandeville verklaart Physon als
‘vergaderinge, want herde veel andere rivyeren werpen hem ende vergaderen in
deze rivier.’ De andere rivier ‘Nijl of Gyon is te segghen in egipscher sprake tourble,
dat is doncker.’ De derde rivier ‘heyt tygris dats te seggen haestelic lopende’, terwijl
de vierde ‘effrates’ heet ‘dat is te segghen wel dra-

1)
2)
3)
4)

Lekenspieghel. B. I Cap. 24 vs. 11.
Dietsche Warande Jaargang 1855, p. 238.
De reis van Mandeville, p. 206. Uitg. door Dr. N.A. Cramer, Leiden 1908.
Ibid. p. 262.
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ghende want daer wast herde veel goets op dese rivier froyt ende coern ende
alrehande cruden.’ In de Tafel van den kersten gelove worden de namen aldus
verklaard:
‘Nilus of Gyon dat beduut een ghedruste onstuyr of beduut een slymich vloet.’
Phison ‘dat beduut een wandelinge des monts’ want er zijn drie kleuren in, helder,
duister bruin. Ook wordt de river zoo genoemd, omdat zij is klein, breed en groot,
of koud, warm en lauw. De Tigris draagt haar naam, omdat zij snel is als een tijger,
terwijl de Eufraat, evenals bij Mandeville, vruchtbaarheid beteekent.

Vagevuur en hel.
Ofschoon er dogmatisch een even scherp onderscheid gemaakt werd tusschen hel
en vagevuur als tusschen hemel en paradijs, is dit onderscheid in de eschatologische
beschrijvingen dikwijls zeer vaag. Bij een eerste lezing is men vaak geneigd te
denken aan een hellebeschrijving, terwijl later blijkt, dat er van het vagevuur sprake
is geweest. Zelfs Kerstina, die na haar eersten dood gevoerd werd in het vagevuur,
de hel en den hemel, zag het vagevuur voor de hel aan, totdat haar geleider het
haar verklaarde. Als er onderscheid gemaakt wordt, dan zijn de helbeschrijvingen
betrekkelijk kort. De eigenlijke hel was meestal even geheimzinnig als de hemel,
wel werd zij waargenomen, iets er van gezien, maar tot de kern drong men niet
door. Tusschen hel en vagevuur is er bij sommigen zelfs geen verschil in pijn. Het
vagevuur is volgens Kerstina:
..... so gruwelec van pinen
dat tusschen de helsche pine ende degeno
1)
en geen ondersceden en es .

In het vagevuur zijn, verzekeren verschillenden, ook duivelen,

1)

Leven van St. Kerstina. Uitg. Bormans, vs. 951. c.f. Taf. v.d.k.g.v.D.v. Delft. Cap. 52.
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1)

die de zielen daar meer kwellen, omdat zij minder tijd tot martelen zullen hebben ,
Anderen daarentegen beweren, dat de duivelen de zielen wel tot aan het vagevuur
2)
brengen, maar er om heen blijven staan en de zielen niet mogen kwellen . Eén
groot verschil is er echter. In het vagevuur is namelijk hoop, dat men verlost zal
worden na korten of langen tijd. Op de bovenaangehaalde plaats zegt Kerstina
2)
uitdrukkelijk van de zielen :
‘dat hoer hoep is ende hoer troest
dat si doch moeten werden verloest’.

Ook worden zij voortdurend geholpen door vrienden en getroost door de engelen
en heiligen.
‘Dan so comen dinghele daere,
Diese troosten te volstane,
Om die grote vruechde tontfane
Ende om die minne van onsen here,
Dat verblijdse herde zere
Santen ende santinnen mede
Comen ooc al daer ter stede
3)
Ende gheven troost haren vrienden .

De engelen bezoeken de zielen, omdat zij weten, dat die zielen later hunne
medebroeders in den hemel worden, maar ook uit een natuurlijke edelmoedigheid
4)
en omdat zij berichten van God over moeten brengen aan de zielen .
Vagevuur en hel liggen bij elkaar evenals paradijs en hemel. Kerstina zei dan
ook:
dat die stat weer bi
der hellen van Gode geleght daer si
5)
moeten in liden haer veghevier .

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

De schrijver van het St. Patricius' vagevuur laat alle martelingen door duivelen verrichten,
ook in 't L.v. St. Kerstina vs. 951.
T.v.d.k.g.v.D.v. Delft, Cap. 52.
T.v.d.k.g.v.D.v. Delft, Cap. 52.
Der Lekenspieghel, B I Cap. XII, vs. 22.
T.v.d.k.g.v.D.v. Delft, Cap. 52.
Zie vs. 943. De H. Thomas meent, dat het vuur hetzelfde is.
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Dionysius de Karthuizer stelt zich het vagevuur voor iets hooger dan de hel, onder
1)
de bewoonde aarde , welke voorstelling ook die is in St. Patricius' vagevuur.
Herhaaldelijk echter hebben de zielen op verschillende plaatsen op aarde hun
2)
vagevuur of ook hun hel .
Het algemeene denkbeeld was, dat de hel zich bevond in het middelpunt van de
3)
aarde. Dit was volgens Dionysius den Karthuizer , omdat het daar zoo koud was.
Koude vormde, zooals wij zullen zien, een der voornaamste straffen der hel.
‘Nu wil ic u doen gewach
Waer die helle wesen mach
Bi scrifturen proef men wel
Dat si is nieuwer el
4)
Dan in midden van ertriko .

In den Lucidarius daarentegen leest men:
‘der hellen node
5)
die staet in der werelt ende .

In den Britschen roman van Walewein vluchten verdreven duivelen
6)
Noord-Oostwaarts . Vermoedelijk stelde de schrijver zich de hel of den ingang er
van voor in de onbekende en barre streken van 't Noorden en 't Oosten, om dezelfde
7)
reden, waarom men in sommige legenden de woestijn of wel de doode zee dikwijls
als strafplaats der verdoemden beschouwde.
Brandaen ziet de hel ver in zee op een eiland in het Westen, waar de zon
ondergaat.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vos. Die vier uterste, p. 89 e.v.c.f.T.v.d.k.g.v.D.v. Delft, Cap. 52 ‘Dat veghevier staet boven
der hellen.’
In de exempelen daar, waar de zielen gezondigd hebben o a. Bieenboeck. Dissertatie van
Tinbergen, p. 245. c.f. De Vooys, op. cit. p. 290.
Vos, op. cit. p. 89 e.v.
Natuerkunde van broeder Gheraert, vs. 1701. uitg Clarisse, Bij broeder Thomas hetzelfde
begrip. cf. Alexanders Geesten uitg. Franck X, vs. 38 enz.
Lucidarius, Vs. 820.
Vs. 4760 e.v. Roman van Walewein. Uitg. Jonckbloet.
T.v.d.k.g. Cap. 31 ‘Hier (de doode zee n.l.) coemt uit een vreeselic wint mit groten geluut van
duvelen om verdoemder menschen.’
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In alle gevallen vindt men bij de Middelnederlandsche schrijvers bijna altijd de
voorstelling van de hel als van een bepaalde plaats óp of ónder de aarde. De
meening, die een Johannes Brenz, een Lutheraan, verkondigde, dat namelijk de
hel overal was, dat God de verdoemden nu hier dan daar stuurde, was in de
Middeleeuwen - al is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat een of andere theoloog
ze voorgestaan heeft - beperkt tot enkele volksvoorstellingen. Wat geloovige
Protestantsche theologen, zooals de Engelschman Swindenius later zich voorstelden,
toen zij de zon, de maan of de planeet Mars als de plaats van de hel aanwezen,
1)
was niet Middeleeuwsch .
De Middeleeuwsche opvatting was gebaseerd op de oud- en nieuw-testamentische
plaatsen, waar de hel altijd onder de aarde is, en op de kerkvaders, die zich het
2)
verblijf der gestraften ook onder de aarde voorstelden . Enkele godgeleerden als
de H. Bonaventura dachten hierbij ook aan den ondergang der wereld: het vuur
namelijk, dat de aarde verteren moest, zou uit de diepte der aarde uitbreken,
ofschoon andere, zooals de H. Thomas, geloofden, dat het gedeeltelijk van de zon
vallen, gedeeltelijk op de aarde zou ontstaan, om dan later in het binnenste der
aarde in de hel te verzinken.
De hel, die onder de verblijfplaats van den mensch lag, moest natuurlijk evenals
het aardsche paradijs op een of andere manier door sommigen te bereiken zijn
3)
geweest. Het bezoeken der onderwereld was iets ouds . Tondalus en de boetelingen
uit het St. Patricius' vagevuur, waren niet de eenige bezoekers. Brandaen, de Iersche
abt, was er geweest, maar in de eerste plaats was er Christus in afgedaald bij de
verlossing der zielen uit het voorgeborchte. Nog heden ten dage gelooft het
Napelsche

1)

2)
3)

Zie Bautz. Die Hölle, p. 28, e.v. In Wiest's Institut theol. VI, § 293 worden 9 plaatsen
opgenoemd, waaraan men gedacht heeft, óp onze aarde: het dal Hinnon, de Noord- of
Zuidpool, een of ander woest eiland; búiten onze aarde: de zon, de maan, Mars of een plaats
in de lucht in een gloeiende zon of buiten het Universum.
Bautz, op. cit. p. 32 e.v.
Zie hiervoor Rohde. Der Griechische Roman und seine Vorläufer. Ozanam. op. cit.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

87
volk van een lang hol in de buurt, dat dit de weg was, dien Christus nam om op
aarde terug te komen. Op de oude kaarten stond de ingang der onderwereld
1)
aangegeven. Op de Ora maritima van Rufus Testus Avienus is de ingang van de
onderwereld in Z.W. Spanje. Op Middeleeuwsche kaarten wordt hij, zoover mij
bekend is, niet vermeld. Wel beschouwde men de vulkanen meestal als toegangen.
In Cycilien dats menegencont
Bernen berghen talre stont
Ende heeten die potten van Vulcane
Dat vier wasset emmer ane:
Want sore meer te tormenten in vallen
2)
So si meer wassen ende wallen .

Zien kon men de straffen niet, daar God dit niet toeliet, soms hoorde men wel groot
geschreeuw.
3)
Mandeville heeft op zijn reis iets van de hel gezien . Bij het eiland van Miscoral
in het land van pape Jan aan den Phison bevindt zich tusschen de bergen eene
groote vallei, wel vier mijlen lang, door sommigen des duivels vallei, of de vreeselijke
vallei genoemd. Altijd is er storm en men hoort dag en nacht groot ‘gheluut van
tambusen ende van trompen, recht oft altoos bruloft ware.’ Het wemelt er van
duivelen, ook bevindt er zich veel goud en zilver om de menschen te verlokken.
‘Ende te middeweghen van deser valeyen op een rootse staet een hooft
ende een aensicht van enen duvel, dat herde vervaerlyc te siene es. Ende
men siets niet meer dan thooft toten scouderen, mar en is in alle die werelt
niement so coene noch kersten noch ander, hi en souder hem of vervaren,
al so je wane, opdat hijt saghe ende hem en soude duncken, dat hi van
hem selven ende in onmacht gaen soude. Ende hi door siet al te
smideliken alle persone ende heeft die oghen so bernende ende
ghlinsterende ende verwandelt

1)
2)

3)

Deutsche Altertumskunde I, p. 117. Zie de kaart van Kiepert van de Ora Maritima.
Spiegel Hist. Partie. III B VII Cap. XLXXX, vs. 1 e.v.C.f.V. Vloten. Proza 1229-1476, p. 16.
Uut dien berghe (Etna n.l.) ziet men sulfer bernen. Daer werden oec die sielen ghepynt thent
hen gheholpen werdt.
De reis van Jan van Mandeville, p. 238.
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dicwille sine maniere ende sijn ghelaet, so datten niement en dar wel
besien Sulken tyt dunct hi bi een mensche wesen, sulken tijt verre. Ende
uut hem comt vier ende vlamme ende so vele stancs, dat niement
gheduren en can.’
Die zonder zonde er zich in begeven, loopen geen gevaar. Mandeville gaat met
eenigen zijner gezellen na gebiecht en gecommuniceerd te hebben erin:
‘Ende wi saghen daer binnen vele gouds ende suluers ende ghesteente
ende juwelen een groot deel hier ende daer, als ons dochte. Mar oft also
was als ons dochte, des en weet je niet, want die duwele syn also subtijl,
dat si wel enen mensche doen duncken des niet en is om te bedrieghene.
Ende daer omme en woudic niet gherinen noch die hant daer toe legghen.
Ende ooc en woudie mi niet van mynre deuocien keren, want je was doe
herde heylich omder vreseliker figuren ende maecsele der duuelen, die
je sach ende omme den groten hoop ende menichfoudicheit der doodder
liede, dier je sach so vele daer legghen al omme die valeye. Al hadde
daer gheweest een bataelgie van twee den meesten coninghen van dien
lande ende die meeste hoop gheconfiert hadde gheweest, so en souden
nauwe daer al so vel doder lichamen gheweest hebben, dat harde eyselic
was te siene. Ende je verwonderde my herde sere, hoe datter so vele
syn mochte ende hoe dat die lichamen so gheheel mochten syn, want
het scheen, dat si niet en verrotten. Mar je wane, dat die duuele ons also
daden duncken, want ten mochte niet syn na minen dnncken, dat dat
daer niewelinge so vele in en waren ghegaen ende datter so vele doden
mochten in ligghen zonder verrotten. Ende enighe van dien, die daer
laghen doot, waren in kersten abite, mar jc peinsde, dat si bedroghen
waren mit ghiericheiden van dien scatte, die si saghen, of si hadden therte
te cranc ende en mochten den stane niet ghedoghen. Ende daer om
waren wi noch deuotere ende heyligher. Dese valeye heeft redeliken
scoen inganc ende sconen wech uit beghinsel ende di wech gaet altoos
nedere tusschen die rootssen vanden berghen wringhende nu hier nu
daer. Ende een half mile ist daer redeliken claer ende dan voort beghinnet
te donckere, als die dach ende die nacht faelgieren beghint. Ende als wi
waren .j. mile verre daer in, so wertet herde yselicken donckere ende
swart, dat wi niet ghesien en consten dan alse des nachs, alse noch mane
noch sterren en schinen. Ende daer na quamen wi mit allen in
donckerheden, die wel een mile lanc duerde. Ende daer hadden wi harde
vele te doghene, so dat wi mit allen waenden verloren syn. Ende in dese
poynten waren wi beyde minderbroeders ende andere. Ende al hadden
wi gheweest heeren ende ouerste van alle der werelt, wi haddent al vertijt
ende ouerghegheuen om weder wt te syn zonder anxt. Want sekerlike
wi waenden, dat wi nemmermeer niemare en souden hebben ghebracht
in die werelt. In deser donckerheit waren wi neder gheslaghen ter aerden
meer dan dusentweruen in menigher manieren, so dat wi cume waren
op ghestaen,
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wine waren staphants weder neder gheslaghen. Ende daer waren alte
vele beesten, die wi niet en consten ghesien, wat beesten dattet waren,
mar si waren recht als beeren of zwarte verkene. Ende herde vele ander
beesten, die ons liepen tusschen den beene ende deden ons valllen ter
aerden, sulken tijt auerrecht, sulken tijt optene zide, sulken tijt op dander
zide. Ende sulken tijt dochte ons, dat ons hooft vlooch vanden buke ende
dat wi mitten hoofde neder waren ghevoert in een diepe gracht. Ende
sulken tijt waren wi neder gheslaghen van tempeeste ende mit onwederre
ende sulken tijt dochte ons, dat wi gheslaghen waren mit enen stocke
dwers ouer ons scouderen. Ende onder onse voeten vonden wi so vele
doden, die hem beclaehden, dat wise betraden, dat herde veruaerlyc te
hoorne was. Ende je weet wel ende ben dies zeker, en hadden wi den
lichame ons heren niet ontfanghen, wi waren daer alle bleuen ende
verloren. Daer ontfinc een yghelijc een teken van ons want een yghelic
van ons wart herde zeer gheslaghen, so dat wi daer alle iu onmacht bleuen
harde langhe, recht als doden. In desen tijden dat wi aldus van ons seluen
laghen in onmacht, zaghen wi inden gheeste vele dinghen, van den welken
je en dar noch en mach niet scriven, noch daer toe niement segghen,
want die minderbroeders, die mit ons waren, verbodent ons allen, dat wi
niement daer of segghen en souden, maar dat wi lichameliken ghesien
hadden allene ende die heymelicheit ons heren te helene. Wi worden te
menigher stat gheslaghen ende een yghelijc van ons hadde een teken,
dat was .j. zwarte placke also breet als een hant, die een int aensichte,
die ander in die borst, deen op dene zide dander op dander zide. Je was
inden hals gheslaghen. also zere, dat mi doehte, dat myn hooft van minen
lichame sciet. Ende dat teken van dien slaghe hebbic ghedraghen also
zwart als een rauen x v i i j jaer lanc. Menich personen heeftet ghesien,
mar sint dat je myn leuen ghebetert ende mine zonden beweent hebbe
ende na minen crancheit mi hebbe ghepynt gode te dienen, so is die
placke al vergaen ende myn vel is daer wittere dan elwaer, mar tlitteken
is daer noch ende salre syn also langhe als mijn lichame dueren sal, waer
omme je en soude nemmermeer yement raden daerin te gaen. Want my
dunct, na dien dat je ghemerken can, dattet onsen here niet behaghelike
en is, datter yement in gaet. Ende als wi waren recht te middeweghen
van deser donckerheyt, so saghen wi noch die vervaerlike figure onder
die rootse harde diepe, sulken tijt bi ons, sulken tijt verre van ons, die
bernde altemale ende glinsterende als een cool viers ende dat vier, dat
omtrent hem was en lichte niet, nochtan saghen wine mit vare an dat
wine cume dorsten aensien.
Evenals de invloed van het aardsche paradijs zich deed gevoelen o.a. door de
rivieren, die er uit kwamen, zoo merkte men den invloed der hel ook wel eens door
rivieren uit de hel stroomende.
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1)

In den roman van Walewein komt de ridder bij een rivier ‘die spruut uter helle’ .
2)
Deze rivier valt in de leverzee . Zij ziet er onschuldig uit, maar verbrandt, wie er
aankomt. De vos Roges verklaart deze rivier als ‘'t gherechte vaghevier’, waarin de
zielen, die in Gods genade willen aangenomen worden, moeten baden. Zij duiken
als zwarte vogelen er in en komen er uit als witte.
In de mysteriespelen was de ingang der hel meestal als een drakenhoofd
voorgesteld, dat open en dicht ging en waardoor de duivelen juichend de verdoemden
binnensleepten in de hel.
Deze voorstelling komt ook op schilderijen, maar anders niet voor. Het schijnt, of
zij zich bepaalde tot de plastische kunst. Wel luidde het in de doodenmis, ‘De ore
leonis libera nos’, maar, als er in de letterkundige werken sprake is van den toegang
der hel, dan gebruikt men bijna altijd het bekende beeld van een poort. Christus
daalt neer, ‘in verren vreemden landen der verdoemenisse. In dat diepste van der
3)
4)
aerden totter helscher poorten’ . Ook volgens den Lekenspieghel springen, als
Christus voor de hel komt en in de duisternis het licht begint te stralen, de koperen
poorten der hel, met sloten en grendelen gesloten, open voor ‘der gloriën’ koning.
Deze hel is eigenlijk niet de plaats der eeuwige straffen, maar het voorgeborchte
der hel.
In den meest algemeenen zin verstond men onder de hel eigenlijk verschillende
plaatsen, namelijk de plaats der verdoemden, het verblijf van de onschuldige, niet
gedoopte kinderen en het vagevuur. In de eerste plaats is verdoeménis, duisternis
en wee. Uitdrukkelijk vermeldt Dirc van Delft, dat Christus daar niet kwam bij zijn
hellevaart. ‘Daer boven’ gaat hij verder ‘is der onnoselre kindercamer,’ welke kinderen
twee

1)
2)
3)
4)

Vs. 5953. Roman van Walewein.
Zie hierover Deutsche Altertumskunde I, 410-425. Denkmäler Deutschor Poesie und Prosa
von Müllenhof und Scherer, p. 349-369.
Tafel v.d.k.g.v.D.v. Delft Cap. 9.
Der Lekenspieghel B II, C. 36, vs. 1395 e.v.C.f. Alexanders geesten, X, vs. 38 e.v.
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derden van de hel hebben, want zij derven Gods aanschijn, maar hebben geen pijn,
wel is er uitwendige en inwendige duisternis.
‘Daar boven is die stede des vegheviers.’ Pijn en scheiding van God met
uitwendige, maar geen inwendige duisternis, ‘want si staen in der ghenaden Gods.’
‘Daer boven is die camer der heiligher ouder vaderen die in duechden leveden.’
Volgens Dirc is dit Abrahams schoot geweest. Daar kwam Christus dan ook.
Vaag en niet scherp blijven echter de voorstellingen. In den Lucidarius verklaart
de meester aan zijn leerling:
Clerc II manieren van helle syn
Daer die siele in doghen carijn;
Dene boven der andre gestaen
Van den II hellen sonder waen
Wet dat opperste helle staet
In 't nederste vander wereld graet
1)
Dat nederste is een put sonder gront .

In de bovenste hel, gaat hij verder, brandt een onuitbluschbaar vuur, daar is geween
en knarsing der tanden, de onderste put is in de aarde gemaakt, daar werpen de
duivelen de zielen in, daar was de rijke vrek. Welk een onderscheid voor de zielen
er echter bestond, is niet uit te maken. Wel spreekt hij later van het voorgeborchte,
maar men kan onmogelijk zekerheid krijgen, of daar de opperste hel of een andere
2)
plaats bedoeld wordt. In Van den Levene ons Heren zijn ook twee hellen boven
elkaar. Hier wordt echter duidelijk gezegd, dat de onderste de eigenlijke hel is, de
bovenste het verblijf der patriarchen. Ook heden is de meening van die theologen,
die meenen over de onderlinge verhouding der vier plaatsen hel,

1)
2)

Vs. 5037, Lucidarius.
Uitg. Vermeulen, vs. 3931. c.f. vs. 4123:

Die onderste stat es sonder gront:
Maer doet ons Sinte Pouwels cont
Dat die stat die boven staet
Es ganser, nochtan essie quaet.
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vagevuur, voorgeborchte en limbus puerorum, waar de onschuldige, ongedoopte
1)
kinderen vertoeven, eene uitspraak te kunnen geven, zeer vaag en verschillend .
De Kerk heeft natuurlijk hieromtrent geen enkele dogmatische beslissing.
Eigenaardig is de voorstelling, volgens welke de hel een plaats is, maar tegelijk
een persoon. In den Lekenspieghel staat naast Sathanas, den prins der duivelen,
de dood ‘Ver helle’, die hem moet helpen, maar later bindt en in het diepste van de
2)
hel werpt . Zou hier niet van invloed geweest zijn de oud-Germaansche voorstelling
van de onderwereld als eene vrouw ‘eine weibliche hungrige, nie zurück gebende
3)
Gottheit,’ de latere uit de sprookjes zoo bekende Frau Holle? .
De topografie zoowel van hel als van vagevuur, ofschoon van dit laatste weinig
uitdrukkelijk gesproken wordt, is meestal die van een woest landschap vol bergen,
dalen, rivieren vlakten, afgronden, bruggen en huizen. Van boven neerdalende zegt
4)
de Lucidarius is de hel nauw, naar beneden verwijdt zij zich. Dit is in tegenstelling
met de voorstelling in Dante, waarin de hel beneden in een punt eindigde, gevormd
door Sathan. De nauwkeurigheid in de beschrijving hing af van de fantasie van hem,
die er over sprak. In de exempelen is de hel soms eenvoudig een groot vuur, duister,
5)
vol hitte en stank . Als de hel een vlakte is, dan zijn er vaak diepe putten en kuilen
met deksels, waaruit dampen opstijgen. In die putten worden de verdoemden
gekweld. Duivelen, of raven staan er om heen. Ook ovens, vuren enz. zijn er.
Van afmetingen in de hel is er weinig sprake. Als terloops

1)

2)
3)
4)
5)

Zie de meening van Bautz, op. cit. p. 40 e.v. Verder leze men, wat Dr. Hettinger zegt in zijn
Apologie des Christentums Herder Freiburg 1900. Bd. IV p. 342, aant. 2: Es ist durchaus
verfehlt bestimmte Angaben über Natur und Ort der Hölle auf Grund van Tatsachen oder
Schriften wissentschaftlich aufbauen zu wolllen, denen kein Spur von wissenschaftlicher
bezw. dogmatischer Autorität zukommt.
Boek II. Cap. 36, vs. 1345 e.v.
C.f. Grimm. Mythol. I, p. 261 e.v.
Vs. 820 e.v. Lucidarius.
De Vooys, op. cit. p. 287 e.v.
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en oppervlakkig wordt hier en daar wel eens een getal of eene afmeting genoemd,
heel anders dan bij Dante, uit wiens gegevens men soms een kaart zou kunnen
samenstellen, De beschrijvingen hebben gewoonlijk praedicaten als het onmetelijke,
onafzienbare enz. In de romanachtige verhalen is er nog het meest sprake van
getallen, hetgeen misschien gedaan werd om de waarschijnlijkheid grooter te maken.
Bij de eerste straf, die Tondalus ziet, merkt hij op boven een vuur een ijzeren deksel
wel ‘VI cubiduse’ dik. Verder gaande ziet hij eerst een brug tien schreden lang en
een voet breed, later een andere brug van twee mijlen lang, maar slechts twee
palmen breed. Lucifer, het groote monster, het middelpunt der hel, heeft meer dan
duizend handen, elke hand is wel honderd palmen lang en tien dik, de klauwen
1)
hieraan zijn zoo lang als een ridderspeer .
De bewoners dezer gewesten zijn van zeer verschillenden aard. De verblijfplaats
der aartsvaders, profeten enz. staat leeg, daar Christus dezen uit het voorgeborchte
had weggevoerd. In ‘der onnoselre kindercamer’ bevinden zich de ongedoopte
2)
kinderen. Het is nog de leer van vele theologen , dat de onmondige, ongedoopte
kinderen de eeuwige, hemelsche zaligheid niet deelachtig worden. Evenwel worden
dezen niet behandeld als degenen, die in doodzonde sterven. De heerschende
meening der Middeleeuwsche theologen met den H. Thomas en de Scholastieken
aan het hoofd was, dat de kinderen, wijl zij persoonlijk geen schuld hadden, geen
positieve straf leden, maar dat hun alleen ontbrak de bovennatuurlijke zaligheid, de
3)
vereeniging met God . Een natuurlijke tevredenheid met hun lot hadden zij wel.
Deze meening is ook die van onze Middeleeuwsche schrijvers, waar zij het over de
onschuldige kinderen hebben. Wel is waar wordt er weinig van den limbus patrum
4)
en puerorum gesproken ,

1)
2)
3)
4)

Tondalus' visioen.
Bautz, op. cit. p. 126.
Bautz, op. cit. p. 135.
Vliederhoven vermeldt b.v. noch den limbus patrum noch den limbus puerorum en Dionysius
alleen den limbus patrum. Vos, op cit. p. 150.
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misschien wel, wijl om licht te begrijpen redenen practisch nut dergelijke
besprekingen niet hadden in tegenstelling met die der eeuwige straf. Op het tooneel
daarentegen kwam meestal een limbus patrum voor, wijl daar de hellevaart van
Christus voorgesteld moest worden.
In het vagevuur bevinden zich, zooals wij al opmerkten, volgens sommigen
duivelen, terwijl anderen meenen, dat in het vagevuur er geen zijn. Algemeen nam
men aan, dat in de hel duivelen waren, die daar de rol van straffers vervulden, maar
dat niet alle duivelen in de hel waren. Toen de engelen gevallen waren, vielen
‘Die meeste meestre inder hellen gront,
Maer die andre bleven tier stont
1)
In lucht, in watre end op lande .

Zoo leelijk zijn ze, als ze vroeger schoon waren. Waar zij ook zijn:
Altoos zo volghet hem mede
Die helle ende dat torment
Dat nemmermeer en wert gheent.

Deze duivelen bekoren den mensch niet alleen, maar trachten ook materiëele schade
te doen. Alven, nikkers, maren, varende vrouwen hooren tot hen. Zij laten zich
vereeren als afgoden. Zij weten de kracht der natuur en bij onweer
So minghen si hem mittien
Ende varen ter blexeme met
2)
Omdat si quaet mogen doen bet .

Dat men over het lot der gevallen geestenwereld geen scherpe voorstellingen had,
is te begrijpen, als men bedenkt, dat bij de

1)
2)

Der Lekenspieghel B. I, C. 75, vs. 5 e.v.
Natuurkunde van het Geheelal van broeder Gheraert. Uitg. door Clarisse, vs. 796. Zie ook,
Tafel v.d.k.g. Cap. 22. Gedeeltelijk zijn de duivelen ‘int onderscot van der lucht,’ gedeeltelijk
in ‘de zee’ gedeeltelijk in ‘moyrbosschen wildernis ende braem’. Ook misbruiken zij de
natuurkrachten. Cap. 8. ‘Dese gheesten comen uterlucht maken scynbaerlic lichame ende
vertoenen hem diewyl daer in den menschen.’
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toonaangevende theologen en kerkvaders ook verschil van meening was. Er waren
er, zooals de H. Clemens van Alexandrië, die meenden, dat de engelen niet
onmiddellijk verdoemd waren geworden, maar eerst, nadat zij de aangeboden
vergiffenis geweigerd hadden. Anderen, zooals Irenaeüs meenden, dat de gevallen
engelen van hun eeuwig verloren zijn slechts bewust waren geworden door de
prediking van Christus en zijn apostelen, dat hun haat tegen Christus en zijn Kerk
van toen aan toegenomen was. Tertullianus, Augustinus en Gregorius de Groote
waren van meening, dat de duivelen of een gedeelte er van rondzwierven over de
aarde nog vrij van de vuurstraf tot het laatste oordeel, slechts gepijnigd door hun
gloeienden haat tegen God.
1)
Van een zelfden aard vindt men nog voorstellingen bij Katharina van Emmerick .
De meest populaire Middeleeuwsche voorstelling van den duivel is echter, dat hij
in de hel is, die hij nu en dan verlaat om op zielenroof uit te gaan.
De geopende drakenmuil der Middeleeuwsche mysteriespelen, waar de duivelen
uit- en introkken, geeft in dezen de heerschende meening het beste weer.
Talloos zijn de duivelen, in afdeelingen verdeeld, een duivelsche hierarchie, met
eigenschappen en gedaanten juist tegenovergesteld aan die der engelen.
Vele meestre sijn daer
Ende elc die heeft sine scaer
2)
Die te sinen dienste steet .

Waar de mensch zich bevindt, om hem zijn wel duizend duivelen, die hem zouden
3)
kwaad doen, wanneer de beschermengel niet tot zijne verdediging optrad ,
Buitengewoon scherpzinnig, weten zij echter niets

1)
2)
3)

Zie hierover, Bautz. Die Hölle p. 42 en Katharina van Emmerick. Schmöger. 2 Auff. 2 Band
p. 380.
Der Lekenspieghel Boek I C. 7, vs. 27.
Ibid vs. 46. C.f. Görres, Die christliche Mystik IV, p. 257 e.v.
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........... van dien
Dat namaals mach gescien
Noch si en weten noch si en kinnen
Der menschen herten binnen
En si dat syt merken
1)
Aen haer ghelaet, aen haer werken .

Al hun streven is op het verderf van den mensch gericht.
Onder de meest verschillende gedaanten verscheen de duivel op aarde, zooals
2)
uit de exempelen blijkt , veelal in de gestalte van dieren, die een of andere slechte
eigenschap vertegenwoordigden, zooals de stier, leeuw, hond, apen, raven, varkens,
padden, of van de gedrochtelijke dieren, die in de Bestiarissen beschreven werden,
welke voorstellingen misschien wel de kruisvaarders of zendelingen uit de Oostersche
landen, waar zij de grillige Bouddhistische beelden hadden gezien, meebrachten.
De kleur was meestal zwart. Daaruaast verscheen de duivel in menschelijke
gedaante waarin, hij zich ook in de hel gewoonlijk vertoont: een zwarte, vreeselijke
man, harig, met hoornen en brandende oogen. Vlammen komen uit neus en mond
3)
en twee scherpe vleugels heeft hij aan zijn zijden . Een nauwkeurig portret wordt
echter niet vaak gegeven. Misschien vond men het ook niet noodig, daar de
afbeeldingen in de plastische kunst zoo talrijk waren, dat een letterkundige
beschrijving overbodig was. Verschrikkelijk was zijn aanblik, deze bijzonderheid
wordt altijd vermeld, zoo vreeselijk, dat het zien van de duivelen uitdrukkelijk als
een der straffen van de verdoemden vermeld wordt, en de H. Maagd als groote
gunst vraagt de duivelen bij haar sterfbed niet te zien.
In Tondalus' visioen vinden wij hier en daar beschrijvingen van duivelen. ‘Deze
quade gheesten waren also swart als een

1)
2)

3)

Der Lekenspieghel ibid. vs. 55. C.f.o.a. Lucidarius vs. 606.
Zie de voorstelling in de exempelen bij de Vooys. Hoe de duivel in de beeldende kunst werd
voorgesteld o.a. Revue de l'Art Chrétien, 1870. Satan et ses oeuvres par l'abbé Auber. v.
Moerkerken. De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen. Amsterdam 1904.
C.f. de uitdrukking voor den duivel. In speeiebus Aethiopum. Vos. op. cit. p. 53.
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atrament of colen ende si hadden harde leelicke voormen, want hare hooghen waren
ghelyc berrenden lampen ende hare tanden si waren also wit als de snee, si hadden
steerten alse scorpioene ende si hadden ooc harde scerpe yserine gloyende clauwen
1)
ende si hadden vloghele alse ghiere’ .
Uitgerust zijn de duivelen met allerlei martelwerktuigen, waaronder crouwels de
meest voorkomende zijn. Ietwat herinneren zij in hun uiterlijke gedaante aan saters;
misschien was de af keer tegen al wat heidensch was, hier wel van invloed.
Lucifer, de hoofdduivel, is een onmetelijk groot beest, wiens grootte Tondalus
niet kon overzien. Het is zwart ‘als een raven of een atrament’. Van het hoofd tot
de voeten was het als een mensch, maar het had behalve een staart wel duizend
handen, ieder honderd palmen lang en tien palmen dik, en evenveel voeten. De
staart was buitengewoon lang en ruw, stekelig van scherpe gloeiende nagelen. Ook
2)
zijn haar was van een zelfden aard .
Behalve de duivelen bevinden zich volgens de populaire voorstelling in de hel
nog andere wezens, die de verdoemden moeten kwellen. Al wat naar
Middeleeuwsche begrippen leelijk was in het dierenrijk, was in de hel aanwezig.
Daar zijn padden, slangen, adders, egels, hagedissen, lintwormen, basilisken en
draken en verder vurige, verwoede, razende, helsche dieren als beeren, leeuwen,
3)
honden, wolven , die stinken, branden, en hongerig zijn naar de verdoemden.
Weliswaar is deze meening niet die van de groote theologen. De voorstelling is
terug te voeren op de uitdrukking in de H. Schrift van den worm, die nooit sterft. De
H. Augustinus en de H. Thomas verwerpen wel niet uitdrukkelijk de mogelijkheid,
dat dieren in de hel zijn, maar meenen toch in hoofdzaak, dat bovengenoemde
4)
‘worm’ in figuurlijken zin op te vatten is . Dat de leeuw

1)
2)
3)
4)

Toudalus' visioen p. 45.
Ibid. p. 46.
'TBoek der voersienichoyt en 'TSterfboeck, Cap. XXIII.
Bautz, Die Hölle, p. 231 e.v.
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vaak vermeld wordt als bewoner der hel, terwijl hij toch als teeken der kracht in de
Middeleeuwen gold, ligt hieraan, dat men hem even vaak als symbool van den duivel
1)
of antichrist beschouwde . De beer was het zinnebeeld der onzuiverheid, de wolf
der hebzucht, de egel van den toorn, de adders en slangen van de duivelen, de
vuurspuwende basilisk van den godslasteraar, enz.
Voor de verdoemden bestonden twee soorten straf, de zoogenaamde ‘poena
damni’ en ‘poena sensus’. Dit onderscheid berustte op het verschil, dat men maakte
tusschen een ‘malum privativum’ en ‘malum positivum’, het eerste een kwaad
bestaande in het lijden van het verlies van iets goeds, het tweede een kwaad
bestaande in het lijden van een opgelegde pijn. De H. Thomas leerde, dat de poena
damni bestond in het onttrekken van iets (b.v. de genade) door de godheid, de
poena sensus in het positieve veroorzaken van iets kwaads door de godheid. Daar
kwamen dan nog bij straffen, die noodzakelijk volgden uit het wezen der hellestraf
als verduistering van het verstand, verstoktheid en onboetvaardigheid.
De kern van de poena damni was het verlies van God en het niet aanschouwen
van Hem, leerden eenstemmig de Middeleeuwsche theologen, geneigd hier te
denken aan een werkelijk vuur, dat van ons vuur essentieel niet verschilde, ofschoon
al in de oudste tijden door sommige theologen aan vuur in methaphorischen zin
2)
gedacht werd en de Kerk nooit een dogmatische beslissing nam; wel werden in
3)
de liturgie geregeld toespelingen gemaakt op een vuur , dat men in eigenlijken zin
gemakkelijk kon opvatten.
Over den aard der inwerking van het materieele vuur op de geesten bestonden
allerlei theorieën. Eenigen dachten zich

1)
2)
3)

v.d. Gabelentz, op. cit. p. 267 en 268 en Nieuwbarn, op. cit. 124.
Dat begrip van vuur berust natuurlijk op de bekende bijbelplaatsen zoowel uit het oude als
nieuwe Testament. Zie de opgegeven plaatsen bij Bautz op. cit. p. 139.
Dies Irae: Sed tu bonus fac benigne ne perenni cremer igne. Stabat Mater: Flammis ne urar
succensus enz.
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dat het vuur den geesten toeschijnt een groot kwaad te zijn en dat deze verbeelding
hen kwelt. Anderen namen een rechtstreeksche inwerking van het materieele vuur
op de geesten aan en vonden dit even goed mogelijk als de invloed van materieele
dingen, zooals de sacramenten, op de ziel.
De H. Thomas en met hem vele anderen vonden, dat het wezen der straf bestond
in het gebonden zijn van den geest, die van nature vrij is, aan eene materie. Zoowel
bij de poena damni als bij de poena sensus was er verschil. Niet iedereen verloor
de godheid op dezelfde wijze, werd op dezelfde wijze door het vuur gestraft. Na het
laatste oordeel werd daarenboven nog het lichaam gepijnigd.
Soms mogen de verdoemden evenals de duivelen de hel verlaten, meent de H.
Thomas. De straf blijft, daar het vuur den gestrafte kwelt, waar hij zich bevindt. De
Kerk en de Middeleeuwsche theologie in 't algemeen leerde de eeuwigheid der
hellestraffen, zonder onderbreking. Toch hadden enkele kerkvaders en
1)
Middeleeuwsche schrijvers hieromtrent zich niet scherp uitgedrukt .
Onder de oudsten verkondigde Prudentius, dat in den Paaschnacht de verdoemden
rust hebben van de kwelling door het vuur.
De H. Augustinus meende, dat degenen, die aannamen, dat de verdoemden
geholpen konden worden door gebeden, dit konden aannemen. De H. Chrysostemus
meende, dat men de verdoemden inderdaad door gebeden kon helpen. Ook heeft
men in oude misboeken een misformulier gevonden, waarin voor diegenen, die
wegens hunne misdaden niet mochten oprijzen tot de eeuwige glorie, gebeden
2)
werd .
Al deze algemeen Middeleeuwsche theologische voorstellingen vinden wij bij
onze schrijvers terug, dikwijls tot in de kleinste bijzonderheden.

1)
2)

Zie Graf, op. cit. passim. Bautz, op. cit. p. 243.
Ut si forsitan ob pravitatem criminum non meretur surgere ad gloriam per hacc sacrae oblationis
libamina vel tolerabilia fiant ipsa tormenta. Bautz, op. cit. p. 246.
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Evenals bij de beschrijvingen der zaligheden verlustigde zich de Middeleeuwsche
fantasie in het uitwerken van de straffen.
Op den grondslag door de groote scholastieken gelegd, bouwde men op.
1)
De poena damni en sensus werden hier ook onderscheiden . Omtrent de
onderafdeelingen der straffen liepen de meeningen uiteen. De gewone verdeeling
was: vermes, tenebrae, flagellum, frigus, et ignis, daemonis aspectus, scelerum
2)
confusio, luctus. Dionysius geeft elf, Van Vliederhoven negen afzonderlijke straffen.
3)
In 'TSterfboeck krijgen wij eerst eene algemeene beschouwing over den aard der
straffen. ‘Die helle is een beginsel alre pinen, dat nemmermeer eynde hebben en
sal noch nemmermeer en sel die pine verminderen.’ Er is zulk een stank, dat een
mensch op aarde zou moeten barsten. De vlammen slaan den verdoemden uit
mond, neus, ooren en oogen. De zonden houden het vuur brandende, dat geen
licht geeft. Haat en wanhoop heerschen er. Daar is bliksem, hagel, donder, sneeuw
en vervaarlijke regen. Daar is een wind, die de verdoemden meesleept van de eene
straf naar de andere, ‘als plumen’ en de leden doorsnijdt als zwaarden. Twee pijnen
zijn in het bijzonder zwaar voor de verdoemden, ten eerste het gevoel van wanhoop
over hetgeen zij verloren hebben en het gevoel nooit het aangezicht van God te
4)
kunnen zien .
Vier bijzondere pijnen hebben verder de verdoemden n.l. ‘wroeginge horer boser
ende quader consciencien’ ‘gehoechuisse hoerre corter ydelre ghenoechten’
‘wreetheit van herten’ (haat tegen de vrienden, die door hun schuld in de hel komen
en hun straf vermeerderen) ‘hertneckicheyt ende bitterheit van herten’ (haat tegen
de zaligen).

1)
2)
3)
4)

Vos, op. cit. p. 100. Zie v.d. Gabelentz, op. cit. p. 140.
Vos, op. cit. p. 100. Zie v.d. Gabelentz, op. cit. p. 140.
C.f. 'TBoek der Voersienigheyt.
Dit laatste ook in 'TBoek der Voersienigheyt in 't bijzonder vermeld: ‘Die alder meeste (pine)
es dat si dat aensicht gods dat onsprekelycke seone ende soet es nemmermeer en sullen
moghen aenscouwen.’
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Als de oordeelsdag gekomen is, waarvoor de verdoemden zeer vreezen, dan krijgen
1)
zij hun lichaam weerom, dat ook vier groote straffen zal ontvangen .
Het wordt zoo teer, dat, als men het met een vinger aanraakt, het is, alsof men
het hart met een zwaard doorboorde; dan wordt het ‘scalke ende subtyle’ lichaam
‘alsoe onwetende ende beestelyck dat het alle dinck int quaetste keert, hoe goet
dat sy in deser eerden gheweest hebben oft oeck hoe goet dat sy in den hemel sijn’;
het wordt zoo zwaar en log, alsof er een berg op lag en eindelijk is het zwart en
verbrand en stinkend en onrein.
De tegenstelling met de lichamen der zaligen treft ons dadelijk evenals de aard
der straffen, die gedeeltelijk in natuurverschijnselen bestaan, juist tegenovergesteld
aan die in den hemel.
Verschil bestond er in de straffen der poena sensus in overeenstemming met de
schuld.
'TBoeck der Voersienigheyt noemt achtereenvolgens de verschillende straffen
der zondaars op.
De hoovaardigen zijn in het diepste der hel, zij dienen als voetschabel voor de
andere verdoemden in een dal van ziedende zwavel en pek. Lucifer ademt ze in
‘oft si plumen waren die voor enen grooten winde vloghen’ en blaast ze dan weer
uit.
De haatdragende en wraakzuchtige menschen worden geplaatst tegenover hun
tegenstanders. Zij krijgen gloeiende wapenrustingen en zwaarden en moeten
vechten, terwijl de duivelen hen met gloeiende knuppelen slaan.
De toornigen zijn verwoed als beesten en worden verscheurd door beeren,
leeuwen en honden.
De gierigaards, woekeraars en slechte kooplieden liggen in een diep dal in
gesmolten metaal. Dat dal is onder wijd, boven eng. Hoog slaan de vlammen op,
soms vliegen de verdoemden als vonken er uit en vallen weer neer. De duivelen
stootten

1)

'TBoeck der Voersienigheyt,
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ieder, die weg wil, er weer in. Met emmers en ketels wordt den verdoemden het
gloeiende metaal in den mond gegoten, dat aan alle kanten weer uit het lichaam
loopt.
Roovers en moordenaars worden opgehangen aan galgen, maar sterven niet.
Gulzigaards lijden vreeselijk honger en dorst, zitten aan een gloeiende tafel en
worden gekweld door een heftig verlangen naar onreine dingen. De duivelen dwingen
hun slangen en padden te eten. Als drank wordt hun gloeiend metaal gegeven.
De tragen liggen zwaar als lood en zwak en onmachtig op een gloeienden, langen
rooster met scherpe tanden. Wormen kruipen op dat bed en in de lichamen der
verdoemden.
De onkuischen liggen gedeeltelijk voorover, gedeeltelijk achterover, met zooveel
gloeiende spijkers aan den grond genageld dat men er geen vinger tusschen kan
leggen. Hun ledematen rotten en worden geknaagd door wormen. Duivelen loopen
over hen en slaan hen met knuppelen. Ieder heeft een vuurspuwende pad bij zich
met brandende oogen.
Die het tweede gebod overtraden, de vloekers en meineedigen worden gestraft,
doordat hun door de tong haken worden geslagen en zij hieraan worden opgehangen.
Die het derde gebod braken, de heiligendagen niet vierden, krijgen hun
hoovaardige kleederen aan, bevestigd met gloeiende nagels. Zij worden dan weer
ontkleed en de nagels uitgetrokken. Bij het haar, waarmee zij haarbulten maakten,
worden zij opgehangen.
In tegenstelling met de Mohammedaansche opvatting, volgens welke de
Mohammedanen minder zwaar gestraft worden dan de ongeloovigen, vinden wij in
de Middeleeuwsche eschatologie er voortdurend op gewezen, dat de Christenen
in de hel, omdat zij christenen zijn, zwaarder gestraft worden, dan Joden, heidenen
enz. In de vervloekingen uit 'TBoeck der Voersienicheyt (zie beneden) wordt er door
de verdoemden zelfeen toespeling op gemaakt.
Met enkele variaties komen met een zekere eentonigheid bij al de
helbeschrijvingen dezelfde straffen terug. Men had vaste
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decorstukken. In de Middeleeuwsche populaire hel bevond zich meestal een of
ander diep dal met gloeiend metaal of sulfer, dan ontbraken er nooit gloeiende
1)
rivieren of meren, waarin de verdoemden lagen. Over zulke rivier lag een brug , die
smal en uiterst moeilijk te begaan was, zoodat de ongelukkigen, die er over moesten,
naar beneden storten.
Een ander decorstuk was een berg aan de eene zijde koud en vol ijs en hagel,
aan de andere gloeiend heet. Door een ijzigen wind of ook wel door de duivelen
worden de verdoemden afwisselend van de eene zijde naar de andere geworpen.
Verder was er een of ander groot beest, vreeselijk van aanzien, dat de verdoemden
inslokt om ze te kwellen, een groot gloeiend huis, smidsen, waar de verdoemden
gesmeed worden, ketelen, pannen en vuren, waar zij gebraden worden,
Middeleeuwsche strafwerktuigen als galgen, raderen, en ten slotte ontbrak bijna
nooit als de kern der hel een buitengewoon diepe put, waarin Lucifer was en waaruit
hooge zuilen van rook en vlammen opstegen.
Zonder twijfel is de voorstelling · van dat groote beest terug te voeren o.a. op de
beschrijving van Leviathan in het boek Job. Soms wordt er niets anders mee bedoeld
dan de duivel. Verschillende theologen verklaarden immers ook, dat met Leviathan
Sathan gemeend werd. De put is natuurlijk ontleend aan de Apocalyps.
In sommige beschrijvingen is er werkelijk kunst waar te nemen.
De aanschouwelijke wijze, waarop ons de straffen verteld worden, is lang niet
onverdienstelijk. Dat kan niet verhinderen, dat nu en dan het te aanschouweljke in
ons oog het doel voorbijschiet, al weten wij dan ook, dat de meeste Middeleeuwers
beseften, dat het beeldspraak was. Het braden van zielen als stukken vleesch aan
een spit door duivelen als koks is comisch, evenals de bovenvermelde bijzonderheid,
dat sommige verdoemden aan de baren, waarmee zij haarbulten maakten, werden
opgehangen.

1)

Deze brug komt bij verschillende godsdiensten voor. Zie James Mew. Aspects of Hell. passim.
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Aan den anderen kant verraadt zich in het uitweiden over de onmenschelijke,
uitgedacht wreede straffen een zeker niet te ontkennen ziekelijk genot, geboren uit
en gevoed door een van schrik allen breidel en toorm verloren hebbende fantasie.
Niet alleen in het beschrijven van het uiterlijke wordt een zekere hoogte bereikt.
De voorstelling van den zieletoestand der verdoemden, zooals wij die leeren kennen
uit hun klachten, mist niet een zekere kracht en schilderachtigheid. Zie hier een
staaltje van de hartstochtelijke godslasteringen:
‘Vermaledijt moet god wesen die mij gescapen heeft, want on hadde
hij mij niet gescapen soe en waerick in deser iammerlijker pincn niet
ghecomen. Vermalendijt moet oeck Jhesus wesen want syn passie ende
syn doet aen my verloren es die ick versmaet hebbe ende sal ewelyck
daer om ghepynt worden. Hij hadde mij wt deser iammerlyken pinen
ghecocht ende ghevrijt met sinen dierbaren bloede mer och och ick en
hebbe des niet gheaeht maer ick hebbe my selven hier weder inne
gheworpen. Vermalendijt soe moet oeck Maria syn moeder wesen, dat
sy hem ter werelt ghebrocht heeft want en ware hy noch niet geboren
soe soud ick Jode oft heyden ghestorven hebben ende gheen kersten
mensche, ende daer omme soude myn pine te minder gheweest hebben,
want die heyden ende die Joden hebben minder pine dan die kersten.
Nochtan hebben die Joden meerder pine dan die heydene, een yeghelyck
naer syn verdienste. Want die toecomst ons liefs heren en was den
heydenen niet ghebootscapt, maer ons was hij ghegeven ende wij hebben
hem versmaet. Vermaleudijt moet oeck wesen alle dat hemelsche
heerscap beyde heyligen ende ynghelen die ich nemmermeer sien en
sal, want ick hoor gheselscap ewelyck versoemt hebbe, overmids een
luttel tijtelijker verghanckeliker ghenoechten. Voort soe vermalendyen die
aleyndeghe verdoemde menschen alle creaturen in die eerde maer die
een meer dan die andere ende die anders dan die andere nae dat haer
sonden groot sijn, ende nae dat hen leven menichvoudich in sonden
gheweest heeft, want een yeghelyck verdoemde roept iammerlyck, cnde
vermalendijt yerst vader ende moeder ende seyt: Vermalendijt moet wesen
myn vader myn moeder omdat sy my ter werelt ghebracht hebben. want
ick woude nu dat ik nye mensche gheweest en hadde. Vermalendijt moet
oeck die boode wesen, die mynen vader met vrolycheyden die bootscap
bracht dat hem een kint gheboren was. Want ick woude nu wel dat ick in
mynder moeder arbeyt ghestorven ware, soe en soudick in deser grooter
pinen niet ghecomen hebben. Vermalendijt moeten oeck mijn vader ende
mijn moeder wesen, want sy my tot duechden ende tot goeden werken
niet ghehouden en hebben ende van quaetheyden ghetoghen. Maer och
leyder och leyder sy hebben my ter werelt ghetoghen in myne ioncheyt
ende hebben my quaetheyt

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

105
ende hoverdicheyt gheliert die ick niet en wiste ende van deuchden
ghetoghen daer ick sonder eynde om sal ghepynight worden. Vermalendijt
moeten oeck wesen myn vriende myn maghe ende alle die ghene die ick
vleeschelijck ghemint hebbe daer om ick leefde in hate in nyde tot anderen
menschen. Ende daer ick oec mede in ghenuechten in gheselscapc ende
in wellust myns vleesch gheleeft hebbe ende vergat myn eweghe salichcyt.
Want nu is die cortte ende die cleyn verganckelijcke ghenuechte als een
droom overlceden. Maer och leyder myn ontsprekelijke pine sal ewelijck
ende sonder eynde bliven. Vermalendijt moeten oeck alle creaturen wesen
int water ender inder eerden ende in die lucht, omdat sy my voetsel
ghogeven hebben. Want en hadden sy my niet ghedient Ick soude licht
iu mynder ioecht van hongher ghestorven hebben. Soe en soude dan
myn pine aldus groot niet gheweest hebben. Vermalendijt moet oeck alle
die werelt wesen die my alsoe ghenuechelijkcn toe lachte eenen cortten
tijt ende heeft my nu ewelijke verdoemt. Voort soe vermalendijt een
yeghelijke verdoemde ziele al dat inder hellen es ende roept iammerlijken:
Vermalendijt moeti ghi alle boose duvelen wescn, want ghy my tot sonden
gheraden hebt ende sult my nu ewelijck sonder ophouden ende sonder
ontfermherticheyt daer om quellcn ende pincn. Vermalendijt moeti oeek
alle verdoemde zielen syn daer ick al sonder eynde mede ghequelt sal
worden. Ende sonderlinghe soe moet ghy vermalendijt ende vervloect
syn alle ghij verdoemde die ick inder werelt boven reden ghemint hebbe.
Och waer es nu ons eertsche goet ons cortte oncuyscheyt ydel blijscap
ende ons cleyne want het es al voorleeden. Och och wat batet ons nu
daer wij ewelicke ghenoechte om verloren hebben, ende sullen sonder
eynde ewelycke ghepinicht worden. Soe roept sy dan ten lesten ende
vervloect hacr selven ende seyt: Vermalendijt moet ick oeck selve syn,
want ick overmids tijtelijck ende verganckelyck goet eere ende ghennechte
cyerheyt ende hoverdieheyt ende wellust mijns vleesch hebbe my selven
met wille gheworpen uuten eweghen leven ende daer toe verdient cweliken
1)
in dose onsprekelijke pine verdoemt te worden’ .
Wij zagen, hoe sommige theologen een rust in de hellestraf aannamen. Onze
Middeleeuwsche schrijvers kenden ze ook. Men zou het begrip der rust der
verdoemden een soort populaire scholastiek kunnen noemen staande tegenover
de doctrinaire. Psychologisch is ze goed te verklaren. Het is ongetwijfeld een
vreeselijk iets te denken aan een straf, eeuwig zonder ophouden, en echt menschelijk
is het, wanneer men de eeuwigheid ook aanneemt, althans aan een tijdelijke
onderbreking en vermindering der

1)

'TBoek der Voersienicheyt, cf. 'TSterfboek, Cap. 59.
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straf te denken. De eisch van de rechtvaardigheid is, dat, als er eeuwige belooningen
zijn, er ook eeuwige straffen zijn, maar het wezen van de barmhartigheid brengt
juist mee, dat de straffen verminderd en de vreugden vermeerderd worden.
Het denkbeeld, dat de verdoemden gedurende eenigen tijd rust hebben, komt
voort uit dezelfde gevoelsmomenten, die sommigen er toe brachten voor de eindelijke
verlossing uit de hel te pleiten.
Dionysius en v. Vliederhoven meenden o.a. dat de hellestraffen onderbroken
1)
werden . In den Spieghel Historiael wordt een reus uit de hel bevrijd. Ten leven
opgewekt op het gebed van Machuut zegt hij:
Een rese wasie ende hiet Muldewyn
Heidyn wasic ende was gescent
Daer omme in den helschen torment
Nu ben ie uter quader stede
2)
Verloest bi Machuuts bede .

In de reis van St. Brandaen heeft zelfs Judas een zekere rust op Zondag, wijl hij
3)
dan niet in de hel moet zijn, maar gepijnigd wordt buiten de hel . Daar wordt door
den heilige eveneens een diefachtige kapelaan bevrijd uit de hel, waarin hij al door
den duivel gesleept was, terwijl bij een andere gelegenheid op 't gebed van Brandaen
eeuwig door dorst gepijnigde zielen, gelegenheid krijgen te drinken en met water
4)
hun hoofd nat te maken .
Dit denkbeeld leeft nog in de volksprookjes voort.
In het Wondersprookje van Bartelomeus verlost de zoon door zijn list den vader
uit de hel, ofschoon deze zich verkocht had op de bekende Middeleeuwsche manier
4)
door een contract met bloed geschreven en hij al jaren in de hel was .

1)
2)
3)
4)
4)

Zie Vos. op. cit. p. 110.
Spieghel Historiael, III, Partie VI, B. LVI, vs. 92.
Reis van St. Brandaen, vs. 1320 en vs. 404.
de

Jaarg. 11/12 Afl. p. 217.

de

Jaarg. 11/12 Afl. p. 217.

Volkskunde, 17
Volkskunde, 17
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Een opmerking, welke door dengene, die de Middeleeuwsche eschatologische
voorstellingen bestudeert, wel eens gemaakt wordt, is, dat de voorstellingen zich
kenmerken door een grove zinnelijkheid, waaruit dan allerlei beschouwingen afgeleid
worden omtrent het weinig spiritueele der toenmalige godsdienstige gevoelens. Het
is mogelijk, ja waarschijnlijk zelfs, dat menige eenvoudige Middeleeuwer zich de
dingen der ongeziene wereld niet anders heeft voorgesteld dan op zeer zinnelijke
wijze, maar men hoede zich voor overdrijving, die generaliseert. Het gaat ons inziens
niet aan de bewering staande te houden, dat de Middeleeuwsche eschatologische
voorstellingen in hoofdzaak zinnelijk van aard waren.
In de eerste plaats was men zich vrij algemeen bewust, dat al de verhálen van
hemel en hel slechts symbolisch waren op te vatten, dat het slechts een spreken
1)
bij benadering was. Vos haalt al Dionysius den Karthuizer aan, die uitdrukkelijk
verzekerde, dat de zielen inderdaad niet gevild en gebraden werden, dat zij geen
voeten en lichamen hadden. Een dergelijke verzekering staat niet alleen, integendeel.
In bijna elke eschatologische beschouwing vindt men de opmerking, dat er slechts
2)
beeldspraak gebruikt wordt . Men wist heel goed, zooals Maerlant het uitdrukte:
...... So plomp es daerme diet
Men dadem verstaen niet
Gheestelike [dinc] bi eniger sahe
Hen ware bi utelikere sprake

1)
2)

Vos. op. cit. p. 186.
Men zie o.a. Visio Tnugdali, uitg. O. Schade, Halle 1869. De Excusacio predictorum en in
'TBoeck der Voersienigheyt: Hierom ‘sal men weten, dat die zielen alsoe proplyck niet altemale
ghepinicht en worden als men scrijft. Macr want die menschen in deser tyt niet puerliken
begripen en moeghen nae den vleesche dan sienlyke dinghen ende want men gheen
gheestelyke noch inwendighe dinghen volcomelyck en mag uutspreken. Daerom soe heeft
ons lieve here om den mensche van sonden te trecken in visioen gheopenbaert ende ons te
verstane ghegeven menigherande grouwelijke pine om ons te verscouwene vander hellen,’
enz., enz.
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De waarheid, waar het op aankwam, waarvan men lezer en hoorder moest
overtuigen, was, dat er ginds groote smart en groote vreugde zou zijn. Dat men dus
die middelen gebruikte, waardoor men het meeste vat op het publiek hoopte te
krijgen, lag voor de hand.
Wat beteekende het ten slotte, of iemand aan de Middeleeuwsche folterwerktuigen
dacht, wanneer hij slechts het begrip van smart had. Dáár kwam het op aan. Ook
bij de heiligenlegenden was het onverschillig, of zij historische waarheid bevatten,
wanneer zij, stichtelijke werking bedoelend, naar een verhevener graad van waarheid
streefden.
‘Écoutez’ zegt de Maistre ‘que je vous cite un de ces exemples. Il est tiré de je
ne sais quel livre ascétique dont le nom m'a échappé. Un saint, dont le nom
m'échappe de même, eut une vision, pendant laquelle il vit Satan debout devant le
trône de Dieu. Et ayant prêté l'oreille, il entendit l'esprit malin, qui disait: “Pourquoi
m'as-tu dammé, moi qui ne t'ai offensé qu'une fois, tandis que tu sauves des milliers
d'hommes qui t'ont offensé tant de fois!” Dieu lui répondit: “M'as-tu demandé pardon
une fois?” - Voilá la mythologie chrétienne! C'est la vérité dramatique qui a sa valeur
et son effet indépendamment de la vérité littérale, et qui n'y gagnerait même rien.
Que le saint ait ou n'ait pas entendu le mot sublime que je viens de citer, qu'importe?
Le grand point est de savoir que le pardon n'est refusé qu'à celui qui ne l'a pas
1)
demande!’
‘Geen oog heeft gezien, geen oor gehoord, wat God bestemd heeft voor degenen,
die hem liefhebben’ was in de Middeleeuwen even goed bekend als nu. Het
hemelsche loon, zegt de H. Bonaventura, bestaat in zijn wezen in de aanschouwing,
het genot en bezit van het eene hoogste goed, d.i. God, welken de zaligen zullen
2)
zien van aangezicht tot aangezicht .
Het goddelijk wezen overtreft alles, zegt de H. Thomas, wat

1)
2)

Geciteerd uit Delehaye, op. cit. p. 260.
Brcvilog VII, 7 uit Hettingcr Apologie des Christentums IV, p. 291 en 292.
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van den geest van een schepsel kan gedacht worden, daarom kan geen
gedachtenbeeld van een schepsel hem volkomen voorstellen, omdat iedere
geschapen vorm van een schepsel eenzijdig en begrensd is.
1)
Als het Concilie van Florence verklaart , dat iedere van zonden reine ziel in den
hemel opgenomen wordt en den drieëenigen God ziet, zooals hij is, naar den
maatstaf harer verdiensten, dan legt het Concilie het zwaartepunt op de
aanschouwing Gods, in het midden latend, hoe die aanschouwing is.
Een zinnelijk dogma over het leven hiernamaals bestaat er niet.
Hetzelfde is het geval met de beschouwingen over de hel. Het bovenaangehaalde
‘Geen oog heeft gezien’, geldt mutatis mutandis ook van de hellestraffen. Zoowel
2)
hierbij als bij de hemelsche belooningen was de kern iets spiritueels , ook in de
populaire voorstellingen. Ja, beeldspraak werd er gebruikt. Maar is er in den Bijbel
geen beeldspraak? Afgezien nog van de Apocalyps en het Hooglied, wemelt het
daar van plaatsen, die op een zinnelijke manier gedachten uitdrukken en die dan
ook, zooals wij boven hier en daar aantoonden, de grondslagen vormden van de
Middeleeuwsche voorstellingen.
Daar zetten de gerechten zich aan tafel met Abraham, Izaak en Jacob, ontvangen
een onverwelkbare kroon, als zij geroepen worden tot het bruiloftsmaal van het
Lam. De verdoemden zijn in de hel, waar de worm niet sterft en het vuur niet
uitgebluscht wordt, de plaats der uiterste duisternis, waar zal zijn geween en knarsing
der tanden. Dit zijn geen zinnelijke voorstellingen, maar dit is gesproken in beelden
bevattelijk voor de toehoorders, die daardoor een begrip kunnen krijgen van anders
onbegrijpelijke dingen.
Nog een laatste voorbehoud moet gemaakt worden. Daar staat vast van een deel
der eschatologische voorstellingen, dat zij eenvoudig een literair genre van dien tijd
waren. Vele der

1)
2)

Hettinger, op. cit. IV, p. 287.
Men zie boven.
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verhalen van hel en hemel waren niets anders dan verhalen met stichtelijke strekking,
waarvan geen verstandig mensch meende, dat hij er geloof aan moest slaan,
Christelijke folklore, geduld door de Kerk om haar onloochenbaar stichtende werking.
De Kerk liet echter ieder vrij, steunde de verhalen niet met haar gezag, daar zij wist,
dat zij dikwijls niet uit zuivere bron kwamen, maar aan den anderen kant veel
bevatten, wat zij als waarheid verkondigde. Om haar dogma zweefde als 't ware
een heele wolk van kleine stofjes, die het licht ontleenden aan dit dogma en
misschien sommigen als de lichtbron zijn voor gekomen.
Het mooie in dit geloof der Middeleeuwen aan die verbinding van de zichtbare
en ongeziene wereld is het sterke verlangen, dat er uit blijkt naar het oneindige, een
verlangen, dat de heele maatschappij bezielde en haar een hoog-idealistische basis
voor haar handelingen gaf. Geen Middeleeuwer kon zich voelen als paria, daar hij
zich altijd herinnerde, dat hij eene bestemming had even goed als de keizers, vorsten
1)
en ridders .
Alle der blijscap es een verghanck
Dan dar men hoort der ynghelen sanck
Ende alder droefheit wordt een eynde
Sonder der better hellen alleynde.
Ach mensche daromme wilt voorsien
Want een van beyden moet u geschien.

Daar er een hel en een hemel bestond, was er ten slotte rechtvaardigheid. Terwijl
men achter de gewelddadigheden der menschen de rechtvaardigheid van den hemel
liet zien, herinnerde men de menschen te midden der ongerechtigheden, de
goddelijke orde, die ze beheerschte.
De eschatologische voorstellingen waren het oordeel der Kerk over misbruik van
macht. Men vond hierin de waarheid bevestigd

1)

Zie ook Koopmans Tondalus' visioen in Tweemaandelijksch Tijdschrift 1901.
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1)

van de verzen van het Magnificat: Deposuit potentes de sede , en denzelfden geest,
die de missa contra tirannos deed vieren.
Maastricht.
H.J.E. ENDEPOLS.

De perfectiva simplicia in het Nederlandsch.
Naschrift.
Dr. STOETT wijst mij op nog andere plaatsen, waar het verleden deelw. van brengen
(zie het naschrift hierboven op blz. 47) met het praefix voorkomt: Bloeml. II, 45, 124,
7

7

7

Sp. H. I , 56, 113, I , 66, 143 en I , 93, 22: het woordje ‘steeds’, hierboven op blz.
16 r. 14 moet dus veranderd worden in ‘meestal’.
En wat het w.w. vinden (zie blz. 28) betreft, wijst Dr. STOETT mij op Franc. 2225,
waaruit volgens hem reeds een mnl. vinden = ‘zoeken’ blijkt.
VAN SWAAY.

1)

Ozanam, op. cit. p. 311.
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Negerholl. Vutbaj.
Volgens Dr. D.C. Hesseling beteekent dit woord in het Negerhollandsch der
Deensche Antillen: ‘jongen’, ‘bediende’, waarbij de schrijver van het boek over deze
taal aanteekent, dat vutbaj het Engelsche footboy is, hetwelk hij echter niet in de
lexica vermeld vindt, wel het Negerengelsche foetoe boi. Toevallig is het mij gelukt
een bewijsplaats voor het Engelsche woord te vinden in het tijdschrift The Indian
Antiquary XXXIII, p. 253 (jaarg. 1904). Daar wordt gesproken over de peons als
volgt: ‘they runne bij his Palanchino or Elephant as foot boys’. Deze zin komt voor
in een handschrift uit Engelsch-Indië, opgesteld tusschen 1669 en 1679. Er blijkt
uit, dat toen foot boy in Engelsch-Indië dezelfde beteekenis had als ‘looper’ in onze
Oost.
F.P.H. PRICK VAN WELY.
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1)

De huidige stand der genealogische taalwetenschap .
De genealogische taalwetenschap houdt zich bezig met de verwantschap der
verschillende talen; zij zoekt dus in de groote verscheidenheid van idiomen juist dié
groepen bijeen, die op een gemeenschappelijken oorsprong wijzen, of m.a.w. op
ééne oudere taal teruggaan.
Nu leert de ondervinding dat wij in het onderzoek naar die verwantschap
gevoegelijk drie phasen kunnen onderscheiden:
De eerste: als een bevoegd taalgeleerde zooveel gelijkenis tusschen twee of
meer talen opmerkt, dat hij ze voor verwant gaat houden, en dat in 't kort mededeelt
aan de wetenschappelijk wereld, die dan met deze verwantschap als met eene
waarschijnlijkheid rekening houdt.
De tweede: als uit het publiceeren van overvloedig en overtuigend materiaal, of
uit de bemoeiing van meerdere deskundigen blijkt, dat de mogelijk subjectieve indruk
van den eersten ontdekker de proef van het objectief onderzoek heeft bestaan: en
de bewuste verwantschap dus zeker is geworden.
De derde: als uit de verdere vergelijking nauwkeurig de graad van verwantschap
met zoo mogelijk eenige bizonderheden van plaats en tijd der afstamming kunnen
worden vastgesteld.
Tot hiertoe hielden wij alleen rekening met verwantschap

1)

Dit artikel is de voorlooper van een tamelijk omvangrijke studie, die in het buitenland
verschijnen zal, en waarin ik uitvoerig de literatuur en het materiaal zal opnemen, die hier
slechts aanduidenderwijze kunnen worden gereleveerd. Zeer gaarne zal ik nog alle
aanmerkingen ter harte nemen, die belangstellende vakgenooten mij zouden willen doen
toekomen.
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in de rechte lijn: met afstamming. Er is in de talen evenwel ook een aanverwantschap
in de dwarslijn: er zijn mengtalen.
Hierbij moeten wij evenwel aanstonds ouderscheid maken tusschen werkelijke
en schijnbare mengtalen. Het ligt toch voor de hand, dat een nieuwe taal, die zoolang
wij niets dan hare tegenwoordige betrekkingen nagaan, zich als een mengeling van
reeds vroeger bekende taalgroepen aan ons voordoet, later bij nauwkeurige
historische beschouwing inderdaad de zuiverste en getrouwste repraesentant van
eene oertaal kan blijken, waaruit zich de twee ons reeds vroeger bekende
taalgroepen elk in een speciale richting hebben gedifferencieerd. Onwillekeurig zijn
wij toch altijd geneigd, wat wij het eerst hebben leeren kennen voor oorspronkelijker
te houden dan het pas later bijgeleerde: wij verwarren onwillekeurig de prioriteit in
de werkelijke orde met de prioriteit in de noëtische orde.
Van mengtalen spreken wij verder alleen, wanneer twee talen zóó gelijkmatig
ineengegroeid zijn, dat wij niet kunnen uitmaken welke van de twee nu eigenlijk de
bovenhand heeft. In alle andere gevallen, waar duidelijk één van de twee of meer
bestanddeelen domineert, houdt de genealogische taalwetenschap zich alleen bezig
met het voornaamste. Men kan dit terecht oppervlakkig vinden, daar wij hier dus
heel weinig rekening zullen houden met de litteraire taal en de dialecten, bijna geen
gebruik maken van de ‘Wellentheorie’, enz. Doch de genealogische taalwetenschap
is ook niet het ideale eindpunt, maar het praktisch begin der algemeene linguistiek.
Op hare resultaten kan dan de psychologisch-historische taalwetenschap bouwen,
en stuk voor stuk de gedetailleerde ontwikkelingsgeschiedenis van 's menschen
innerlijke en uiterlijke taal reconstrueeren. Maar de praktijk heeft ook hier geleerd,
dat als wij alles in eens zouden willen, wij niets tot stand zouden brengen.
Hoe is het nu op het oogenblik met deze elementaire genealogische
taalwetenschap gesteld? Wat zijn hare resultaten? Welke problemen houden haar
tegenwoordig bezig? En wat belooft zij ons voor de toekomst? Ziedaar eenige
vragen, waarop
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wij na de voorafgaande theoretische bemerkingen in een kort overzicht hopen
antwoord te kunnen geven.
Met de Italische taalfamilie is de genealogische taalwetenschap zoo goed als
klaar. Het Roemeensch, Italiaansch, Sardisch, Raetoromaansch, Provençaalsch
met Catalonisch, Fransch, Spaansch en Portugeesch zijn alle Romaansche
zustertalen, in het eerste millennium van onze jaartelling elk in hun eigen gebied uit
het Vulgairlatijn ontstaan. Het klassiek en ouder Latijn zelf gaat met het
Umbrisch-Oskisch op ééne Italische oertaal terug. Alleen de Kreoolsche mengtalen,
mésalliances van Romaansch met de talen der onbeschaafde inboorlingen of
ingevoerde negers, bieden misschien nog stof tot nadere determineering. Dank
vooral Hugo Schuchardt kennen we reeds het Negerfransch op Mauritius, in
Louisiana, op Haïti, Martinique, Cayenne en de Réunionseilanden; Annamfransch
in Cochinchina; Maleierspaansch op de Philippijnen; Negerspaansch op San
Domingo en Trinidad; Negerportugeesch in Senegambië en aan Kaap Verde;
Maleierportugeesch in Batavia en Toegoe; Indoportugeesch in Cochin, Dioe en
Mangalore.
Met het Italisch moeten Keltisch en Germaansch eenmaal zeer eng verbonden
geweest zijn. Van het Keltisch nu kennen wij de juiste genealogie nog niet zeker.
Eerst viel het waarschijnlijk uiteen in een p- en een qu-taal, alnaargelang de oude
labiovelare tenuis een zuivere labiaal werd of niet. Zoowel p- als qu-Kelten trokken
in het laatste millennium vóór onze jaartelling over het Kanaal, zoowel p- als
qu-Kelten, bleven op het vasteland. Het Oud-gallisch kan dus niet meer als een
éénledige taal gelden. De p-Kelten van Engeland noemen wij Britten, en de qu-Kelten
over het Kanaal heeten Goidels, en van hier af is alles zeker. Uit de Britsche taal
ontwikkelde zich nu het Welsh of Cymric van Wales, het in Cornwall uitgestorven
Cornish, en het Bas-Breton der later weer naar 't vasteland teruggeweken Bretagners.
De Goidels ontwikkelden eveneens drie zustertalen: het Iersch, het Schotsch en de
taal van het eiland Man.
De Germaansche talen bieden weer geen moeite meer. Lang
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voordat men echter - om op een duidelijk voorbeeld van de tweede phase te wijzen
- de juiste graadverhouding van Gotisch en Duitsch kende, was men van hunne
algemeene verwantschap zeker. Thans weten wij nauwkeurig, dat het
Oergermaansch (d.w.z. de taal der Germanen vlak na de klankverschuiving) zich
aanvankelijk splitste in Oost- en Westgermaansch, die wij misschien juister als
Noord- en Zuidgermaansch zouden kunnen typeeren. Uit het eerste scheidde zich
nog in vóór-Christelijken tijd het Gotisch af, daarna ontwikkelden zich ten Westen
het Noorweegsch en IJslandsch, en ten Oosten het Zweedsch en Deensch. Ook in
het West- of Zuidgermaansch ontwikkelen zich aanvankelijk twee groepen: het
Duitsch en Anglofriesch. Na de verovering van Engeland door de Angelsaksen
gingen deze natuurlijk ter eene, en de Friezen ter andere zijde weer afzonderlijk
hun eigen weg, vooral sinds de Normandische invloed het Angelsaksisch in Engelsch
omschiep. Het Duitsch splitst zich door de Hoogduitsche klankverschuiving in een
dat- en een das-sprake: Hoogduitsch en Nederduitsch. Op Hoogduitsch gebied
kwam in de Middeleeuwen vooral het Beiersch-Oosten-rijksch tot eere, en uit de
gemengde kanselarijtaal werd het Nieuwhoogduitsch geboren. De elkander
opvolgende litteraire talen van het Nederduitsch zijn het Oud-saksisch uit het land
van Munster, het Middelnederlandsch uit VlaamschBrabant en het
Nieuwnederlandsch uit Holland. Dit laatste zond een loot uit naar Zuid-Afrika, die
reeds spoedig een afwijkend type begon te vertoonen. Want ook Germaansche
talen gingen ten slotte mésalliances aan met de idiomen van veel lager staande
inboorlingen: Werd de kreoliseering van het Afrikaander-Hollandsch spoedig gestuit,
het Negerengelsch in Suriname en het Pidgin-engelsch in China en Australië zijn
even karakteristiek Kreoolsch als het Negerhollandsch op de Deensche Antillen.
Het oude Grieksch hangt zeker met de Germaansch-Italo-Keltische grondtaal ten
nauwste samen. Onder de verschillende dialekten: Dorisch (waarbij ook o.a.
Lakonisch en Kretisch behooren), Epiro-Locrisch, Elisch, Arkadisch, Cyprisch,
Aeolisch en
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Pamphylisch won het jongere Ionisch of Attisch langzamerhand de bovenhand.
Hieruit ontwikkelde zich nu in Aristoteles' tijd de κοινή, waaruit later het Byzantijnsch
en Nieuw-Grieksch wier dialecten echter niet met de oude samenvallen.
Met de Baltoslavische groep is men bijna klaar. Dat in 't Westen het Boheemsch,
het Poolsch met Kasjoebisch, het Sorbisch in den Lausitz en het uitgestorven
Polabisch der Elbeslaven onderling zustertalen zijn, evenals het Bulgaarsch ('t
Oudkerkslavisch is ook oorspronkelijk een Bulgaarsch dialect) Servokroatisch en
Sloveensch in het Zuiden, is algemeen aangenomen, maar hoe het Grootrussisch,
Witrussisch en Kleinrussisch zich gezamenlijk tegenover deze twee karakteristiek
gescheiden groepen verhouden, is allen nog niet even duidelijk. Maar de afkomst
der drie groepen uit één Oerslavisch staat onvoorwaardelijk vast. Terecht houdt
men algemeen, dat met dit Oerslavisch het Oerbaltisch ten nauwste verbonden is.
Uit dit Oerbaltisch ontstonden als zustertalen het uitgestorven Oostpruisisch en het
Litausch. Het Lettisch gaat dan waarschijnlijk rechtstreeks op een ouder Litausch
dialekt terug.
Kossinna heeft nu wel onlangs betoogd, dat dit Oerbaltisch niets anders dan een
mengtaal van tamelijk recenten datum zou zijn, dat uit een dialect der Noordelijkste
Slaven en het Finsch der bewoners van het Memelgebied zou zijn samengesmolten.
Maar de linguistische vakmannen toonen zich terecht zeer sceptisch tegen deze
archaeologische hypothese.
Op het Indoïraansche terrein is volstrekt nog niet alles opgehelderd. Dat het
Oudindisch en Oudiraansch pas uit een ouder Arisch gedifferencieerd waren, is
zeker. Maar misschien moeten wij de talen der Kossaeërs uit het Zagrosgebergte,
die omstreeks 1700 v. Chr. Babylon veroverden, der Arzawa en der Mitani uit de
Tell-el-Amarnabrieven en de nieuwste opgravingen bij Boghaz-Kui bekend, met
deze twee op eene lijn stellen. Het desbetreffend onderzoek verkeert evenwel nog
in onze eerste phase.
In het Oudindisch ontwikkelen zich litterair de verschil-
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lende Vedische dialecten. In tijdsorde volgen dan het Brahmana, het gemengde
episch dialect en het klassieke Sanskrit van Panini, alles Oudindisch. In de laatste
eeuwen v. Chr. vertoonen zich bij de Zuidelijke Boeddhisten het Pali en in Hindoestan
de Prakrits: het Açoka-dialect der inscripties, Maharashtri, Çauraseni, Magadhi,
Ardhamagadhi, Paiçatsji, Apabbramçi enz., gezamenlijk Middelindisch geheeten.
In den nienweren tijd vinden wij het West-Hindi, Goedzjarati, Radzjasthani, Pandzjabi
en Pahari, die van de tweede Arische immigratie uit het Noorden schijnen af te
stammen. Deze toch wrong zich als een wig tusschen hun vroeger uit 't Westen
gekomen stambroeders in, en dreef ze uit elkander. Tot die oudere groep behooren
nu thans Oost-Hindi, Bihari, Asami, Bengali, Oriya, Marathi, Sindhi, Lahnda, Kashmiri,
Khowar, Dardoe en Kafiri. Hoe deze zich echter alle elk afzonderlijk bestaan is nog
onbekend. Alleen meent men met reden, dat Oost-Hindi op Ardhamagadhi en
West-Hindi op Çauraseni teruggaan, dat Marathi en Bihari respectievelijk uit
Maharashtri en Magadhi ontstaan zijn en dat Khowar, Dardoe en Kafiri althans zeer
nauw met het Paiçatsji verwant zijn; mengproducten zijn ten slotte de Zigeunertalen
wier Indisch element het dichst bij de drie laatste talen schijnt te behooren, maar
geheel en al met Armenisch, Grieksch, en telkens de landstaal waar de sprekers
nu verblijven, is dooreengemengd. Vroeger hield men ook algemeen het
Singhaleesch van Ceylon voor een echte mengtaal van Dravidisch en Middelindisch,
maar volgens Geiger is dat Dravidisch element van geringe beteekenis. Op dit
gebied heeft dus de genealogische taalwetenschap nog volstrekt niet afgedaan.
Evenmin trouwens in Iran. De Zend-Avesta bewaart ons misschien de volkstaal
van Baktrië uit ca 1000 v. Chr. en wordt daarom ook wel eens Oudbaktrisch
genoemd. Het Oudperzisch der Achemenideninscripties is wel een broertje van het
Avestisch. Maar moeilijkheid geeft al de taal van het Parthenrijk en het daaruit
gedifferencieerde Sassanidendialect, Pehlevi genaamd. Ze schijnen evenwel op
het Oudperzisch te berusten. Uit Pehlevi
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en andere onbekende Middelperzische dialecten ontstond het officieele
Nieuwperzisch. Daarnaast vinden wij als nauwe verwanten thans nog het Afghaansch
of Pashto, het Baloetsji, verder de centrale dialecten der Parsen, het Koerdisch, en
aan de Zuidkust der Kaspische zee het Mazandarani, Gilaki, Talisji en Tat. Ten
slotte staan hiermee zeker nog in verder verband eenige talen ver ten Oosten en
Westen: ten eerste de dialecten van het Pamirgebergte en ten tweede de taal der
Bergjoden van Warthasjen, die pas voor 200 jaar van Perzië zijn uitgeweken, maar
vooral het Ossetisch in den Kaukasus. Zeer veel wijst erop: in het Ossetisch eene
dochtertaal van het oude Skythisch te zien, dat dan met Avestisch en Oudperzisch
1)
op ééne lijn zou komen te staan .
Vroeger meende men ook, dat het oude Armenisch tot de Iraansche taalfamilie
behoorde, maar dit is voorbarig gebleken. Het verband ligt veel hooger op, misschien,
gelijk wij verder zullen zien nóg hooger dat men thans gewoonlijk aanneemt. Hier
moge volstaan, dat het middeleeuwsche Kilikisch-Armenisch van het Rupenidenrijk
waarschijnlijk niet rechtstreeks op het oude litteraire Armenisch teruggaat, evenmin
als de twee voornaamste huidige dialecten van Tiflis en Konstantinopel.
Met het Armenisch (of althans met een der bestanddeelen

1)

Geheel onverwacht is in het vorig jaar nog een nieuwe Indogermaansche taal aan het licht
gekomen. En nog wel uit Midden-Azië, het Noorden van Oost-Toerkestan. Von Le Coq en
Grünwedel hebben toch op hunne onderzoekingsreis door Toerfan allerlei oude handschriften
weten machtig te worden, waaronder behalve vele andere merkwaardigheden ook een aantal
Boeddhistische teksten in Brahmi-schrift, die men aanvankelijk voor Mongoolsch of
Oud-Turksch hield, maar die, nu ze door Sieg en Siegling nauwkeuriger onderzocht zijn, het
Tochaarsch, de taal der Indoskythen blijken bewaard te hebben. Deze taal is ontegenzeggelijk
Indogermaansch. Al de telwoorden, vele voornaamwoorden, het ww. zijn stemmen volkomen
overeen. Daar zoowel de oude palatalen als de later deels gepalatalizeerde gutturalen der
Oost-Idg. talen hier constant als gutturalen optreden, de stemhebbende mutae tot stemlooze
zijn verschoven, en verder de woordenschat het meest naar Germaansch, Keltisch en Italisch
wijst, is, in de hoop dat het gepubliceerde materiaal maatgevend blijkt, de plaats, die deze
nieuwe taal in de Idg. familie inneemt, reeds voorloopig, misschien voorbarig, op het schema
der volgende blz. in beeld gebracht.
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ervan) zeer nauw verwant moet ook het Phrygisch geweest zijn. Deze taal die wij
kennen uit de Oud- en Jongphrygische inscripties, wordt gewoonlijk met het oude
Thracisch, alleen uit eigennamen en eenige glossen bekend, tot eene taalgroep
verbonden.
Iets minder weinig weten wij van het Illyrisch, dat vooral met het Thracisch verwant
of gemengd moet geweest zijn. Met groote waarschijnlijkheid behooren hier ook toe
het Venetisch, Messapisch, en Japygisch benevens de Calabrische inscripties, met
mindere waarschijnlijkheid ten slotte het Macedonisch, dat dan in elk geval sterk
onder Griekschen invloed was gekomen. Een moderne repraesentant vol Slavische
en Latijnsche elementen is het huidige Albaneesch.

INDOGERMAANSCHE TALEN. FIG. I.

Dit staat in elk geval van de opgesomde taaltakken vast: zij zijn alle uit ééne
stamtaal voortgekomen, die wij met eene samenstelling uit de namen der twee verst
uiteen gelegen groepen, samenvattenderwijze het Indogermaansch plegen te
noemen. De
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oudste ontwikkeling van deze taal wijst wel op een Westelijke Kentum- en eene
Oostelijke Satemgroep, zoo geheeten naar de verschillende behandeling van de
gutturaal in het woord voor 100. Maar hoe zich verder uit deze twee
Indogermaansche dialecten onze taaltakken hebben gedifferencieerd, hebben wij
in 't vage reeds her en der even aangeduid, maar wordt het best uit een schema
duidelijk. De lengte der gemeenschappelijke grenzen geeft de maat aan der
wederkeerige overeenkomst.
Maar staat nu die Indogermaansche stamtaal geheel en al op zich zelf, of zou zij
juist gelijk hare eigen taaltakken onderling, toch weer met andere stamtalen op een
nóg oudere grondtaal wijzen? Er is een tijd geweest, dat de grootste taalgeleerden
Pott, Schleicher en Friedrich Müller dit laatste voor onmogelijk hielden. Zij hadden
toch van de zoölogen dier dagen de nu verouderde hypothese aangenomen, dat
de mensch zich op allerlei punten der aarde onafhankelijk uit een lagere diersoort
ontwikkeld had. De taalstammen moesten dus ook alle zonder eenigen samenhang
met elkaar ontstaan zijn. Het was dus een loutere dwaasheid die weer onderling te
gaan vergelijken. En al wie op wat voor wijze dan ook eene poging waagde om een
of meer taalstammen met een anderen in verband te brengen, beliep onverbiddelijk
den banvloek der onwetenschappelijkheid.
Die tijd is voorbij.
Want de grootste en degelijkste taalgeleerden bezondigen zich tegenwoordig
voortdurend aan dien gruwel.
Holger Pedersen, de bekende professor te Kopenhagen, heeft zoo maar eens
eventjes in 't voorbijgaan niet minder of meer losgelaten, dan dat naar zijne meening
vele taalstammen in Azië zonder eenigen twijfel met het Indogermaansch verwant
zijn, misschien wel alle talen die men Oeral-Altaïsch pleegt te noemen; en hij stelt
voor: heel die groep de ‘Nostratische talen’ te doopen.
Zien wij echter, om de draagwijdte dezer mededeeling naar waarde te schatten,
eerst nu eens nader toe, wat men zooal onder Oeral-Altaïsche talen samenvat.
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Uit het Oerfinsch, dat nog ongeveer 2000 jaar geleden onverdeeld moet geweest
zijn, differencieerden zich het Lapsch, Mordwinisch, Tsjeremissisch, Syrjeensch,
Wotjakisch, en het huidige Finsch, dat men wederom in Soeomi, Karelisch,
Olonetzisch, Zuidwepsisch, Wotisch, Kreewinisch, Estnisch en Livisch onderscheidt.
Met dat Oerfinsch zeer nauw verwant was het Oegrisch, waaruit het Hongaarsch
of Magyaarsch, Wogoelisch en Ostjakisch zijn voortgekomen. Deze talengroep
noemen wij samenvattend de Finsch-Oegrische, en onze kennis ervan verkeert
reeds in de derde phase. Dat oude Finsch-Oegrisch schijnt nu weer op een oudere
Oeraltaal terug te gaan, waaruit ook het Samojeedsch en gelijk C.C. Uhlenbeck
zeer waarschijnlijk heeft gemaakt het Oereskimo. Dit splitste zich al vroeg wellicht
in twee takken: het Aleoetisch en het eigenlijk Eskimo, dat op zijne beurt weer in
Groenlandsch, Labradorsch, Mackenzie, Alaskisch, Kadjakisch en Namollo (=
Eskimo-Tsjoektsjisch) uiteenviel. En naast deze Oeraltaal stelt men dan het Altaïsch,
die beide op een Oeral-Altaïsch zouden teruggaan. Deze graad van verwantschap
is echter niet bewezen, wordt zelfs meer en meer betwijfeld, maar aan een nader
of verder verband gelooft iedereen vast. Alleen bestrijden sommigen het bestaan
van dat Altaïsch als zoodanig, en stellen dan onze drie Altaïsche dochtertalen het
Mandzjoe-Toengoesisch, het Mongoolsch (met insluiting van Kalmuksch en
Boerjaetisch) en het Oer-Turksch op ongeveer gelijke lijn met Oeralisch of
1)
Finsch-Oegrisch. Ook het Japansch en Koreaansch wijzen volgens sommigen op
een taal die in hetzelfde verband behoort. Het Oer-Turksch ten slotte, dat wij uit de
Orchon-inscripties van Siberië kennen, ontwikkelde een heele reeks dochtertalen,
waaronder het Jakoetisch, Oeigoerisch, Kirgisisch, Tsjoewasjisch, Kazansch en
Osmanli (de officieële taal van het Turksche rijk) de voornaamste zijn. Door de
boven

1)

o

De anthropologen onderscheiden in Japan 1 de verderop besproken Aino's, oudste bewoners
o

van Midden en Noord-Japan, 2 een Mongoloïde stam, die over Korea is binnengetrokken,
o

3 een Maleierstam, die zich aanvankelijk in 't Zuiden nederzette.
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reeds genoemde Toerfansche handschriften, waarvan er vele Oud-Oeigoerisch
bevatten, zal deze taal waarschijnlijk van groot belang worden voor de Altaïsche
talen-studie.
Welnu, de verwantschap van al deze talen met het Indogermaansch is in onze
eerste phase gekomen. Met de Finsch-Oegrische groep speciaal zijn wij evenwel
al verder. Nu Finnologen als Anderson, Köppen en Wiklund met Indogermanisten
als Thomsen, Sweet, Hoops, Pedersen en Uhlenbeck zich allen met meer af minder
beslistheid voor oerverwantschap hebben uitgesproken, is zoowaar de juist in dit
punt zoo stugge Leipziger school in den persoon van haar jongen voorman Herman
Hirt aan het wankelen gegaan, en mogen wij den samenhang van Indogermaansch
en Finsch-Oegrisch wel zeker noemen. Daar nu verder, gelijk we zagen, dit
Finsch-Oegrisch even zeker met de overige Oeral-Altaïsche talen in verband staat
wint de reeds genoemde samenhang van deze met het Indogermaansch hierdoor
indirect nog veel in waarschijnlijkheid.
Maar Pedersen gaat nog verder: ‘De nostratische talen, zoo vervolgt hij, nemen
niet alleen bijna geheel Europa en Azië in beslag, maar ze strekken zich ook tot
diep in Afrika uit; want de Semitisch-Chamitische talen zijn in mijn oog zonder
eenigen twijfel Nostratisch’.
Welke zijn nu eerst weer de Semitisch-Chamitische talen?
Bij Brockelmann vinden wij den stam boom der Semitische talen ongeveer
opgegeven als volgt. Uit de Oer-Semitische stamtaal gaan eerst twee takken uit:
Babylonisch-Assyrisch en Westsemitisch. Op dezen laatsten tak staan twee nieuwe,
die zich elk weer in twee takken splitsen: Kanaäneesch en Arameesch ten Noorden,
met Arabisch en Abessinisch ten Zuiden. Het Kanaäneesch differencieert zich dan
weer in Phoenicisch en Hebreeuwsch. Uit het Arameesch ontstonden
Babylon-Talmudisch, Mandaeïsch, Syrisch ten Oosten, en Palestijnsch, Galileesch
(Jerusalemsche Talmud), en Samaritaansch ten Westen. Nog levende
repraesentanten van 't Oostarameesch zijn het Torani der Jacobieten in
Mesopotamië, het Fellichi bij Mosoel en bij-
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behoorende dialecten; van 't Westarameesch ten slotte het taaleigen der
Antilibanondorpen Maloela, Bakka en Djoebadin bij Damascus. Het Oude Arabisch
valt in Noord- en Zuid-Arabisch. Dit laatste kennen wij uit twee vóór-Christelijke
dialecten: Sabaeisch en Minaeïsch, en uit de moderne repraesentanten het Soqotri
en Mehri, op het eiland Soqotra en de kusten daaromtrent. Het Noord-Arabisch door
den Qoran in allerlei landen verspreid ontwikkelde daar nieuwe volkstalen, waarvan
vooral die van Hadramoet, Datinah en Oman, Mesopotamië en Babylon, Syrië,
Aegypte, Noord-West-Afrika en Malta bekend zijn. Van het Abessinisch ten slotte
kennen wij als oudsten repraesentant het Geëz of Oudaethiopisch van het Aksoemrijk
sedert 300 n. Chr. Hieruit ontwikkelde zich in het midden des lands het huidige
Tigriña. Verwanten maar geen afstammelingen van Geëz zijn het zeer antieke
Tigray, thans nog in Eritrea gesproken, het eigenlijke Aethiopisch der Salomonsche
dynastie van 1270 af, waaruit weer het tegenwoordige Amharisch is ontstaan met
het Harari van Harar en de Goeragoeëe-dialecten in het Zuiden.
Het begin en het einde evenwel dezer Semitische genealogie zijn afhankelijk van
de positie die men inneemt ten opzichte van de Semitische ‘Urheimat’ en het
Semito-Chamitisch verband. Laat men met Grimme, Reinisch en Trombetti de
Semiten uit Afrika komen, dan zijn de Abessinische talen eigenlijk Protosemitisch
of de rechtstreeksche afstammelingen van het Semito-Chamitisch dat in oerouden
tijd twee kolonies het Babylonisch en Aegyptisch zou afgezet hebben en pas veel
later de drie overblijvende Westsemitische talen zou hebben uitgezonden. Dit is in
elk geval zeker: Het oude Hiëroglyphen-Aegyptisch is met het Semitisch en
waarschijnlijk zeer nauw met het oude Babylonisch verwant, en van den anderen
kant vormt het Aegyptisch met de talen der Berbers en Koesjiten den Chamitischen
taalstam. Wij kunnen dus ook evengoed de Urheimat der Semiten in Azië zoeken
en aan de bovengegeven voorstelling van Brockelmann vasthouden: de zonen van
Sem zouden dan naar de oude overlevering de zonen van Cham naar Afrika hebben
verdreven

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

125
en vooral het oude Babylonisch, zou van die Aziatische Chamiten nog sporen hebben
bewaard.
Dat Chamitisch nu kennen wij, gelijk we reeds zeiden, in drie groepen, wier
onderlinge graad van verwantschap voorloopig niet nader te bepalen is. Het oude
Aegyptisch der hiëroglyphen gaat over tot Demotisch en sterft in de Middeleeuwen
in de verschillende Koptische dialecten uit. Van de Berbertalen kennen wij min of
meer het Siwah van de oasen Juppiter-Ammon en Aujila, op de grenzen van Aegypte,
verder naar het Westen het Kabylisch in Algiers, het Tamasjek met Ghat en
Ghadamsi, in de Sahara, het Sjilhish, Zenaga in Marokko en ten slotte het
uitgestorven Goeanche der Canarische eilanden. Het oorspronkelijke Koesjitisch
splitst zich in Hoog- en Nederkoesjitisch. Tot het Nederkoesjitisch behooren Bedzja
waarvan Bisjari een dialect is, Saho, Afar of Dankali, Somali met Dzjabarti, Oromo
of Galla en misschien nog Mboeloenge en Wahehe. Het Hoogkoesjitisch omvat
zeker het Agau met Chamta, Awiya, Agaumeder, Dembea, Chamir, Quara en het
uitgeweken Bilin, maar volgens Reinisch, den besten kenner dezer groep, ook de
Sidama-talen: Gonga, Kafa, Daoero enz. en verder Barea en Koenama, die den
schakel vormen tusschen de Sidama en de Noebatalen: het Noeba, Bari, Massai,
Dinka, Noeër, Sjilloek, Oemale en Nandi, die dan de derde groep der Koesjitische
talen zouden vormen. Het onderzoek naar deze laatste verwantschap is evenwel
nog in hare eerste phase.
Maar ook al denken wij er deze laatste ondergroep af, men zal niet kunnen
ontkennen, dat zoo de Nostratische talen tot een ontzaglijke taalfamilie zijn
aangewassen. Van onder den equator en de Canarische eilanden tot Japan en
IJsland! En toch staat Pedersen ook met deze uitbreiding weer niet alleen. Ascoli,
von Raumer, Franz en Friedrich Delitzsch, Nöldechen, Trombetti, Uppenkamp en
Carra de Vaux waren hem voorgegaan in de bijeenknooping van Indogermaansch
en Semitisch. Maar het vonnis over al deze getuigenissen luidde: Het afdoend
wetenschappelijk bewijs is niet geleverd. En gedeeltelijk althans terecht. Maar ook
deze ont-
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kenning heeft haar tijd gehad, sinds de bekende Indogermanist Hermaun Möller
zijn ‘Semitisch und Indogermanisch’ heeft gepubliceerd. Hiermee is toch aan de
stoutste eischen der strenge rechters voldaan: zij wilden klankwetten stipt
omschreven, met voorbeelden veel en zeker; zonder uitzonderingen, tenzij voldoende
gemotiveerd; en zij hebben gekregen, wat zij verlangden. Bovendien is het
Aegyptisch zoo volledig mogelijk mee aangevoerd, en wordt eene inlijving van het
Finsch-Oegrisch in uitzicht gesteld. O zeker, ik heb ook heel wat tegen het boek in
o

te brengen, volstrekt niet alles is zeker of ook maar waar-schijnlijk: 1 het ontworpen
o

o

oudste klanksysteem 2 is niet genoeg rekening gehouden met ontleening 3 wordt
o

veel te roekeloos met worteldeterminatieven gegoocheld, 4 niet scherp genoeg op
de juiste beteekenisverschillen gelet, maar na alle elimineering van twijfelachtige
gevallen blijft er nog een flinke rest van opvallende gelijkenissen in klankwettige
overeenstemming en daarmee is het hoofdresultaat niet langer te loochenen. ‘Die
semitisch-indogermanischen Übereinstimmungen, roept Möller uit, sind gegenüber
dem was man erwarten konnte, verhältnismässig so zahlreich und bedeutend, dass
mancher mit mir ausrufen wird Wo haben wir alle doch nur unsre Augen gehabt?’
Nu ... dat is weer wat sterk, daar toch inderdaad al de akribie, de rustelooze
verzamelzin en de geschoolde scherpzinnigheid van een groot man uit het
Indogermanistengilde moesten samentreffen met het toch ietwat avontuurlijke plan
te gaan zoeken op zoo gevaarlijk gebied. En hiermee hangt onmiddellijk een
meenings-verschil samen. Het is namelijk door Möller niet bewezen, dat het
Indogermaansch en het Semito-Chamitisch als zustertalen verwant zijn. Verre
vandaar. Een algemeene verwantschap is mijns inziens door hem zeker gemaakt,
maar van welken graad? Dus pas tweede phase.
Nu neemt Möller zelf ook wel aan, dat het Klein-Aziatisch een schakel vormt
tusschen Semitisch en Indogermaansch, maar hij heeft het belang hiervan niet naar
waarde geschat en er bijna geen partij van getrokken. Sedert Kretschmer weten we
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toch, dat ook de taal der Vóór-Helleensche Pelasgen met Karisch, Lydisch en
Mysisch in het Westen en Lykisch, Pisidisch, Isaurisch, Lykaonisch, Kilikisch en
Kappadocisch in het Oosten, de Klein-Aziatische taalgroep vormen en na Fick's
boek over de Vorgriechische Ortsnamen was hier menig punt van belang uit op te
halen, gelijk Arth. Gleye en Kiessling getoond hebben. Verder noemt Fick, in
navolging van Salomon Reinach, dat Vóór-grieksch niet zonder alle reden Hittitisch.
Nu heeft ten eerste Jensen de Oud-Hittitische inscripties zeer verdienstelijk ontcijferd,
maar verder zullen de recente opgravingen van Boghaz Kui hier weldra overvloedig
materiaal bezorgen in babylonisch spijkerschrift, en ten tweede had Hommel al voor
jaren (en heeft thans ook Dirr) het Hittitisch verbonden met de tegenwoordige
Kaukasische talen. Deze verdeelt men het best in vier groepen:
Tsjerkessisch-Abchazisch, Tsjetsjensisch, Daghe-stanisch of Lezghisch en
Kharthwelisch. Uit het Kharthwelisch (ook wel Zuid-Kaukasisch geheeten) zijn als
dochtertalen het Lazisch, Swanethisch, Mingrelisch en Georgisch of Groezinisch
voortgekomen. Deze zijn op hunne beurt zelf na Bopp door Trombetti voor eenige
jaren reeds op overtuigende wijze tot een schakel van 't Indogermaansch en
Semito-Chamitisch geproclameerd, onder toejuiching van Hugo Schuchardt. Verder
had Uhlenbeck er in de laatste jaren herhaaldelijk op gewezen, dat het
Indoger-maansche flexiesysteem, wel verre van rechtstreeks uit een agglutineerende
periode te stammen, integendeel de ruïne moet zijn van een rijk polysynthetische
taalstructuur, gelijk wij die juist uit het Baskisch en de Kaukasische talen kennen.
Daarenboven is de bekende Armenoloog Marr (die ook tusschen haakjes in zijne
laatste publicatie met klem de verwantschap van Semitisch en Kaukasisch bepleit)
er in de laatste jaren herhaaldelijk op komen wijzen dat het Armenisch vol zit met
Kaukasische, vooral Georgische elementen; waarbij Jensens conclusie dat de
Hittitische inscripties het dichtst bij het Armenisch staan wonderwel past. Als
hypothese zou ik hier nog, in verband met de boven gesignaleerde verwarring van
de noëtische en de reëele
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orde, aan toe willen voegen, dat hetgeen Marr bewoog om het Armenisch eene
mengtaal te noemen, misschien met evenveel recht zou kunnen worden gebruikt
om in het Armenisch de rechte afstammeling te zien van een Vóór-Indogermaansch
uit den tijd, dat zich het Indogermaansch nog niet als zelfstandige taal uit de
Kaukasische groep had losgemaakt, iets wat te meer waarschijnlijk wordt nu
Chachanoff uit Klein-Aziatische plaats-namen bewezen heeft dat er vroeger tot aan
de Halys Georgiërs woonden, wat door de Morgan op archaeologische gronden
bevestigd en zelfs uitgebreid is, tot de constateering dat omtrent 1000 jaar v. Chr.
o

de Kaukasiërs zich uitstrekten tot eene lijn, die hij op ongeveer 35 N. Br. dwars
door Klein-Azië trekt. We hebben dus in ieder geval redenen te over om de centrale
positie die zoowel het Kaukasisch als het Klein-Aziatisch innemen door hun
identificatie nog te versterken. Bij deze zoo uitgebreide Kaukasische taalgroep
hooren dan respectievelijk volgens Sophus Bugge en Thomsen, Hommel en
Trombetti, Pauli, Hüsing, e.a. nog het oude Etruskisch, het Baskisch en Iberisch,
de vóór-Grieksche inscriptie op Lemnos, en het oude Elamisch van Soesa en den
Zagros.
Herinnert men zich nu kort al het voorafgaande, dan zal men begrijpen hoe August
Fick in een bespreking van Much's boek over de Urheimat der Indogermanen, te
recht of ten onrechte alle Semiten, Chamiten, Indogermanen, (Oegrofinnen,)
Kaukasus-volken en Klein-Aziaten op den Kaukasus als hun oude vaderland
samenbrengend, er toe komen kon, zich ten slotte lakonischweg af te vragen:
‘Weisen nicht auch die Sprachen sämmtlicher Völker der weissen Rasse gewisse
gemeinsame Kennzeichen auf?’ Met Indogermanisten als Möller en Fick stemmen
Semitisten als Hommel en Jensen ook in deze synthese broederlijk overeen.
Voegt men hier nog bij dat de beste tegenwoordige kenner van het Georgisch A.
Dirr op talrijke analogieën van de Kau-kasische talen met het Oeral-Altaïsch heeft
gewezen, en in het Sumerisch zelfs meer aanleiding vindt het Kaukasisch dan
Altaïsch te noemen, en hier nog eens uitdrukkelijk de oudere Klein-
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Aziatische talen, het Etruskisch en Baskisch als verwanten bij inlijft, dan zal men
ook de groote waarschijnlijkheid der oerverwantschap aller tot dusver opgenoemde
talen moeten toegeven, en volgend schema ten minste als leiddraad voor het verder
onderzoek der tweede en derde phase moeten aanvaarden.

NOSTRATISCHE TALEN FIG. II.

Men ziet het: de tijd dat de grootste taalgeleerden het voor onmogelijk hielden
dat de verschillende bekende taalstammen toch weer onderling zouden
samenhangen, is voorbij, voorgoed voorbij.
Voor de talen buiten het kultuurbekken der Middellandsche zee is het vooroordeel
nooit zoo groot geweest. Die waren nog te weinig onderzocht, zoodat het hier al te
zeer voor de hand lag, dat later nog breedere samenhang zou kunnen gevonden
worden. En al wijkt dan ook het tegenwoordige standpunt heel wat af van Friedrich
Müller's denkgewoonten, toch behoeven wij hier geen ommekeer te constateeren.
In geleidelijke ontwikkeling gaat de genealogische taalvergelijking verder en
voortdurend rijen zich kleinere of grootere groepen tot een nieuw verband aaneen.
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De Afrikaansche talen worden in den laatsten tijd ijverig doorzocht. Van al de nieuwe
koloniën in het rond, dringt ieder het binnenland in, en zoo kunnen de Europeesche
geleerden voortdurend hun scherpzinnigheid beproeven aan de rijke schatten van
nieuw toevloeiend materiaal.
In het Zuiden stooten wij echter al aanstonds op het ethno-logisch probleem der
Hottentotten en Boschjesmannen. Gelukkig komen evenwel de nieuwere soluties
hiervan tamelijk wel met de linguistieke gegevens overeen. Alleen de
Boschjesmannen zijn een oorspronkelijk zelfstandig ras en behooren met de
Pygmaeën van Centraal-Afrika tot de Negrillos. De Hottentotten of Khoikhoi zijn
volgens Schinz een mengras van de Boschjesmannen met een volk van blanker
huid. Dit volk kan zeer goed een Chamitische stam geweest zijn. De ruïnen van
Mashona-land getuigen toch allerwaarschijnlijkst dat de Chamiten tot diep in
Zuid-Afrika zijn doorgedrongen. Bovendien wees vooral Stuhlmann erop dat men
in Oost-Afrika voortdurend evidente mengtypen van Chamiten en Bantoenegers
ontmoet, en dat de heele beschaving er met Chamitische bestanddeelen is
vermengd; terwijl laatstelijk nog verschillende talen van Semito-Chamitisch karakter
in Duitsch-Oost-Afrika gevonden zijn o.a. het Mboeloenge en het Wahehe. Wij
mogen dus de oude meening van Lepsius later door Bertin opnieuw uitgesproken
niet eenvoudig als ongegrond verwerpen; en zoowel om 't in Zuid-Afrika anders
geheel onbekende grammatisch geslacht, als om menige andere overeenkomst
voor waarschijnlijk houden, dat het Hottentotsch (Nama, Kora en Dama) eene
mengtaal is van Chamitisch met de taal der Boschjes-mannen.
Deze stond tot nu toe geheel en al afgezonderd. Maar het ligt nu natuurlijk voor
de hand haar met de talen van de Centraal-Afrikaansche en desnoods zelfs van de
Aziatische Pygmaeënstammen te vergelijken. Deze zijn toch geen
degeneratieproducten gelijk men vroeger meende, maar naar het eenstemmig
oordeel van Fritsch, Schweinfurth, Emin, L. Wolf, Johnston, Le Roy en Kollmann
een afzonderlijk zeer oud menschenras.
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Maar Kern, Sarrazin, Schmidt, Geiger en Le Roy hebben respectievelijk voor de
Negritos der Philippijnen, de Toala's van Celebes, de Semang en Sakei van Malakka,
de Weddah's van Ceylon, en de Akka's, Batwa's en Bakoa's van Centraal-Afrika
geconstateerd, dat zij allen de talen der hun omgevende volken hebben aangenomen.
Nieuwere onderzoekingen evenwel van v.d. Burcht, Selingmann en Moszkowski
hebben getoond, dat er in de Centraal-Afrikaansche en Ceyloneesche
Pygmaeëndialecten (ook der Aket's op Sumatra?) toch nog vele oude woorden
voortleven, die niet uit de omringende talen kunnen worden verklaard. Cust, Fritsch
en Le Roy vindiceeren dan ook reeds uitdrukkelijk de verwantschap der
Boschjesmannen en Pygmaeën. Dat de Boschjesmannen oorspronkelijk een veel
grooter deel van Zuid-Afrika moeten bewoond hebben, blijkt nog duidelijk uit den
invloed, die hunne taal op de Zuidelijke Bantoe-talen heeft uitgeoefend. Meinhof
bewees o.a. dat hierin de oorsprong der Bantoe-clicks moet gezocht worden en Br.
Otto berichtte onlangs dat er in Natal nog heden her en der Boschjesmannen
voorkomen.
De Bantoe-talen zelf vormen, gelijk reeds tamelijk lang bekend is, één ontzaglijken
maar toch kompakten taalstam, waarvan de ontwikkeling reeds meer dan eens met
die der Indoger-maansche taalfamilie is vergeleken.
In aansluiting bij de vroegere onderzoekingen van Bleek, Torrend en Jacottet
heeft onlangs F.N. Finck eene genealogische indeeling ontworpen, die om haar
zorgvuldige afleiding uit de feiten, haar verstandig eclectisme uit de vroegere
systemen, en haar niet-te-versmaden overeenstemming met de ethnologische
gegevens en historische overleveringen, in haar hoofdlijnen wel definitief mag
heeten. Volgens Finck dan zijn de Bantoe-negers in hun tegenwoordig gebied
gekomen van uit het Noord-Westen. Aanvankelijk was hun dan ook het
Noordwestelijk deel der Bantoelanden van Kameroen tot den Congo voldoende, en
daar hebben de oudste Bantoes een tijd lang bijeengewoond. Toen evenwel een
tijd later een tweede lang áánhoudende invasie nieuwe Bantoes uit het Noorden
kwam opzetten, werden de
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Zuidelijke oude Bantoes van de Noordelijke oude Bantoes gescheiden en altijd
verder opgedrongen naar het Zuiden, zoodat wij ze op het oogenblik in den uitersten
Zuid-Oosthoek van Afrika terugvinden. De nieuwe Bantoes vormen dus de
middengroep, van oceaan tot oceaan, en de twee uit elkaar gedreven helften der
buitengroep zijn de eerstaangekomenen. En in aansluiting bij het bovengezegde
over de Negrillos en hun tegenwoordig verblijf in de meest onvruchtbare en minst
toegankelijke grenzen van het Bantoe-gebied (de Kalahariwoestijn in het Zuiden en
de maagdelijke wouden van Centraal-Afrika in het Noorden) mogen wij concludeeren
dat de oude en nieuwe Bantoes op hunne tochten de nog oudere bevolking der
Negrillos gaandeweg hebben verdrongen, maar in het Zuiden ook gedeeltelijk in
zich hebben opgenomen, juist als zij in Oost-Afrika zich sterk met Chamitische
stammen hebben vermengd.
De Noordwestelijke afdeeling nu der oudste Bantoes, die wij de Doeala-groep
zullen noemen, omvat op het oogenblik: het Boebi, de Kameroentalen: Doeala,
Benga, Soeboe, Roendo, Tanga, Noho, Poekoe, Woeri, Abo, Bea en Yaoende, het
Fang en het (M)pongwe in den Franschen Kongo, en aan den Midden-Kongo: het
Bangi, Lolo, Ngala, Ngombe, Poto, Soko en Kele. De Zuidoostelijke afdeeling der
oudste Bantoes, die wij naar de bestbekende taal de Peli-groep noemen, omvat de
Kaffer-familie met het Xosa, Pondo, Zoeloe, Tebele en Ngoni, in Transvaal het
Venda, daarbij ten Zuidwesten aansluitend de Tsjwanafamilie het Peli, Soto, Tlapin,
Rolon; op Portugeesch gebied het Tonga, Ronga en Gwamba, verder het Siga, en
ten Noorden daarvan nog de Makoea-groep: het Tsjwabo, Toegoeloe of Mozambique,
Meto, Masasi en Lomwe.
De middenafdeeling of de nieuwe Bantoes worden ook onderverdeeld in een
Westelijke en Oostelijke helft. De Westelijke die wij Herero-groep zouden willen
doopen omvat het Herero, Ndonga, Koeanyama en Lodzjatsi in Z.W.-Afrika, dan
Tonga, Soebija en Bembe in Angola, alsmede het Zuid-Mboenda met het Bihe en
Nano ten Oosten en ten slotte het Kwango of
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Mboenda in 't Zuid-Westen van den Congostaat. De Oostelijke helft of Swaheli-groep
ten slotte omvat een ontzaglijke reeks van talen: te beginnen boven het
Victoria-Nyanzameer het Ganda, Nyamboe en Zongora, ten Westen van het meer
het Nyoro, Ziba en Karagwe, en nog verder naar het Westen in den Congostaat het
Rega. Tusschen de Zeekust en het meer op Engelsch gebied: het Kamba en
Pokomo, ten Zuiden daarvan het Teita, Sagala, Pare, Madzjami, Mosji, Tambi en
Dzjiri; het Nika, Giryama en Digo, en te midden der Massai-Nubiërs aan den
Kilimandzjaro het Dzjaga en Siha. Ten Zuiden eindelijk van het Victoria-Nyanzameer
het Nyanyembe, Soembwa en Galaganza, ten Noord-Oosten van het Tanganikameer
het Roendi en Sindzja, ten Westen het Bamba en Koesoe, het Goeha en Tabwa,
ten Zuidoosten het Oengoe en Fipa, ten Oosten verder het Nyatoeroe, Kimboe,
Sango, Bena, Ndoenda, Nkwifiya, Kweni, Ziraha en Gangi; en nog meer ten Oosten
naar de kust eerst de Sagara-groep met het Kagoeroe, Itoemba, Kondoa, Kami,
Khoetoe, Gogo, Zaramo, Hehe, Rangi en Pogoro en aan de Zanzibarkust eindelijk
het Sjambala, Bondei, Zigoela en Ngoeroe. Langs de kust naar het Zuiden gaande
ontmoeten wij nu het Swaheli met het Oengoedzja, Lamoe en Tikoe, dan het Konde
dat zich tot het Nyassameer uitstrekt en op de Komoro-eilanden het Ndzjoeane en
Ngazidzja. Ten Zuidwesten van het Konde en ten Zuidoosten van Nyassameer het
Yao, ten Noordwesten van het Konde en ten Noorden van 't Nyassameer het Pangwa
of Nena en het Kinga; ten Westen van het Nyassa het Senga, Bisa en Tonga, ten
Zuiden het Sena, Tete, Sofala, Nyandzja, Toemboeka, Ravi en Ngindo en eindelijk
ver ten Zuidwesten als verbinding met de Westelijke helft het Karanga, Sjona en
Yeye.
Maar behalve de onderlinge verhouding der Bantoetalen is ook het mogelijk
verband met verdere taalstammen niet verwaarloosd. Gaandeweg toch trokken
nieuwe punten van gelijkenis de aandacht der geleerden weer terug naar de door
Norris, Bleek, Logan, Lepsius en Christaller aangenomen oerverwantschap der
Bantoe- en Negertalen. Vooral Krause bewees
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de onloochenbare Bantoïde afkomst der talen van Sierra Leone: Boellom en Temne.
De frappante gelijkenis was trouwens Fr. Müller al opgevallen. En daar nu deze
talen al sedert lang voor familieleden werden gehouden van al de talen daaromheen:
het Baga, Landoma, Mampa; het Wolof, Feloep, Filham, Bola, Sarar, Pepel, Kanyop,
Padsjade en Biafada, kwam de naam Semi-Bantoe-talen of Bantoïden voor deze
groep weer in eere. Nu toonde verder Krause ook aan, dat het Biafada met z'n
verandering der aanvangsconsonanten geheel en al met het Poel (Foeta Jalo, Foeta
Toro, Sokoto, Toelfoelde en Bornoe Poel) en Serer, die reeds Fr. Müller voor
onderling verwant hield, overeenkomt, en om meer dan ééne reden nog zeker met
dit laatste paar verwant is. P.W. Schmidt voegt bij deze laatste groep nog het Kisi,
en wijst erop, dat niet alleen de verandering der aanvangsconsonanten in 't enkelen meervoud met de bekende wisseling der Bantoe-prefixen in verband staat, maar
vindt zelfs de meest opvallende Bantoe-prefixen zelf in deze en andere Negertalen
terug. Hij wijst er verder op, dat ook de talen van Togo's binnenland Tem, Akasele,
Ashanti, Avatime en Goerma van den eenen kant met Poel, Serer en Biafada
dezelfde genoemde sprekende kenteekenen vertoonen, en zich van den anderen
kant op allerlei andere punten nòg nauwer bij de Bantoetalen aansluiten. Het is nu
opmerkelijk dat de talengroep van Sierra Leone en omgeving zich evenals het
Bantoe door een zuiver praefix-systeem met achterstelling van den Genitief kenmerkt,
doch het Poel en Serer over 't algemeen suffigeerend zijn, maar eveneens den
Genitief achterstellen, terwijl Tsji en Avatime daarentegen den Genitief vooropstellen
maar praefigeerende woordvorming bezitten, en het Goerma ten slotte met
vooropstelling van den Genitief zoowel prae- als suffixen vertoont. Alles wijst er dus
op dat deze afwijkingen, wel verre van de Bantoïde gemeenzame afkomst
onwaarschijnlijk te maken, haar integendeel om de klaarblijkelijke overgangsperioden
die elk hunner ons bewaard heeft, veeleer bevestigen en verzekeren. Bij het Goerma
sluiten zich nu met voorafgaanden
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Genitief een heele reeks suffigeerende talen aan: het Mose, Dzjelani, Goeroesja,
Legba, Kaure, Tsjiamba, Koama, Bagbalan, Kasm, Yoela, Dagbane en Loso, alle
in het achterland van Dahomey, Togo en de Goudkust. De Nigertalen verder, die
het dichtst aan het Bantoe-gebied grenzen, en door Fr. Müller tot ééne
samenhangende groep zijn geconstitueerd, heeft G. de Gregorio reeds voor jaren
op degelijke gronden met het Bantoe samengebracht, alhoewel zij op eenige fossiele
praefixen na, de agglutinatie als morphologisch systeem geheel hebben verworpen.
Sommige als het Ibo, Noepe, Akoe, Yoroeba plaatsen den Genitief achteraan, het
Ewe en Akra echter voorop; waarbij dan ten slotte de groep van Basa, Grebo, Kroe
en Dewoi met de Mandetalen Vei, Mandingo, Soesoe, Bambara, Mende en
Sarachole, alle met dezelfde grondtrekken zich geleidelijk aansluiten. In deze dus
geschetste familie-verhoudingen zijn verschillende punten beslist zeker, maar ik
hecht eraan hier nog eens uitdrukkelijk te herhalen dat de samenvatting van al deze
talen tot ééne Opper-Guineesche groep nog in onze eerste phase verkeert. De
Bantoïde afkomst is dus nog niet voor alle even zeker, voor de meeste is het niets
dan een soliede waarschijnlijkheid.
Deze probabiliteit wint evenwel nog aanmerkelijk als wij met zekerheid eenzelfde
verband der Bantoetalen tot de Centrale Soedan-taalgroep kunnen constateeren,
daar deze toch minstens met groote waarschijnlijkheid aan de talen van
Opper-Guinea verwant is. De moeilijkheid zit em weer juist als daar zoo even in de
verhouding der groeptalen onderling. Bijna ieder die zich met deze idiomen
bezighoudt neemt bijna als vanzelf sprekend de nog altijd slechts half bewezen
verwantschap aan tusschen Haoessa, Sonrhai, Bagrima, Bongo, Boto, Maba, de
Bornoe-talen: Teda of Tibboe, Kanoeri, Moerio, Ngoeroe en Kanem, en de Moesgoe
of Moezoektalen: Moesgoe, Batta, Wandala en Logone; en gaat dan aanstonds de
verhouding dezer talen tot de Bantoe- of Berbertalen bestudeeren. Juist den
omgekeerden weg natuurlijk! Bij het zoeken van verwantschap moet men toch met
de naastbestaanden beginnen, en dàn vindt men van

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

136
lieverlede steeds geleidelijk den stamboom opklimmend ook de verdere verwanten
vanzelf. Intusschen, hoe slecht de gevolgde methode ook was, men is tot eenige
wel onsamenhangende, maar toch plausibele resultaten gekomen. Volgens Fr.
Müller is de overeenkomst van het Haoessa met het Semito-Chamitisch allertreffendst
en z'n verwantschap met het Logone en Wandala onloochenbaar. Marré volgt met
de conclusie dat het Haoessa eenerzijds de brug vormt tusschen de Koesjiten- en
Berbertalen,

BANTOÏDEN EN BANTOE-TALEN FIG. III.

anderzijds met eenige Centraal-afrikaansche idiomen, verder met de talen der
Goudkust verwant is, en dat ten slotte een verre gelijkenis met het Bantoe niet te
betwijfelen valt. Eindelijk heeft A. Seidel onlangs met zekerheid het oorspronkelijk
Bantoekarakter vastgesteld, dat naar zijne meening door de vermenging met
morphologische elementen uit allerlei Soedan-talen tot nu toe was miskend. Ik voor
mij geloof dus dat de Semito-Chamitische overeenkomsten wel op een trouwens
historischbewijsbare volksvermenging zullen berusten, en dat een éénledig
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Bantoe-Soedan-element de ware grondstof dezer talen uitmaakt. Deze conclusie
komt in ieder geval uitstekend overeen met die van P.W. Schmidt: ‘Nous
soutiendrions que les Soudanais formaient anciennement un peuple unique avec
les tribus Bantoues. La patrie des Bantous seraient les pays au Nord de Cameroun,
mais à un temps où il n'y avait pas encore d'influences hamitiques. Cependant il se
pourrait très bien que le commencement de ces influences leur aurait donné la
première impulsion de quitter leur pays natal et de prendre la direction vers le Sud
et le Sud-Est’. Ten slotte pleiten er vele geschiedkundige gegevens voor, dat ook
de Soedanlanden niet het oudste vaderland der Bantoe- en Soedan-negers zijn. Zij
moeten van het Oosten komen. Van de Perzische golf of het vasteland dat Indië
met Afrika verbonden moet hebben?
Frobenius heeft op diepgaande ethnologische overeenstemmingen tusschen
Afrika en het vasteland van Australië gewezen. Ankermann heeft dit in aansluiting
bij Gräbner's ‘Kulturkreise’ van Australië nader gedetermineerd en de
West-Afrikaansche dus oudere Afrikaansche kultuur met die der Oost-Papoea's
verbonden. Gräbner neemt toch in Australië behalve de oudste Negritoinwoners
twee invasies van Papoea's aan: ééne in het Westen en eene andere in het Oosten.
En hierbij hebben hem in het algemeen de deskundigen bijgestemd. Alleen heeft
hij volgens P.W. Schmidt wel te veel aan de Papoea's en veel te weinig aan de
oorspronkelijke Negritos toegewezen. Zou dus deze ethnologische overeenkomst
misschien erfgoed der Pygmaeën-Negritos kunnen zijn? Of moeten wij de Papoea's
met de Bantoïden verbinden? In ieder geval krijgt het taalverband dat Edward M.
Curr indertijd tusschen de West-Afrikaansche en Australische talen ontdekte en met
meer dan oppervlakkige argumenten waarschijnlijk maakte, door deze nieuwe
ethnologische onderzoekingen weer actueele beteekenis.
Op de onderlinge groepeering der Australische talen is weer veel te weinig
gestudeerd. Het zou dan ook tamelijk nutteloos zijn hier een honderdtal namen te
noemen, daar wij tot een be-
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vredigende classificatie nog niet zijn gekomen. Wel schijnt het dat de talen van
Victoria en der Narrinyeri met die van de uitgestorven Tasmaniërs overeenkomen
en de oudste groep vormen. Daarmee zeker nauw verwant is eene tweede groep
die bijna geheel Nieuw-Holland beslaat en in het Noorden begrensd wordt door
o

o

eene lijn van 20 tot 15 Z.B. Men vergete evenwel niet, dat deze Oud-Australische
talen voorloopig geen verwantschap met de Papoesche taalgroep vertoonen. Verder
zijn er vele aanwijzingen dat de Papoesche talen zelf ten Noorden van die lijn
o

o

tusschen 15 en 20 Z.B. met alleen nog de Aranda veel Zuidelijker in een Westelijke
en een Oostelijke groep uiteenvallen, in overeenstemming met de bovengenoemde
Kulturkreise. Verschillende talen van 't Kaap-Yorkschiereiland hangen zeker ten
nauwste samen met een heele reeks Papoeatalen van Engelsch-Nieuw-Guinea.
Deze kennis danken wij aan Sidney H. Ray. P.W. Schmidt voegde hier nog eenige
talen in Duitsch-Nieuw-Guinea en Nieuw-Brittannië, op Savo, Roea en de
Salomonseilanden aan toe. Ten slotte bewezen onlangs H. Kern en N. Adriani ook
voor Nederl. Nieuw-Guinea dat de talen om het Santanimeer en van Merauke (ook
Tugeri genoemd) in hetzelfde verband hooren.
Het reeds oude vraagstuk of de Dravidische talen van Vóór-Indië niet met de
Australische taalgroep samenhangen, is door Friedrich Müller destijds in afwijzenden
zin beantwoord. Sten Konow echter, de nieuwe bewerker dezer talen voor de
Linguistic Survey of India kan het niet nalaten even in een noot deze uitspraak van
Müller te disqualifieeren. Laten we dus het door hem toegezegde onderzoek
afwachten. De anthropologische gegevens pleiten ervóór. Caldwell de klassieke
autoriteit voor het Dravida zocht de naaste verwanten in juist omgekeerde richting.
En zijn uitspraak over het Dravidisch-Finsch-oegrisch verband heeft dan ook altijd
nog hare waarde. Het Oer-Dravidisch ging volgens Sten Konow aanvankelijk in drie
o

takken uiteen. 1 Het huidige Brahoeï in Baloetsjistan, en de twee oudere kunnen
o

wij met historische namen gevoegelijk 2 het Andhra
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o

en 3 het Dramila noemen. Van het Andhra is het tegenwoordige Teloegoe de eenige
rechtstreeksche afstammeling. Het Dramila viel uiteen in een Zuidelijke en een
Noordelijke groep. Van deze Noordelijke nu komen af het huidige Koeroekh of
Oeraon (de oude Kârushas uit het epos), Malto (de oude Malajas), Gondi, Koeï of
Khond en Kolami, die in deze volgorde tot het Teloegoe naderen. Uit de Zuidelijke
groep ontwikkelden zich het Tamil, Malayalam en Kanareesch met eenige
minbelangrijke taaltjes, waaronder Toeloe, Kodagoe, Toda en Kota. Zoo blijkt dus
dat in deze taalgroep althans eens de goede methode is gevolgd: het onderzoek
naar de onderlinge verhouding is reeds in onze derde, maar dat naar de uitwendige
verwantschap staat zeker nog pas in onze eerste phase.
Oogenschijnlijk niet taalverwant aan de Dravida's zijn de hun zeker ras-verwante
Vóór-Indische Kol- of Moendavolken, wier talen alle echter zeker op een Oer-Moenda
teruggaan. Dit Oer-Moenda viel in een Zuidwestelijke en een Noordoostelijke groep
uiteen. De Zuidwestgroep is thans nog vertegenwoordigd door het Koerkoe, Kharia,
Joeang en de twee half-Dravidische mengtalen Gadaba en Savara. De
Noord-Oostelijke taalgroep op het Chota-Nagpoerplateau heette eenmaal Kherwari
en is thans gedifferencieerd in Santali, Karmali, Mahle, de eigenlijke Koltalen:
Moendari, Bhoemisch, Birhar, Koda, Ho en het drietal Korwa, Asoeri en Toeri, die
in deze volgorde den overgang vormen naar de Zuid-Westgroep. Dat deze heele
taalfamilie ten nauwste verwant is met de Achterindische Mon-Khmer-talen is een
ontdekking van de laatste jaren. Na Logan, Mason, Schott en Phayre, had E. Kuhn
op de mogelijkheid gewezen. Sten Konow maakte het waarschijnlijk, maar pas door
het onderzoek van P.W. Schmidt, die naar goede methode eerst het verband der
Mon-Khmer-talen onderling nauwkeurig had vastgesteld, is het definitief bewezen.
Een uitgebreide overeenkomst in den woordenschat, en een diepe gelijkenis van
het voor deze talen zoo voorname woordvormings-systeem maken allen twijfel
langer onmogelijk. Ook de tot nog toe geïsoleerde talen der
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Khasi en der Nikobaren werden door Schmidt in dezen grooten Austro-Aziatischen
taalstam ingelijfd, zoodat de onderlinge graadverwantschap nu blijkt als volgt: De
o

o

Austro-Aziatische stamtaal schoot drie takken uit 1 het Semang op Malakka 2 het
o

Khasi-Nikobaarsch 3 het eigenlijke Mon-Khmer. Het Semang ging nu verder uiteen
in 't huidig Semang, Tembe, Senoi en Sakei. De Khasi-Nikobaarsche groep omvat
behalve de twee uiterste talen die in den naam liggen samengevat nog het Angkoe,
Wa, Riang, Palaung en Danaw. Uit den derden tak sproten ten eerste het
Oer-Moenda waarvan wij de verdere geschiedenis al kennen, dan het Mon en
Khmer, (de literatuurtalen van Pegoe en Kambodzja) met de bijbehoorende Bahnar,
Stieng en Moidialecten in het Achterindische binnenland, het Annamitisch op de
Oostkust, en Bersisi met Djakoen op Malakka. Schmidt voegt bij deze laatste groep
nog uit het Oosten het Tsjam, Rade, Djarai en Sedang vooral om de volkomen
gelijkheid van de praefixen met het Mon-Khmer. H. Kern gevolgd door Kuhn,
Niemann, Aymonier en Cabaton, had deze talen om de eenenal gelijkende pronomina
altijd voor Maleisch-Polynesisch gehouden. Schmidt echter zag hierin nu (terecht
of ten onrechte, dat zullen we straks zien) mengtalen van Mon-Khmer en
Maleisch-Polynesisch.
Nu had A.H. Keane reeds vroeger eens een poging gedaan om al de
Maleisch-Polynesische talen met die van Achterindië in verband te brengen. H. Kern
had daarna met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid betoogd, dat het stamland
van de Maleisch-Polynesische volken althans zeker in het Oosten van Achterindië
moest gezocht worden. Dit gevoegd bij eigen spontane constateeringen van allerlei
herkomst bracht er P.W. Schmidt toe, ook deze verwantschap ten slotte nog
systematisch te onderzoeken. En het resultaat hiervan heeft hij neergelegd in zijn
laatste boek. Aan de hand van Kern en Marre heeft hij den Maleisch-Polynesischen
of beter Austronesischen taalschat met de hem zoo vertrouwde
Mon-Khmer-stamwoorden vergeleken, en de talrijke treffende overeenkomsten in
klanksysteem, gramma-
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tischen bouw en woordenschat maken het voorgoed zeker, dat hier een diepere
samenhang bestaat. Alleen veroorloof ik mij op te merken, dat in dit verband de
bovengenoemde mengtalen van Oost-Achterindië wel eens de minst afgeweken
afstammelingen konden zijn van de oertaal in het oude stamland, waaruit zich bij
de verhuizing successievelijk alle Austronesische talen hebben gedifferencieerd,
en stel ik dus voor de Oost-Achterindische talen het Tsjam, Rade, Djarai en Sedang
de Proto-Austronesische groep te noemen.
Zien wij evenwel om de draagwijdte dezer nieuwe resultaten levendiger te
beseffen, eerst nog even van naderbij wat men zooal onder de
Maleisch-Polynesische of Austronesische talen samenvat.
Het Proto-Austronesisch nu zond successievelijk groepen uit naar Formosa,
(Japan), de Philippijnen, Malakka en Sumatra en vandaar naar Banjak, Nias, de
Batoe en Mentawei-eilanden met Nassau en Engano en eindelijk zelfs naar de
Malediven en Madagascar. Deze laatste tocht is nog niet zoo heel lang geleden,
daar gelijk G. Ferrand onlangs na v.d. Tuuk en Brandstetter getoond heeft alle
tongvallen van Madagascar een stel Sanskrit-leenwoorden hebben bewaard, die
ze bezwaarlijk vóór onze jaartelling in Indonesië hebben kunnen opnemen. Eenige
dialecten van het Malagasy of Malgasj zijn het Hova van Imerina en verder Behosi,
Betsileo en Ibara in het binnenland. Aan de Oostkust het Betsimisaraka. Langs de
West- en Noordkust het Sakalava. Al deze dialekten staan volgens Friedrich Müller
en Brandstetter ook sterk onder invloed der Afrikaansche Bantoe-talen. Ferrand
determineert dit nader met aan te toonen dat de Austronesiërs op Madagascar eene
oudere Bantoe-bevolking aantroffen en dier taal gaandeweg in de hunne hebben
opgenomen. Maar bovendien heeft het Sakalava later nog voortdurend tal van
Swaheli-elementen door het kustverkeer ontleend. Op de Philippijnen treffen wij op
Loezon: Tagala en Bikol, en van de kust van Mindanao tot Loezon vooral het Bisaya,
maar verder nog tal van andere dialekten waaronder Panayano,
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Pampanga, Iloca, Tinguian, Guináan, Manguian, Zeboe, Igorrote, Ibanag, Dadaya,
Apayao, Boyoevo, Calamiano enz. Op Formosa zijn het Favorlang, Sideia,
Pepohwan, Yoekan-Tayal, Jakeh, Tilloi en Tsoe zeer nauw met de talen der
Philippijnen verwant, hoewel naar Terrien de Lacouperie sommige van deze zeker
ook onder invloed staan der continentale Aziatische talen. De graad van dezen
invloed is evenwel nog niet voldoende onderzocht. Van de Philippijnen ging ten
slotte ook een groep Indonesiërs naar den archipel der Marianen.
Waarschijnlijk kwam later een nieuwe immigratiestroom van Achter-Indië uit over
Sumatra heen tot in Borneo en Java. Deze talengroep toch laat zich nog thans naar
deze eilanden in drie families verdeelen. Het Oer-Sumatraasch splitste zich verder
in vier talen: het Atjèhsch, Bataksch, Menangkabauwsch en Maleisch. Het oude
de

Bataksch zette tegen de 10 eeuw onzer jaartelling een groote kolonie uit naar
Madagascar, waar het Austronesisch element dus nog versterkt werd, en het
Maleisch verspreidde zich ook al vroeg over het schiereiland Malakka
(Djohor-Maleisch), den Riouw-Lingga archipel, Bangka, Bliton en de aanliggende
kusten van Borneo. In de laatste eeuwen ontstond het zgn. Laag-Maleisch dat
misschien beter Kreoolsch-Maleisch zou heeten en zich weer in Bataviaasch,
Semarangsch, Soerabajaasch, Ambonsch, Minahassisch-Maleisch enz. splitst. Het
o

Oer-Javaansch valt eveneens in vier talen uiteen: 1 Het Soendaneesch op
o

West-Java, 2 Het Oud-Javaansch of Kawi en daaruit de Midden-Javaansche
o

dialekten, en de huidige Javaansche schrijftaal, 3 Het Madoereesch op Madoera
o

en Oost-Java, 4 Het Balineesch op Bali. Het Borneoosch ten slotte ontwikkelde de
volgende talen en dialecten: Biadju-Dajaksch, Ot-Danumsch, Bandjareesch, Manjan,
Lawangan, Siangsch of Doesoen, Tidoengsch, Soloksch, Kayan, Madang, Petak,
Balow, Katingai, Meri, Kiao, Kohom, enz. enz.
Of Celebes met de Molukken hunne bevolking over Borneo dan wel over de
Philippijnen gekregen hebben is niet zeker uit te maken, maar het meeste pleit voor
de laatste onderstelling.
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Mocht de eerste waar zijn, dan moet dit volk vóór de Dajaks op Borneo hebben
vertoefd, en voor hunne invallen verder zijn gevlucht. In de talen van Celebes
onderscheidt men heel duidelijk drie groepen: het Noord-Celebisch, het
Zuid-Celebisch, en het Midden-Celebisch. Het Noord-Celebisch onderscheidt men
o

in vijf dialectenfamilies 1 Het Bantiksch, Bentenansch en de talen der
o

o

Sangir-Talautgroep, 2 Tomboeloe, Tonsea en Tondano, 3 Tontemboansch (vroeger
o

Tompakewa genoemd) en Tonsawangsch, 4 Het Ponosakansch en Mongondousch.
Deze twee laatste talen hooren van den eenen kant zeer nauw bij de talen van den
o

Philippijnschen Soeloe-archipel en ten anderen vormen zij den overgang tot 5
Gorontalo en Boeol. Het Zuid-Celebisch daarentegen onderscheidt slechts twee
talen, die het evenwel tot groote beschaving en letterkundige ontwikkeling hebben
gebracht: Het Makassaarsch en het Boegineesch. In Midden-Celebes treffen wij
behalve het Mandarsch de Toradjasche talen, die in de laatste jaren, dank zij vooral
N. Adriani beter bekend zijn geworden. Naast de best bekende Possosch-Todjosche
talen waaronder het Barée de voornaamste en Aoendée, Ampanasch en Togiansch,
Arée, Aée, Iba en Napoe minder belangrijke afstammelingen zijn, vinden wij ten
Oosten de Loindang die het Madi spreken, dat met het uitstervende Bobongko op
de Noordkust van Togian nauw verwant is, ten Noord-Westen de Parigisch-Kailische
talen: het Baria, Táa, Tara, Torai, Oende, Ledo (dat als lingua franca wijd in 't rond
verspreid is), Idja, Ado, Moma, Oema en Tado, en de verder afstaande Adjè-taal
der To-Lole's om Ampibato, en ten Zuid-Westen ten slotte de nog niet onderzochte
talen: Bada, Besowa, Tabakoe enz.
Ook de talen der Kleine Soenda-eilanden zijn van 't Balineesch en Javaansch
scherp onderscheiden en wijzen dus op een immigratie van andere zijde of op een
vroegere immigratie. Op Lombok kennen wij het Sasaksch, op Soembawa van West
naar Oost het Papekat, Tangai, Tombara, Dompo en vooral het Bimaneesch, op
Soemba het Kambera, Laora(neesch), Memboro en Prewetana, op Sawoe het
Sawoeneesch, op Flores in het Westen het Mangarai, Lio(neesch) en
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Endeneesch. Men moet zich deze immigratie overal voorstellen, als een soort
volksverhuizing, waardoor voortdurend nieuwe groepen van het vasteland en de
vroeger bevolkte eilanden verder togen, onbewoonde eilanden bevolkend, of de
oudere bewoners verdrijvend.
Van de Celebes- en de Kleinsoendagroep scheidde zich zoo eene
Oer-Melanesische taal af, waarvan de Proto-Melanesische talen van Oost-Flores,
(Sikkaneesch) Solor, Andonare en West-Lomblen (Soloreesch), Roti (Rottineesch)
Timor, (Dawan, Tettum, enz.) Wetter, de Key-eilanden, Boeroe, Ceram (Goramsch
en Bonfia) Ternate en Halmaheira (Tobeloreesch, Galelareesch, enz.) de
rechtstreeksche afstammelingen zijn. Toen nu echter een groote massa van dit
Oer-Melanesische volk langs de Noordkust van Nieuw-Guinea den grooten Oceaan
verder introk, ontmoette het op Nieuw-Guinea en achterliggende eilanden, de
1)
Papoea's die wij reeds kennen . De taal der aankomelingen vermengde zich nu
met de Papoesche talen, en hieruit ontstonden her en der de Melanesische
mengtalen. Men verdeelt ze het best in een Westelijke, Oostelijke en Noordelijke
groep. De Westelijke omvat eenige talen op de Noord- en Oostkust van
Nieuw-Guinea, waaronder vooral het Jabim en Mafoor bekend zijn en de talen van
den Bismarck-archipel. De Oostelijke bevat het Fidzji, en de meeste talen van
Nieuw-Caledonië, de Loyaliteitsgroep, de Hebriden en de Salomonseilanden, o.a.
Annatom, Erromango, Tana, Mallicolo, Lifoe, Baladea, Baoero, Goeadalcanar enz.
Tot de Noordelijke rekent men de talen der Karolinen, der Gilberten Marshalleilanden,
Koesaie, Ponape, Roek, Mortlock, Satoewal, Oeleai, Oeloethi, Yap, Merir en Boenay.
Niet alle eilanden echter van dit gebied schijnen met Papoea's bevolkt of althans
dicht genoeg bevolkt geweest te zijn om een blijvenden invloed op de idiomen der
nieuw-aangekomenen uit te oefenen, of wat ook mogelijk is: de oude bevolking werd
totaal verdreven. En hier vormde zich nu het Oer-Polynesisch. De

1)

Dat reeds de juistgenoemde Proto-Melanesische talen met Papoea-bestanddeelen zouden
vermengd zijn heeft W. Schmidt mijns inziens nog niet bewezen.
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Middelsalomonische talen, Florida, Boegotoe, Vatoerana met het Fidzji-Levoe en
de talen der Zuidkust van Nieuw-Guinea tot Kaap Possession, die men waarschijnlijk
ten onrechte Melanesisch-Polynesische mengtalen genoemd heeft, zijn er bijna
zeker de onmiddellijke afstammelingen van en kunnen wij dus gevoegelijk onder
den naam Proto-Polynesisch samenvatten. Door verdere verhuizing van hieruit
ontwikkelden zich nog verschillende nevengroepen. Het dichtst bij bleven de talen
van Ontong-Java, Bellona, Duff, Rennel, Toekopia, alle echt-Polynesische enclaven
in het Melanesisch gebied. Verder in Polynesië zelf van West naar Oost: het Maori
van Nieuw-Zeeland, het Ellice, Tonga, Samoa, Tokelau, Manahiki, Hervey, Tahiti,
Rarotonga, Hawaii, Marquesas, Paoemotoe, Mangareva en het Waihoe of Rapanoeï
op het Paascheiland. In aansluiting bij de boven opengelaten mogelijkheid dat de
invallende Austronesiërs de oorspronkelijke Papoea's naar 't verre Oosten zouden
verjaagd hebben, is het opmerkelijk dat in den Paoemotoe-archipel zich allerlei
afwijkingen vertoonen, die het best uit Papoeavermenging te verklaren zouden zijn.
Ook dit komplex van taalgroepen kunnen wij ten slotte in een schema het duidelijkst
samenvatten.

AUSTRISCHE TALEN. FIG. IV.
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Inderdaad als wij deze constructie gadeslaan, komt er bewondering in ons voor den
man, die zonder eenige pretentie jaren aaneen gezwoegd heeft om stuk voor stuk
de praemissen te bewijzen en bijeen te brengen, die hij eindelijk in een klein boekje
heeft bijeengegroepeerd, leidend tot deze heerlijk gedachte conclusie, van louter
waarheid. De naam van P.W. Schmidt zal blijven leven in de taalwetenschap naast
die van Hervas, Humboldt, Bopp, Bleek en Friedrich Müller.
Op gevaar af van nooit tevreden te lijken, waag ik het toch even mijn bedeesde
verwondering uit te spreken dat P.W. Schmidt zich zoo weinig met het Annamitisch
inlaat; daar deze taal óók volgens zijn eigen meening veel dichter bij het Mon-Khmer
staat dan het Austronesisch, en wel eens van groot belang kon worden voor een
mogelijke verbinding der Austrische talen met de Indochineesche, waarvoor, als ik
mij niet vergis, de beste Mon-Khmer-philologen Guesdon en Himly reeds meer dan
eens hebben gepleit.
Te meer, daar een heele reeks Himalaya-talen van de Zuidgrens van Kasjmir tot
de Oostelijke grens van Nepal, als daar zijn het Kanawari, Kanasi, Mantsjati, Rangloï,
Boenan, Rankas, Darmiya, Tsjaudansi, Byansi en Dhimal, een klaarblijkelijke
gelijkenis zoowel met het Indochineesch als met de Moendatalen vertoonen. Hodgson
heeft hieruit indertijd tot oerverwantschap van Indochineesch en Moenda besloten,
en al tracht nu laatstelijk Sten Konow al de samentreffingen dezer dialekten met het
Moenda uit latere ontleening en hun eigenlijke afkomst voor zuiver Indochineesch
te verklaren, zijne wankele argumenten hebben mij niet overtuigd; ik geloof
integendeel dat wij hier wederom slechts met een mengeling in de noëtische orde
te doen hebben, en dat in de realiteit de bewuste Himalayatalen de meest gelijkende
afstammelingen zijn van een Oer-Moenda Tibetaansch, en dat wij ze dus beter als
Proto-Indochineesche talen zouden kunnen karakterizeeren.
Dit is natuurlijk niets dan een hypothese voorloopig, maar die in ieder geval het
best aansluit bij H. Kern's adhaesie aan
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Schmidts resultaten: ‘De voorouders der Austroasiaten (dus Moenda, Mon-Khmer
en Khasi-Nikobaren) en Austronesiërs (Tagaleezen, Maleiers, Melanesiërs en
Polynesiërs) moeten een oudere laag der bevolking van Vóó-Indië hebben uitgemaakt
en door jongere aankomelingen nl. Ariërs en Dravida's naar onherbergzame streken
zijn teruggedrongen geworden, voor zoover zij niet met de Arische en Dravidische
bevolking zijn versmolten. Doch ook Voorindië zal wel niet het primaire stamland
zijn, en als wij bedenken dat Ariërs en Dravida's beide uit het Noordwesten in Indië
zijn doorgedrongen, de eenen in Oostelijke, de anderen in Zuidwestelijke en
Zuidelijke richting, dan ligt het vermoeden voor de hand, dat reeds vóór hen de
Austriërs uit het Noordwesten zijn gekomen, dus uit een Midden-Aziatisch gebied’.
De Indochineesche talen zouden zich dan ook oorspronkelijk van Centraalazië
uit naar het Oosten en Zuidoosten hebben verspreid. Het oudst waren dan de
polysynthetische Kiranti-talen aan den Himalaya, en misschien is het Tibetisch uit
eenzelfde taalstructuur voortgekomen. Uit een dergelijk stadium als het huidige
Tibetisch moet zich verder het Chineesch ontwikkeld hebben. Hoe zich hiertegenover
de nog haast onbekende talen in Zuid-China verhouden, is nog niet uit te maken.
Wèl schijnt het Miaotse en is zeker het Chineesche Shan of Tai-Mau met het
Byrmaansche Shan, het Khamti en het uitgestorven Ahom nauw verwant, en vormen
deze talen samen de Noordelijke groep der Tai-talen waarvan het Siameesch en
het Lao de Zuidelijke groep uitmaken; terwijl de Bodo- Naga- en Kasin-talen met
het Koeki-Chin en Byrmaansch een afzonderlijken ouderen aflegger naar Achter-Indië
vertegenwoordigen, waarvan wij, dank zij Grierson, (die al deze talen met het
Tibetisch als een Tibeto-Byrmaansche groep tegenover het Chineesch en de
Tai-talen stelt) eenigszins nader de genealogie kunnen bepalen. De oudste
voorloopers van deze volksverhuizing spraken waarschijnlijk een Proto-Byrmaansch
waarvan misschien het Mroe in de Arakanen Chittagongheuvels de huidige
repraesentant is. Daarop volgde
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een tweede invasie uit het Noorden. Bodo of Bara noemen zich nog de Mes en de
Kasari's die in Assan en N.O. Bengalen over een oppervlakte wonen, die praktisch
met het rijk der oude Kos-koningen samenvalt. Zij spreken thans het Bara, Rabha,
Laloeng, Dimasa, Garo en Tipoera, terwijl het verwante Moran is uitgestorven. Het
Mikir, Empeo, Kapwi en Khoirao vormen den overgang naar de Naga-talen. Deze
vallen in de volgende groepen uiteen: Angami, Sema, Rengma en Kezhama ten
Westen; Angwankoe en Namsangia ten Oosten; met Ao, Lhota, Tengsa en de talen
van het Tita-dal in het midden. Het Sopvoma, Tangkhoel en Maring leiden ten slotte
over naar de Koeki-Chintalen van de Nagaheuvels in het Noorden tot Sandoway in
Byrma. Deze groep splitste zich eerst in Meithei en de oude Chin-taal, welke laatste
zeer veel uiteenloopende dialecten vormde. Thans worden zij in vier groepen
verdeeld: het Thado, Sokte, Siyin, Ralto en Paite in het Noorden. In het midden ten
Westen het Oud-Koeki met weinig verschillende dialecten en ten Oosten het Zahao,
Loeshei, Banjogi, Pankhoe en als overgang naar het Zuiden het Lai. In het Zuiden
ten slotte Chinme, Chinbok, Welaoeng, Yindoe, Chinbon, Shö en Khami. En hierbij
sluit zich nu zeer nauw de Byrmaansche spreektaal aan. Een derde invasie uit het
Noorden en wel meer speciaal uit het Chineesche Yoennan repraesenteeren nog
thans de Kasin- of Kakhyen-stammen die zich zelf Singpho's noemen. De
veelvuldigheid der tonen bewijst een latere dus nauwere verwantschap met het
Tibetaansch. Zij oefenden eenigen invloed uit op de Naga-Bodotalen, maar veel
meer op het Meithei en leverden langs dezen weg waarschijnlijk het voornaaamste
element der Byrmaansche schrijftaal.
De prae-Chineesche Lolo's zijn waarschijnlijk geen Indochineezen maar misschien
Elamieten. Sommigen willen echter ook de heele Indochineesche taalfamilie uit
Elam afleiden. Maar dit is voorloopig nog heelemaal niet te beamen of te ontkennen.
Van de Amerikaansche talen wil ik hier liever zwijgen. Zie ik goed, dan is de
strooming der tegenwoordige linguistiek
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in die richting. Maar ik geloof, dat het beter is, eerst de van verschillende kanten
beloofde resultaten af te wachten, dan nu het onmogelijke te beproeven.
Men beseffe wel dat zoo-goed-als-alles wat tot nu toe is bijgebracht de resultaten
en meeningen zijn van degelijke geleerden, die alle werkten naar de beproefde
methoden der Indogermanistiek. Niet in aanmerking kwamen hier boeken of studies
als die van Falb, Edkins, Horatio Hale, Frey, von Velicz en dergelijken Dilettanten
doen door hunne onsystematische voortvarendheid aan de wetenschap veel meer
kwaad dan goed. Mannen toch, die overal: in Patagonië evengoed als in Japan of
Engeland, de verloren tien stammen van Israël zochten, Semitische woorden vonden
in 't Caraïbisch, in 't Tsjoektsjisch, en in 't Javaansch, die in 't Annamitisch de moeder
aller talen ontdekten, die het eerste het beste Chineesche woord naar verkiezing
met een Engelsch, Irokeesch of Hebreeuwsch vergeleken, hebben het vooroordeel
tegen de genealogische taalwetenschap bijna algemeen gemaakt. Of is zelfs niet
een al te gewaagd boek van Kaulen de aanleiding geworden tot Pott's Antikaulen,
een geschrift dat een halve eeuw lang stemming heeft gemaakt voor wat nu dwaling
blijkt? Is niet de overhaastig door Max Müller samengeraapte Toeranische taalfamilie,
die helaas zoolang heeft nagespookt in allerlei onrustige hoofden, de tergende
uitdaging geweest voor de skepsis van Friedrich Müller, wiens meening nog geldt
als orakel? Is nog heden ten dage de zooveel wetende Carl Abel niet een
afschrikwekkend voorbeeld voor iederen Indogermanist die ook ereis de neus buiten
de deur wil steken om eens wat verder uit te kijken dan de Indogermaansche pui?
Daarom dan ook heb ik tot nu toe gezwegen over de twee boeken van Alfredo
Trombetti, dien menig kundig lezer in de vorige bladzijden reeds herhaalde malen
1)
vergeefs zal hebben gezocht. In deze al te gewaagde werken toch verdedigt en

1)

Alfredo Trombetti: L'unità d'origine del linguaggio, Bologna 1905.
Alfredo Trombetti: Come si fa la critica di un libro, con nuovi contributi alla dottrina della
monogenesi del linguaggio e alla glottologia generale comparata, Bologna 1907.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

150
handhaaft Trombetti, dat alle talen der wereld van ééne grondtaal afstammen, en
dat hij, zij het dan ook wetenschappelijk onvolkomen, toch overtuigend en afdoend
het monogenisme der talen heeft bewezen. Om nu het gevaar te vermijden dat de
waarheid smaad lijde om den onbesuisden moed van een harer hartstochtelijkste
dienaars, heb ik eerst den tegenwoordigen stand der kwestie uiteengezet zonder
Trombetti's nieuwe resultaten te noemen. Ik heb zoodoende zelfs al veel vermeld
wat Trombetti bij het schrijven van zijn ‘Unità’ nog niet weten kon, en zoo de baan
geëffend tot een juister en vrediger beoordeeling dan hem van de meesten is ten
deel gevallen. Maar na deze tegemoetkoming aan de publieke opinie ben ik dan
ook aan de zaak en aan Trombetti verplicht de waarde van zijn werk in het volle
licht te stellen.
Bij zijne bekroning in het ‘Concorso al Premio Reale di Filologia e Linguistica del
1902’, liet zich Graziadio Ascoli ook namens Hugo Schuchard als volgt over hem
uit: Begaafd met een wonderbaar gemak zich de uiteenloopendste talen eigen te
maken, prentte hij zich van jongsaf aan met een lucide zekerheid aldoor meer
grammaticale en lexiciale systemen in en bespiedde er de overeenkomsten en
verschillen van. In deze kunst werd hij met het toenemen van het materiaal
gaandeweg sterker, bizonder geholpen als hij werd door zijn taaie volharding in den
ijver: om alles wat over beschrijvende of vergelijkende taalstudie verschenen was
of verscheen in zich op te nemen en te laten gedijen. Zijn geheugen hielp hem
daarbij met een fenomenaal gemak, en even geniaal als hij weet door te dringen in
de diepste geheimen der taal, met evenveel meesterschap hanteert hij de moeilijkste
schriftsystemen’. C.C. Uhlenbeck zeide in zijne Museumbespreking over Trombetti:
‘De schrijver is volkomen op de hoogte van de algemeene en vergelijkende
taalwetenschap. Hij vergelijkt niet in het wilde, maar zoekt steeds welke taalstammen
het nauwst met elkander verwant zijn. En al lijkt mij zijn poging voorbarig om den
gemeenschappelijken oorsprong van alle talen te bewijzen, toch erken ik gaarne
dat zijn in
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ieder geval bewonderenswaardig boek een menigte opmerkingen bevat, die op de
verdere ontwikkeling der taalwetenschap een gunstigen invloed kunnen uitoefenen’.
Welnu, deze dus zeer respectabele taalgeleerde heeft nu al de gegevens die hem
omtrent het jaar 1900 ten dienste stonden, gecombineerd in een machtige synthese.
Uitgaande van het Bantoe, dat hij voor zeer oorspronkelijk houdt, vindt hij
verwantschap met de Koesjitische taalgroep, door Reinisch, gelijk wij zagen, reeds
veel verder naar het Zuiden uitgebreid dan men vroeger meende; en van den anderen
kant ziet hij in de talen van Opperguinea en den Soedan met het Haoessa voorop
een nauw merkbaren overgang naar de Berbertalen van Noord-Afrika. Het Teda en
Moezoek lijken toch bijna evenveel op het Berbersch als het Haoessa. Verder kan
Teda onmogelijk gescheiden worden van Kanoeri, en dit weer niet van Sonrhai,
Logone, Wandala, Bagrima, Maba enz., alle Soedantalen die volgens Trombetti
dichter bij het Berbersch dan bij het Bantoe staan. Voegen wij hier nog bij dat
Trombetti een vurig voorstander is van de boven ook door ons gepatroneerde
hypothese over het verband van het (Boschjesmansch-)Hottentotsch, met het
Chamitosemitisch: en alle Afrikaansche talen zijn tot ééne Oer-Afrikaansche grondtaal
gereduceerd.
Van het Indogermaansch uitgaande verbindt Trombetti dit onmiddelijk met het
Oegrofinsch, dat ook volgens hem, wel met het Altaïsch samenhangt, maar er toch
geen gesloten taalstam mee vormt. Hierdoor komt tusschen beide plaats voor de
Dravidische talen die evenwel ook rechtstreeks bij het Indogermaansch zouden
aansluiten. De Altaïsche talen hangen samen met het Tibetaansch, dus ook met
alle Indochineesche talen, waaronder vooral het Siameesch en Annamitisch heel
duidelijk met Mon-Khmer moeten verwant zijn. Mon-Khmer nu hangt ook voor
Trombetti reeds links met de Moenda-talen en rechts met de Maleisch-Polynesische
of Austronesische talen samen. Alleen had hij nog het geluk verwantschap te zien
tusschen de talen van Australië en Nieuw-Guinea met die der tot nog toe geïsoleerde
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Andamanen. En deze hypothese is in 't vage door zijn leerling R. Gattireeds bijna
tot zekerheid verheven. Verder houdt hij deze heele Andamaneesch-Australische
groep voor een uitlooper van de Dravidische talen. De Papoeatalen echter leiden
hem van den eenen kant over Paoemotoe naar Zuid-Amerika, waar hij in de talen
van Patagonië en Vuurland inderdaad opvallende gelijkenissen vond met het
Australisch, en van den anderen kant over het eiland Yap (Carolinen) naar het Aino
en Koreaansch, die op hunne beurt met het Joekaghiersch, Korjakisch, Giljakisch,
Tsjoektsjisch met Kotte en Jenissei-Ostjakisch de Aziatische afdeeling van een
Palaeo-Aziatischen taalstam moeten vormen waarvan de twee laatste talen meer
tot het Tibetaansch, de vier vorige meer tot het Altaïsch en de twee eerste tot het
Mon-Khmer schijnen te naderen.
Op Groenland en Amerika verder hooren, altijd volgens Trombetti, tot de
Palaeo-Aziatische familie nog het Eskimo en Aleoetisch, die op hunne beurt weer
verwantschap toonen met het Yoema van Californië en nog verschillende andere
kleinere Noordamerikaansche talen. En hiermee zijn dus al de genoemde idiomen
tot ééne Euraziatische oertaal teruggebracht.
Maar is er nu ook nog verband tusschen Afrika en Eurazië? Ja en wel een dubbel.
Op de eerste plaats een verband tusschen de meest primitieve leden: het Bantoe
en het Mon-Khmer. Op de tweede plaats is er nog een aanknooping tusschen de
meest ontwikkelde leden: met het Kaukasisch-Baskisch als schakel worden ten
slotte ook het Indogermaansch en Chamitosemitisch vereenigd. Men begrijpt hoe
na zoo lange omzwerving de pelgrim, met reeds het einddoel van het
universeel-bewezen monogenisme in het verschiet, zich bedwelmen liet door de
overmaat van zijn geluk, en met besliste overtuiging de wetenschappelijke zekerheid
der eenheid van grondtaal verkondigt.
In het belang der zaak zelf echter zullen wij ons wel wachten hem in zijn
enthousiasme te volgen. Ons uiterste concessie in zijn richting mag en kan slechts
deze zijn: de eenheid van grondtaal wordt met den dag waarschijnlijker.
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Maar ook deze toekomstmuziek bevredigt ons slechts voor een oogenblik, en
nuchtere Hollanders die we zijn, worden we aldra het spreekwoord indachtig: Beter
één vogel in de hand dan tien in de lucht, en we vragen ons af in kalm overdenken:
Wat heeft Trombetti ons aan positieve resultaten gebracht; en wat zou hij nog moeten
doen en moeten laten? om het degelijk succes van zijn toekomstige groote werk te
verzekeren, waarvan de beide genoemde boeken slechts de voorloopers zijn.
Moge het antwoord op deze tweeledige vraag ons overzicht besluiten.
Dus eerst Trombetti's resultaten.
Vooreerst een heele reeks mooie vondsten op allerlei punten der taalwetenschap,
die evenwel niet rechtstreeks tot het genealogisch gebied behooren en waarvan
hier dus slechts de voornaamste even kunnen worden aangestipt: De copula is een
pronomen, en het heele werkwoord zijn is bijna in alle talen van dat pronomen
afgeleid. De dentale spirant s is in de phonetische evolutie der talen een betrekkelijk
zeer laat optredende ontwikkeling. De verbinding van nasaal en muta staat zeer
dikwijls gelijk met de geminatie der mutae. Het verband tusschen de vocaaltrias
i-a-u en de demonstratieve aspecten. De opvallende veranderlijkheid der kultuurtalen
en de groote stabiliteit der taal bij onbeschaafde volken, enz.
Verder verschillende kritische bemerkingen van groote waarde voor het
genealogisch taalonderzoek. Van het meeste belang acht ik de constateering van
een onheilvolle inconsequentie bij vele taalgenealogen. Valt hun eene drukke
gelijkenis op tusschen twee talen, dan meenen zij dat dit samenvallen aan
bewijskracht verliest, wanneer voor elke afzonderlijke gelijkenis telkens ook een
derde verder afstaande taal in aanmerking komt. Dit steunt natuurlijk op de oude
opvatting der irreductibiliteit aller idiomen tot ééne grondtaal. Nu evenwel dit dogma
als zoodanig gevallen is, bewijzen zulke geïsoleerde samentreffingen van telkens
andere verder af liggende talen volstrekt niets meer tegen de verwantschap van
twee talen, die in vele punten overeenstemmen.
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Verder toont hij met talrijke voorbeelden uit de ontwikkeling der genealogische
taalwetenschap aan, dat bijna overal de verwantschap allang erkend en bewezen
was, eer men eraan dacht de juiste klankwetten te vinden. En dit terecht, daar
klankwetten in de genealogische taalwetenschap alleen dienen om van
oogenschijnlijk afwijkende vormen de oorspronkelijke gelijkheid te bewijzen, terwijl
er natuurlijk in de meeste verwante talen altijd beiderzijds een heele reeks vormen
voorkomen, die niet of bijna niet afgeweken zijn en wier oorspronkelijke eenheid
dus onmiddelijk in het oog springt. Dat evenwel de conclusies die Trombetti uit deze
onloochenbare praemis afleidt, niet altijd steekhouden zullen wij verderop nog
gewaar worden. Ten derde legt Trombetti terecht den nadruk op wat hij organische
residuen noemt. Heel dikwijls is het toch voorgekomen, dat een opgemerkte
woord-overeenkomst tusschen twee talen door een kritikus voor non-avenu werd
verklaard, omdat in één van beide talen de beginklank b.v. een praefix was. Nu
heeft Trombetti echter heele reeksen van voorbeelden gevonden, dat een
woordstukje in de eene taal als vaakvoorkomend prae-, in- of suffix leeft, in een
andere slechts in een beperkt aantal oude woorden als een vergeten, gestorven of
fossiel elementje zonder eenige grammatische functie voortbestaat. Iedereen ziet,
hoe vruchtbaar dit beginsel kan worden, als het met wijze discretie wordt toegepast.
Ten slotte is Trombetti terecht opgekomen tegen de gewoonte om elke al te mooie
gelijkenis tusschen twee talen voor een ontleening te houden. Zeer begrijpelijk in
de vorige periode der taalgenealogie, toen alle oerverwantschap a limine was
uitgesloten, is deze wijze van doen op 't oogenblik niet meer te verdedigen. Trombetti
gaat evenwel te ver als hij den last van bewijs heelemaal op de schouders zijner
tegenpartij wil laden en ertoe besluit geen ontleening te aanvaarden, waar er geen
sprekende gegevens voor pleiten. Ik heb hierboven getracht hiervoor een middenweg
te vinden, door in elk afzonderlijk geval van twijfel tusschen schijnbare of werkelijke
mengtalen na te gaan: aan welke zijde de argumenten het sterkst waren. Als de
indicia
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voor oerverwantschap overwogen, aarzelde ik niet de ontleening te verwerpen,
maar dat ik op verschillende punten in het omgekeerde geval verkeerd heb en aan
ontleening geloof, waar Trombetti aanstonds oerverwantschap constateert, moet
aan menigeen reeds gebleken zijn, en zal aan een ieder verderop nog zonneklaar
worden.
Tot de resultaten van meer tastbaar belang hooren ten slotte:
o Een ontzaglijke reeks van nieuwe feiten, die de door anderen meestal pas
1 .
onlangs en dus nà Trombetti bewezen verwantschappen, allermerkwaardigst
bevestigen.
o Een bijna ontelbare serie gelijkenissen in de meest uiteenloopende talen, die
2 .
wij tot nog toe niet voor verwant houden. Maar, daar het toeval door het groote
aantal beslist uitgesloten is, heeft de wetenschap hiermee te rekenen, en het
te verklaren òf door verwantschap òf door iets anders.
o Het meer en meer waarschijnlijk gemaakt te hebben dat het Baskisch nauw
3 .
bij de Kaukasische talen aansluit en dat het Hottentotsch met het Chamitisch
verwant is.
o De zeer aanlokkelijke goedgefundeerde hypothese over de verwantschap van
4 .
het Altaïsch met het Tibetaansch en dus met het Indochineesch.
o Het zeer aannemelijk gemaakt te hebben, dat er inderdaad een soort
5 .
Andamaneesch-Papoea-Australische taalstam bestaat, die ter eene zijde
verwant is met het Dravidisch in Vóór-Indië en ten anderen met verschillende
talen van Zuidamerika. Maar zouden de talen der oorspronkelijke negritos en
die der Papoea's niet gescheiden geweest zijn en nog zijn? En welk van die
twee elementen zou dan met Tasmanië en de Andamanen? en welk met
Nieuwguinea samenhangen? Welk element zou verderop met de talen der
Dravida's, en welk met de Zuidamerikaansche talen verwant zijn?
o Het zoo goed als zeker gemaakt te hebben dat het Kaukasisch het
6 .
verbindingslid vormt tusschen Indogermaansch en Semitochamitisch.
Wat mij lang heeft doen huiveren deze keus uit Trombetti's
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talrijke voorstellen te wagen, was op de eerste plaats een gevoel van bescheidenheid,
voortkomend uit het volle besef, dat Trombetti op al de hier besproken punten over
veel meer materiaal heeft beschikt dan mij ten dienste staat; maar op de tweede
plaats de enorm moeilijke taak waartoe Trombetti zijn recensent verplicht, door niet
gelijk men toch zou mogen eischen, voor elke nieuw-geadstrueerde verwantschap
telkens systematisch het bewijsmateriaal bijeen te zetten, maar door in het begin
alles kort en goed te beweren en dan in het verdere gedeelte bij elk woord of
woordstukje zooveel mogelijk de heele taalwereld door te reizen, zoodat men dan
uitzoeken mag, hoeveel er pleit voor het een en hoe weinig voor het ander.
En hiermee heb ik tevens al het eerste punt genoemd, dat naar mijne opvatting
behoort onder die dingen, die Trombetti wijs zou doen in z'n toekomstig boek anders
in te richten. Een tweede fout van Trombetti is, dat hij zoo goed als uitsluitend zijne
aandacht vestigt op onze eerste en tweede phase: de verwantschap der taalstammen
in het algemeen; en zich weinig of geen moeite geeft om die verwantschap
nauwkeurig in graden te determineeren. Ook de omstandigheden van tijd of plaats
boezemen hem heel weinig belang in. En hoe hij zich eigenlijk de verspreiding dier
eene grondtaal over de wereld voorstelt, hooren wij volstrekt niet, daar denkt hij
zelfs niet over, meen ik gemerkt te hebben.
Dit komt misschien, omdat hij de historische, ethnologische en anthropologische
gegevens een en al versmaadt. Dat is tenminste óók de reden waarom hij de taal
der Boschjesmannen een voudig bij het Hottentotsch heeft ingelijfd, terwijl toch zoo
goed als alle gelijkenis hier op ontleening berust; waarom hij de Chamitische
elementen in de Soedan- en Bantoetalen uit oerverwantschap verklaart, terwijl
zoowel ethnologie als anthropologie hier afdoende bewijzen dat wij met een
infiltreering te doen hebben.
Verder is ook de Euraziatische taalstam mij voorloopig wel wat al te machtig:
vooral die Palaeoaziatische taalgroep met
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z'n verbindingen naar overal; dàn lijkt mij de nauwe verbinding van Dravidisch met
Indogermaansch heel en al onbewezen; en verder de betrekkingen der Papoeagroep
over de Melanesische taal van Yap met Aino en Koreaansch toch wel wat al te
avontuurlijk.
Dàn geeft hij zich ook nooit eenige moeite om een nieuwontdekt nauw verband
van een groep talen eerst onderling nauwkeurig te determineeren. Dat had hij van
P.W. Schmidt moeten afzien, die vooraleer hij de betrekkingen van Mon-Khmer naar
buiten ging bepalen, eerst de innerlijke verhouding zorgvuldig heeft vastgesteld.
Dàn had hem een vergissing of liever een dooreenwarring als bij den
Andameesch-Australischen taalstam onmogelijk kunnen overkomen. En bij de
Soedantalen is het immers bij zijn methode: ‘A hangt samen met B, en B met C, en
C is niet te scheiden van D, dus alle hangen samen’ nog zeer goed mogelijk dat hij
al die talen voor ééne groep houdt omdat de eene helft vele ontleeningen uit het
Koesjitisch heeft overgenomen. Men ziet dus, dat Trombetti zich hier niet aan
onttrekken kan door te zeggen dat dergelijke innerlijke verhoudingen en nauwe
graadverwantschappen alleen belang hebben voor de historische taalwetenschap,
terwijl hij zich alleen voor de genealogie interesseert. Ook zijne genealogische
gevolgtrekkingen verliezen door deze vluchtige oppervlakkige methode alle concisie
en zekerheid. En dit merkt men pas ten volle bij zijn leerling Gatti, wiens beperkte
kennis de methode, door Trombetti's geleerdheid als met een stralenkrans omhuld,
in al haar leemtes bloot geeft.
Verder meent Trombetti dat alle irreductibele gelijkenis op oerverwantschap wijst
en nooit door de algemeene gelijkheid van de menschelijke psyche en het
menschelijk organisme kan verklaard worden. 't Spijt me, dat ik dit met betrekking
tot alle mogelijke Lallworte, de interjecties en wellicht ook de demonstrativa beslist
moet tegenspreken. De taalpsychologie weet hier voorloopig alleen dit van: dat deze
gelijkenissen misschien later heel goed uit de algemeene gelijkheid van menschelijke
psyche
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en organisme zullen kunnen verklaard worden. Het gaat dus niet aan, dit eenvoudig
als een onmogelijkheid uit te sluiten. Van den anderen kant zou het ook overdreven
zijn om deze gelijkenissen vooral die der demonstrativa heelemaal te verwaarloozen.
Maar zoolang de psychologie hierin geen uitspraak gedaan heeft, kan Trombetti
met z'n persoonlijke autoriteit aan deze twijfelachtige teekenen van verwantschap
geen veilige zekerheid waarborgen.
Trouwens dit vooruitloopen op de wetenschappelijke resultaten kenteekent zijn
heele methode. Ook een wetenschappelijk onvolkomen bewijs kan naar zijn meening
vaste zekerheid geven. Zoodoende steunt hij bijna voortdurend op spontane intuitie,
en met ongeveinsde instemming citeert hij het woord van Schuchardt: ‘Wir brauchen
von der Südkaukasischen Muttersprache noch kein ganz deutliches Bild zu besitzen
um uns nach Nichten oder Basen von ihr im Norden umzuschauen; die Wissenschaft
wäre nie vorgeschritten, hätte sie nie vorgegriffen.’ Ook ik kan mij met de
aangehaalde woorden gemakkelijk vereenigen, alleen geloof ik meer dan Trombetti
Schuchardt's gedachte te begrijpen, als ik er aan toevoeg: Maar als dat vooruitloopen
tot vaste methode, als dat ‘vorgreifen’ tot systeem wordt, dan moeten immers de
conclusies voorbarig blijven.
Eindelijk wordt het verschil tusschen loutere hypothese, objectieve
waarschijnlijkheid en besliste zekerheid eenvoudig weg opgeheven. En dit gevolg
uit Trombetti's werkmethode is misschien wel zijn allernoodlottigst gebrek. Om een
voorbeeld te geven, zal men zich herinneren, wat een redeneering wij ons hierboven
moesten getroosten om tot de eenheid der Opperguineesche taalgroep, en haar
verdere verwantschap met de Bantoetalen te besluiten, althans met een soort van
waarschijnlijkheid. En wat doet Trombetti? Hij zegt eenvoudig dit: En zoo komen
wij van de Soedantalen door middel van het Poel, en andere talen tot een groot
complex van Westafrikaansche talen, die men Semi-Bantoe kan noemen. Basta.
Een heele sterk geschakeerde reeks verwantschappen van de meest hypothetische
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tot de uiterst waarschijulijke worden met één slag in den adelstand der
wetenschappelijke zekerheden verheven. En zoo is het overal. Schrijver is van alles
wat hij zegt even vast overtuigd. Hij kent geen graden van instemming. Hij kent
slechts ééne wijze van zoeken: te vinden. En juist omdat hij al waant gevonden te
hebben, waar alle andere taalgeleerden hoogstens meenen, dat hij wel eens op het
goede spoor zou kunnen zijn, staat zijne wetenschappelijke overtuiging in
bedenkelijke eenzaamheid.
Al deze gebreken zijn echter het psychologisch gevolg van een dieper liggenden
wortel in zijn wetenschappelijk karakter. Zijn geest is als het ware gevangen, ja ten
prooi vervallen aan een instinctieve neiging om altijd maar naar gelijkenissen te
speuren, ze bijeen te zetten en ze dan te verwerken tot een verwantschapsbewijs.
Men mag dit een idée fixe of een obsessie noemen, ik heb er vrede mee, als men
daarmee te kennen geeft, dat de schrijver zich moeite moest geven om deze
ingevreten gewoonte uit zijn geest te ontwortelen, in het belang der wetenschap in
het algemeen en in het belang zijner eigen zaak het monogenisme in het bizonder.
Maar hoe ook Trombetti hierover zelf zal willen beslissen, nu aan deze idée fixe
zulke kosmos-omvademende kundigheden, nu aan die obsessie zulk een gelukkige
nijvere werkkracht ten dienste staan, heeft de wereld er nota van te nemen, en de
wetenschap zijn resultaten met onbevooroordeelde kritiek te toetsen.
En niemand, die deze boeken van Trombetti met zaakkennis heeft doorgestudeerd,
zal zich kunnen onttrekken aan het onweerstaanbaar opkomend besef, dat zulk een
uitgebreid onderzoek naar taalovereenkomsten ver buiten de perken van alle
bekende verwantschappen uiterst nuttig is gebleken, en zijne vruchten zal dragen
wijd en zijd.
JAC. VAN GINNEKEN

S.J.

M a a s t r i c h t , 1 D e c e m b e r 1908.
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Naschrift.
Juist toen dit opstel was geschreven, bereikte mij de eerste aflevering van Trombetti's
groote werk: Saggi di glottologia generale comparata I, I pronomi personali 1908.
o

139 blz. in gr. 4 , waarin, gelijk we mochten verwachten, wederom zeer veel
wetenswaardigs voor het eerst is geboekt.
Ik handhaaf evenwel mijne bedenkingen onverminderd. Vooral zou ik nog sterker
dan hierboven geschiedde willen aandringen op een voortdurende confronteering
der historische, geographische, ethnologische en anthropologische gegevens,
waarmee Trombetti zich blijkbaar nooit heeft bezig gehouden.
10 M e i 1909.
J.V.G.

Song.
Bovenstaand woord komt herhaalde malen voor in de brieven van Dorothea van
Dorp aan Const. Huygens. J. Alb. Thijm, die er in 1863 vijf heeft uitgegeven (Dietsche
Warande VI, 476 vlgg. - prof. Jorissen gaf in 1871 een zesde als bijlage G. van zijn
C. Huygens, Studiën bl. 383 -) vroeg: Wat beduidt dit woord - rijmend op ‘jongetjen’?
Dr. Eymael in zijn Huygens-Studiën, bl. 54, zag er een verschrijving in van ‘jong’
d.i. jongen. Dr. Polak, Gids Maart 1889, bl. 515, geloofde hier niet aan en zag in het
woord een pet-name, waarvan ‘alleen het toeval ons misschien eens kan leeren
hoe hij in de wereld gekomen is’.
Wanneer wij in aanmerking nemen, dat wij hier eene briefwisseling hebben
tusschen twee zeer goede bekenden, die eens in stilte verloofd geweest zijn (Doris
of Herdersclacht van 6
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1)

Juli 1618) en wier wederkeerige genegenheid nog zeer groot was en die elkaar
nog wel eens iets te zeggen hadden, dat voor geen derde bestemd was, is het dan
onwaarschijnlijk, dat wij hier te doen hebben met een afgesproken taal, een soort
geheimschrift, een manier van correspondeeren, die zeer zeker aan niemand minder
vreemd is geweest dan aan Huygens? (Zie Jorissen C.H. Studiën bl. 304).
Wat nu kan dat ‘Song’ zijn? Het Engelsche woord ‘Song’ = zang, lied, in de
Bijbelsche beteekenis - bij bijbelvaste Calvinisten, als D.v. Dorp en Huygens waren,
2)
niet zoo heel onwaarschijnlijk - van ‘lust’, ‘geluk’ en den ‘geliefde’? Vgl. Psalm 118
3)
en Exodus 15, 2: The Lord is my strength and SONG; ibid. bij ons en het Mnl. ‘sang’
en ‘melodie’ (Mnl. Wdb. 7, 147 en 4, 1366). Voor deze onderstelling schijnt te spreken
de kantteekening in Dorothea's brief van 24 Maert 1624: Als ghij schrijft, laet het in
Eyngels sijn, OM REDEN. Het Engelsch moest dus als geheim voertuig dienen.

Naschrift. In de brieven van Huygens aan Dorothea (Lettres françaises, in de
Bibliotheek der K. Acad. v. Wetenschappen) noemt de schrijver haar ‘Thehe’, in een
enkel gedicht (Worp I, 165): ‘The’, doch deze tegenhanger van ‘Song’ is als verkorting
van ‘Dorothé’ heel wat duidelijker.
G.A. NAUTA.

1)
2)
3)

Zie Worp, G.v.C.H. I, 116 noot 1) en 122 noot 1).
Is met het ‘eyngels boucken’ (in den brief van 24 Maert 1624) misschien de nieuwe Eng.
bijbelvertaling (van 1600) bedoeld?
Ook in het tweede gezang vinden wij dit aan het Hebreeuwsch ontleende melo nymisch
gebruik van ‘lied’: Ja, Vader, ja, ons lied zijt gij.
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De Dobbelaar
Blijspel In drie bedrijven door Th. Asselijn naar het Haarlemsch
handschrift voor de eerste maal uitgegeven door R. Grisard.
Een woord vooraf.
Zoover wij weten, heeft Th. Asselijn slechts een enkel tooneelstuk, De Dobbelaar,
onuitgegeven nagelaten; misschien heeft de dood hem verhinderd het in druk te
laten verschijnen.
In elk geval moet ‘De Dobbelaar’ tot 's mans laatste werken behooren, daar het
stukje in hoedanigheden en gebreken met de Schoorsteenveger door Liefde, (1691)
en met de Spilpenning of verkwistende vrouw (1693) overeenkomst vertoont. Wij
meenen te mogen gissen dat het niet vóór 1692 geschreven is. Immers, bladz. 17
van het Hs. vs. 381, leest men:
‘Dat is waer, sinjeur, en als Lieverd hier al kwam, zo deed bij niet als zo wat raljeeren,
En dan wist hij hier zo wat op te snyen en uit de klucht van de kwakzalver wat te
agecren.....

Met deze klucht van den ‘Kwakzalver’ zal Asselijn zijn eigen stuk wel bedoeld hebben,
dat in 1692 uitgegeven werd.
Eerst vóór ruim 25 jaar raakte het bestaan van De Dobbelaar in breederen kring
bekend. Dr. J. van Vloten nam er een paar
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fragmenten uit op in zijn Nederlandsch kluchtspel, 1881, Haarlem, (III, bl. 176-182)
en Dr. J.A. Worp besprak het stuk in den Nederlandschen Spectator, 1883, (bl.
125-128) en deelde er een en ander uit mede. Hij vermeldt het ook bondig in zijne
Geschiedenis van het Drama en van het Tooneel in Nederland, 1904, (I, blz. 433);
zoo doet insgelijks J. te Winkel in zijn Ontwikkelingsgang der Ned. Lett., 1909, (III,
bl. 144).
Het Hs. berust ter Stadsbibliotheek te Haarlem waar het onder no. 7 op den
catalogus der Hss. voorkomt.
Over zijne geschiedenis weten wij maar bitter weinig. De bibliothecaris kon ons
enkel mededeelen dat het vroeger tot de bibliotheek van den heer Van der Willigen
behoord had. Het schrift schijnt van de hand des dichters zelven. Volgens Dr. J.A.
Worp, die in de gelegenheid geweest is beide te vergelijken, komt zijne
naamteekening vóór het blijspel zeer sterk overeen met de onderteekening bij
gelegenheid zijner beide huwelijken.
Het Hs. telt 27 bladzijden, die 33 cent. hoog en 21½ cent. breed zijn. De bladzijden
o

zijn genummerd bovenaan. Het eerste blad bevat r . den titel met de handteekening
o

des dichters, en v . de lijst der ‘Vertooners’; de overige bevatten den tekst. Bladz.
18, is er tengevolge van overplakking een heele ruimte oningevuld gebleven.
Het schrift is vrij onduidelijk, zoodat enkele woorden niet licht te ontcijferen zijn.
Dit geldt inzonderheid voor de vreemde termen die een oude juffrouw erbarmelijk
radbraakt.
De punctuatie is erg verwaarloosd; hoofdletters treft men ook niet aan, noch voor
eigennamen, noch bij het begin der verzen; gebrek aan eenvormigheid is het kenmerk
der spelling.
Onze uitgave geeft een diplomatischen afdruk van het stuk. Alleen hebben wij de
eigennamen met eene hoofdletter gespeld en elk vers regelmatig met eene
hoofdletter laten aanvangen. Zin- en scheiteekens zijn ook door ons aangebracht.
In margine hebben wij de bladzijden van het Hs. aangestipt en de verzen geteld.
Vergeten of verminkte woorden zijn aan den voet der bladzijde, of in den tekst zelf,
hersteld of verbeterd.
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Ten slotte wenschen wij hier onzen innigsten dank te mogen betuigen aan diegenen
die ons bij onzen arbeid hulpvaardig bijstonden, nl. den heer Rutgers van der Loeff,
bibliothecaris der stadsbibliotheek te Haarlem, Dr. J.A. Worp van Groningen, F.A.
Stoett van Amsterdam en Prof. Fr. Van Veerdeghem van Luik.
Freeren.
R. GRISARD.
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De Dobbelaar. Blijspel door Th. Asselijn.
Vertooners.
D u i f j e , moeder van Lieverdt.
L i e v e r d , zoon van Duifje.
G e e r t r u i , meyd van Grijsaert.
G r i j s a a r d t , vader van Agatha.
A g a t h a , dochter van Grijsaardt en minnares van Karel.
A l e t t a , een winkeldochter.
*
K a r e l , minna van Agatha.
K l a a s , knecht van Karel.
K a t r i j n , gewezene dienstmaagd van Duifje.
J o r d e n , een waardt.
M a i j , een brabantze waerdin.
G e r a r d u s , { twee jonge heeren.
A n d r e a s , { twee jonge heeren.
J a n (komt niet voor in het Hs.)
S w i j g e n d e , een winkeldochter.

+

Eerste bedrijf. Eerste Tooneel.
+

(Bladz. 1)

Duifje, Lieverd, Geertrui.
Tr u i .
Goeden morgen, peete Duifje.
Lieverd.
O Truitje Labbekaks! ben jij daar?
Duifje.
Trui, is mijn broer al bij der hand?
Tr u i .
Ja, peete Duifje, hij zit binnen bij 't vuur, allien, en leest de courant.
Duifje.
Ay, wil je hem eens zeggen dat ik hier ben.
Lieverd.
†
Lustig, haal je loopertje na je, daar zal een maatje haver op staan.
Tr u i .
Lieverd, hou je rust, ik zeg het jou, laat mij gaan.

*
†

l. minnaar.
l. loopertjes.
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Tweede Tooneel.
Duifje, Lievert.
Lievert.
5 Hoor mama! zoek jij oom maar zo veel ast mogelijk is te beleezen,
Ik ga voort.
Duifje.
Maar, Lieverd, blijf nog wat, 't zal immers veel fatzoenlijker weezen
Dat oom jou eerst ziet; ook heeft hij jou ligt al gehoord, of dat Trui 't hem al heeft
gezeid;
En wil jij dan gaan, toond altoos eerst jou behoorlijke eerbiedigheid;
Dat kan tot vordring van zulken zaak al veul indruk geeven;
10 Hij weet datje van goede opvoedinge bend, en als je getrouwdt bent, kundt leven.
Lieverdt.
Wat! jij bruid mijn altijdt met dat trouwen, mama! ik zegt jou nog een reisje, ziet,
Dat ik er mijn kop niet mee mach breeken, al trouwden ik mijn leven niet.
Adieu.
Duifje.
O jij bend een steiloor; jij gaat dan zo heen?
En wat zal oom zeggen, vind hij mijn hier zo alleen,
15 Zo ik hem van de zaak spreek en jij benter niet?
Lieverd.
Die bessjes hebben het altijt op trouwen! 't is of ze tot koppelen zijn gebooren.
Duifje.
Wat zegje, Lieverd? ik kan zo wel niet hooren.
Lieverd.
Maar ik zeg dat jij ....
Duifje.
Wat zegje?
Lieverd.
Dat jij in Italien voor Makarelle zoud kunnen gaan.
Duifje.
Wat is dat voor volk?
Lieverd.
Dat zijn ouwe devote en caretale vrouwen, die de jonge meisjes ten besten raan.
Duifje.
+
Waartoe raden zij ze, zegje Lieverd?
+

(Bladz. 2)
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Lieverd.
Versta jij 't niet, 't waren koppelaersters.
Duifje.
Jou guit! hoor, zeg ik, jij zoud nog wat wagten!

Derde Tooneel.
Grijsaart, Duifje.
Grijsaart.
20 Zuster, heb ik Lieverd daar niet gehoord?
Duifje.
Ja broer, maar hij is weer gegaan; hij moest op een plaats zijn, precijs voor achten.
Grijsaard.
Wat! zulke groote afaires?
Duifje.
Ja broer, jonge lui maken zomtijts van een klein groot bewind.
Maar hoor, freer, om ten eersten terzaaken te koomen, hoe ben jij nou gezindt?
Mijn gantsche staat en gelegentheid is jou bekend met mijn zoon en jou dochter; jij
weet wat ik jou lest heb veurgeslagen?
Grijsaart.
Ja wel zus, ik zouwer niet tegen hebben, en het zou mij ook wel behagen,
25 Omdat ik Lieverd wel vermach; maar iet isser dat mij in de zaak wat maakt begaan.
Duifje.
Wel wat?
Grijsaart.
Dat ik voor een wijl aan Karel zijn verzoek al heb toegestaan.
En wie weet hoe verre hij in die zaak met Agata al mach zijn gekomen;
Je weet, de meisjes zijn zwak; indien de genegentheid weerzijts nog geen plaats en
heeft genomen,
Zoo mocht men haar zien te dieverteeren en te praaten uit het hooft.
30 Altoos ik zal zijn partij niet weezen, gelijk ik jou dat heb belooft.
Maar evenwel, dit moet ik je zeggen, dat mij iets voorgekomen is van ter zijen,
Dat Lieverd zo heet op den dobbel is, en een dobbelaar, zus, zal zijn leven niet bedijen.
Duifje.
Hij hiet op den dobbel zijn! broer! is het mogelijk! ja wel, ja wel, ziet hoe een eerlijk
jongman kan worden geblameerd!
Gansche dagen zijnder, dat hij op zijn kantoor zit en studeerd.
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Grijsaard.
35 In wat studij?
Duifje.
In de starrekijkerij, daarin hij hem tweemaal 's weekx laat instititer-weeren,
En ik weet niet hoe ze het noemen, om de narrevelatje of de mathetiticum te leeren.
Grijsaard.
Maar zus, komd hij dan niet wel laat thuis?
Duifje.
Ja hij, broer, maar dan studeerd hij in de loop van de starren, waar dat elk beland,
Grijsaard.
Maar zuster, studeerd hij niet liever zo in een volle maan of soppige peer op zijn hand,
Daar men zonder graadboog te gebruiken tot de volkomen hoogten kan raaken,
40 En welken in de beurs van zulke jonge starrekijkers al een vroege eklipzis maaken?
Ik geloof dat hij de star van Bachus en Venus al kend; altoos, zo een stuurman zou
ik vreezen, dat hij mijn schip verzeilen zou.
+

Hoe blijd, dat ik een dochter en geen zoon en heb, hoewel elk het contrary wel
wenschen wou.
Duifje.
Waarom?
Grijsaard.
De dochters heb jij altijt in jou macht, maar een zoon zal altijdt studeeren
Om meester van jou kas te worden, om op die wijs al je geld te verdebaucheeren.
Duifje.
45 Zou je mijn Lieverd daar onder reekenen, broer? dat geloof ik immers niet.
Grijsaard.
Ja zuster! hij zoud het allien niet zijn; daar zijn zo veel zulke zoontjes tot menig mensch
verdriet.
Duifje.
Maar broer!
Grijsaard.
Neen, ik zal hem daaronder niet reeknen, ik geef hem van nu af mijn woord.
Leg jijt Agatba zelfs eens voor, ligt dat zij meer na jou als na mijn hoordt.
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Ik zal ze door de meid eens doen roepen; jij meugt het er zelfs eens veurleggen.
50 Trui, Trui!
T r u i (van binnen).
Sinjeur, sinjeur!
Grijsaard.
Trui, Trui, Trui!
T r u i (van binnen).
Sinjeur, sinjeur, sinjeur!
Grijsaaard.
Kom je niet?

Vierde Tooneel.
Grijsaard, Duif, Geertrui.
Tr u i .
Wat beliefje, sinjeur?
Grijsaard.
Laat Agatha eens hier komen!
Tr u i .
Wel, sinjeur, ik zeldter zeggen.

Vijfde Tooneel.
Grijsaart, Duifje.
Grijsaard.
Ik wenste wel, zuster, dat je deze zaak wat eer had aangebonden en bedacht.
Ik vrees dat het te laat zal zijn, en dat je te lang zuld hebben gewacht.
Karel houd sterk aan, ook weet hij haar zeer te believen, met courtizeeren, te buigen
en te strijken;
En komd Lieverdt hier al eens, die railjeerd zo wat en laat hem niet eens blijken,
55 Daar de andre, zalder maar iet bijzonder op de schouburg werden verbeeld,
Daadlijk gereed is te verzoeken: mejuffer, daar zal iets raars worden gespeeld;
En dat met zulke complementen tout a la mode de fransen;
't Is dan, de schoone juffer zal zingen en de beste meester zal dansen.
Ziet zus, zo wou ik het hebben, en dit is de jeugd aangenaam; maar spreekt jij der er
zelfs eens van.
Duifje.
60 Daar komd ze aan; wel wat monteering is dat! 't is zo veel als mer tegen opzien
kan!
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+

Vijfde Tooneel.
+

(Bladz. 4)

Grijsaard, Duifje, Agatha.
Agatha.
U dienares, ma chère tante; isser iet tot mui haar dienst?
Duifje.
Wel nicht, als ik je niet zou interpondereeren, ik sprak je wel een van zaaken
Die nodig zijn.
Grijsaard.
Trui, Trui!
T r u i (van binnen).
Sinjeur, sinjeur!
Grijsaard.
Jou varken, zal jij komen of niet?

Seste Tooneel.
Grijsaard, Duifje, Agatha, Geertrui.
Tr u i .
Hier ben ik, sinjeur.
Grijsaard.
Jij zeld zo na de timmerman gaan, dat hij de deur van vier of vijf voet hoger komd
maaken.
Tr u i .
Waarom dat, sinjeur?
Grijsaard.
't Is nodig, want ik zie dat Agatha met er fontangje nou effen noch deur kan gaan,
En terwijl ze in de wasdom zo toenemen en in de hoogten wassen aan,
65 En ook in de lengten en breeten, als men ziet, komen te groejen,
Dat er, geloof ik, de swaluwen noch in zullen nestelen om er jongen in uit te broejen.
Ja wel, ik moeter om lachen; nou, sus, ik ga, vervolg jij dat saakie daar we van hebben
gepraat.
Trui, kom, veeg mij wat af.
Tr u i .
Wel, sinjeur.

Sevende Tooneel.
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Duifje, Agatha.
Agatha.
Mui, 'k heb lang gewenst te weten hoe 't met u gesondtheid al staat?
't Is mijn lief u zo wel gedispooneerd te zien, ik wensten maar occasy te hebben om
u mijn dienst te mogen offereeren.
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Duifje.
70 Nigt, ik blijf ten hoogsten geoblegeerdt voor destemnatje die jij voor mijn hebt;
belieft mijn t'escuzeeren
Zo ik jou belet aan doen.
Agatha.
Pardonneerd mij, mui; u te honoreeren is mijn schuldige plicht.
Duifje.
Maar nicht, laten wij die modeze woorden laten varen, ik kan ze toch niet half verstaan;
Met jou is het hiel wat anders, jij bent doch gewoon met dat gejuffer om te gaan.
Maar nicht, ik moet je van een zaak spreeken; doch dit moet ik jou eerst vraagen:
Hoe staeje doch met Karel, ben je de bruid met hem?
Agatha.
De bruid met Karel, mui! daer weet ik niet van; 't is waar, hij komd hier wel alle dagen
75 En ook wel dat ik hem niet en zie, en op zo een wijs komt men ligt op de praat.
En wat zal men zeggen? 't is een eerlijk jongman.
Duifje.
't Is waar, op de jongman vald niet te zeggen, maar, wat zijn geslacht aangaat,
+
+
Dat is alzo pluis niet; 'k heb de grootvaar gekendt, en die had een broers halve
(Bladz. 5)
*)
zusters dochters man, die ik niet hoe rijk ze hem wel estimeerden,
Welke daar na noch tot falsjeliteit verviel, en bankrot speulden en falleceerden.
Hoewel, zouje meugen zeggen, dat kennen de keyeren niet beetren, dat is waar, ik
bekend;
80 Maar 't is evenwel, nicht, zoo aangenaam niet te hooren, dat je van dat geslacht
bend.
O! een treflijk geslacht, nicht, is kostelijk, daar men elk zo loffelijk van hoord spreeken,
En daar men bij wie 't ook zij, zijn hooft onbeschroomd mach opsteeken,
Gelijk wij meugen doen; ja, dat mag ik zeggen, dat het onze is zonder kreuk of enig
dat.

Agatha.
Ik weet niet, mui, als men alles tot grootvaar broers vrouws halve

*)

w e e t ontbreckt hier in den tekst.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

172
zusters dochters man onderzoeking zou doen, men vond ook licht wel wat.
Duifje.
85 O neen, nicht, en daar hoorde men al wat na te zien; doch wij willen daarvan hier
niet meer praaten.
Maar wat dunkje van onze Lieverd, nicht? dat is een eenige zeun, en van al wat ik
kom na te laeten
Mijn eenigste erfgenaam, die alree een kostlijk kapitaal op de weeskamer heeft staan;
wat dunk je daarvan?
Daar hij, als hij nae mijn zin komd te trouwen, daadlijk meester van worden kan;
En buiten dat heeft hij noch wel een kostlijke spaarpot, die al vrij wat weerd is, dat wil
ik er je noch wel bij zeggen;
90 En daar en boven noch, ik weet niet wel hoe veul bankdaalders en ducatonnen
met twee hoofden, dien ik al veur hem aan een kant hou leggen;
En stukken goudts, dien ik van tijdt tot tijdt veur hem heb bijeen vergaerdt;
En noch zo veul dat ik niet noemen en kan, dat veur niemand als veur hem word
bewaard:
Zo van sulverd poppegoed, kerkboeken zo met sulver als met goud beslaagen;
Een bloed kraalde ketting, daer een een gouwe lijsebet aan hangt, die Lieverd zelfs
jonk zijnde om zijn hals heeft gedraagen;
95 Twie agathe messjes met goud, een zulverd sleutelrijks, en een tuig, ik weet niet
hoe zwaar, daar nog bij;
*)
Drie zoutvaatjes, een paerze fernieletas met een gouwe knoop, geborduurd met
goud en zij;
En noch zo veul, dat onze peete Marretje me veur afmaakte doen ze kwam te sterven.
Ziet, nicht, dat was al te maal veur jou, en daar mee bleef het kapitaal weerzijts onder
het geslacht, dat het niemants vremts kwam te erven;
En al zeg ik het zelfs, nicht, onze Lieverd is al vrij goed vrouws.
Agatha.
Wat zel ik daarvan zeggen, mui? dit komd me wat vremd veur, 'k weet niet wat ik er
op antwoorden zel.
Duifje.
100 Maar zacht! daar zie ik Trui; laeten wij er nou niet van praaten; de meisjes ...
Agatha.
O, neen, mui, vaar jij maar, onze Trui vermach Lieverd wonder wel.

*)

Voor ‘ferwiele’ tas, fluweelen tasch.
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Achtste Tooneel.
Duifje, Agatha, Geertrui.
Agatha.
Maar Trui! komdt de kappemaakster noch niet? dat is bedroeft!
Tr u i .
Juffrouw, ze beloofden ze zo daadlijk na te zenden, daer mochten we ons op verlaaten.
Och! peete Duifje! 't is goed dat ik je hier zie; daar heb ik Lieverd met onze sinjeur
gezien samen staan praaten;
+

Ze haddent zo drok, sinjeur die drukten en duwden hem aan zijn hand,
't Was of hij hem iet beloofden.
Duifje.
Maar zeker, Trui! hebt jij dat gezien?
Tr u i .
Wel ja ik, peete Duifje; en Lieverd deed reverentje weer, hiel courtoijs en kant.
Duifje.
105 En dat zach jij zo, Trui! nicht, wat dunk je daarvan? dat zou noeh wel kennen
lukken;
Maar hoor, Trui, was oom zo vrindlijk tegen hem, dat hij hem kwam aan zijn hand te
drukken?
Wel, ik bender in verheugd!
Tr u i .
Ja, ik zach het zelfs met groote verwondring aan,
En ik wasser in verblijd, en als sinjeur gaan wou, hield hem Lieverd noch al wat staan.
Lieverd is ook al een braaf jongman; ik hou hem van die hier komen voor de besten
van allen;
110 't Is waar dat hij hier eens, met zijn neusdoek uit te haalen, eenige dobbelsteenen
en kaarteblaaden uit zijn zak liet vallen;
Maar daar vald niet van te zeggen, dat kwam toen al hiel anders bij.
Duifje.
Maar hoor, nou snijd hij alle gezelschappen af, en hij studeerd hiel naerstig in
d'astrorommelerij;
Ja, hij is alrie zo ver daerin, dat hij der welhaest meester in zel weezen;
Hij kend de planeeten al.
Tr u i .
Wel, peete Duifje, als hij dat kan, zo beding ik dat hij mijn planeet iens zal leezen,
115 Of ik ook gelukkig zel zijn; iens heb ik bij de heidens geweest, die mijn zeiden
dat ik noch zou
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Tot een hooge staat komen en worden een aanzienlijke en groote mevrouw;
Dat ik drie mannen zou hebben en met de tweeden de eersten zou vergeeten;
Doch dat ik van die, om mijn boose verbruide kop, meer slagen zou krijgen als eeten;
Maar bij de darde zou ik gesamaard gaan, met een fontangje op 't hooft en ander
gespan,
120 En weezen in alles vrouw en voogd, en hebben altijdt de broek an,
Met een penjoor om mijn hals, als onze juffrouw.
Duifje.
Nicht, wat dunkje? Trui zel gesamaard gaan! zijn dat gien groote zaaken?
Maar, nicht, nou wer van spreeken, die jij daer aanhebt, staet jou hiel wel.
Agatha.
Doed het, mui? echter staan ik in beraad om weer een nieuwe te maaken.
Ik zal de staalen eens gaan halen, mui, of je mij daarin wat in helpen raden wouw?

Negende Tooneel.
Duifje, Geertrui.
Duifje.
Trui, daer deedje flus zo wel aan, dat jij van Lieverd zo sprak; ik zeld goed maaken,
dat beloof ik jouw.
125 Zie daer een ouwe bankdaalder bij provijsij, en komd Lieverd met Agatha te
trouwen,
Daer zel wel zulk een bruiloftsstuk op staan, dat jij mijn wel in gedachten zeld houwen.
Tr u i .
Ik dankje, peete Duifje, ik zel dat wel bezorgen, laat dat maar op mijn staan; Agatha
hoord al vrij na mij.
Duifje.
Maar Trui, 'k geloof dat ik je daer een ducaton met twee hoofde geef.
Tr u i .
Daar is juffrouw, zus, zus!

+

Tiende Tooneel.
+

(Bladz. 7)

Agatha, Duifje, Geertrui.
Agatha.
Ziet daar, mui; waaraan zou jij mij nou wel raan?
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Duifje.
Ja, hoe weet ik dat? en wat de mode nou is? maar, dat zou ik kiezen, nou jij 't mij
komd te vraagen.
Tr u i .
130 Dat heb jij al wel, peete Duifje.
Agatha.
En daer raadt men de snyer aan, omdat men 't zo veel ziet draagen;
En ziet, mui, ik mach doch niet hebben, dat een ander heeft gehadt!
Duifje.
Wel, wat scheeld jou dat, nichje?
Agatha.
Zou mijn dat niet scheelen, mui? daer is niet een winkelier of fabriceur in de stadt,
Zo de juffers maar de minste weet of ook kennis hebben vernoomen,
Dat bij dezelven een nieuwe modese stoffje of werkje is uitgekoomen,
135 En niemand noch en heeft, en om dat alleen maar te hebben, zo maaken zij met
die verdrach
En geven zo veel voor de elle meer, mits dat zijt voor een tijdt aan de een of d'ander
niet gemeen maaken mach.
Hoe behaagd jou dat staal, mui?
Duifje.
Wel, raad je dat de snyer? daer zel jij dan van moeten hebhen, want die weeten de
mode doch op en haar,
En al is het noch zo flodderig en slonssich, als het maar de moden is, dan is het doch
raar.
Tr u i .
Dat is ook zo, peete Duifje; daar word gescheld, 'k zel opdoen. - Wel dat 's recht van
pas koomen!
140 Daar komd Alette nou zelfs, juffrouw; nou heeft ze mij die bootschap moij
afgenoomen.

Elfde Tooneel.
Duifje, Agatha, Geertrui, Alette.
Alette
(hebbende een gemaakte fontangje en een bonnetje).
Onze juffrouw doet je goeden morgen zeggen, juffrouw Agatha; wij brengen hier jou
muts kompleet.
Agatha.
Wel, wat blijven is dat, Alettje? mankeerd hier nou niet aan?
Alette.
Neen, juffrouw, tisser alles bijeen in order, zo ik niet beeter en weet;
En offer iet zou mogen aan manqueeren, dat door haastigheid mogt zijn vergeeten,
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Zo gelieft het maar zo aanstonts door Trui of een ander te laaten weeten.
Agatha.
145 Goed, Aletje.
Alette.
Isser ook iet anders tot u dienst, juffrou Agatha?
Agatha.
Neen, Alettje, als mij[n] gebiedenis aan jou juffrouw en haar maseur Katarijn,
*)
En dat zij mij op een ander tijt zo niet laat wachten, en zo ze uit eens aankomd, dat
ik de heelen dag niet belet zal zijn,
En zo daar een nieuw fatzoentje opkomd, dat zijt mij ten eersten laat zien, zonder
manquceren.
Alette.
Ik zal de bootschap wel doen, juffrou Agatha, en de zaak wel recommandeeren.
Agatha.
Vaarwel, Alettje.
Tr u i .
+
Juffrouw! juffrouw!
+

(Bladz. 8)

Agatha.
Wat isser te doen, sottin?
Tr u i .
Ik bidje, Alettje, brengt de fontangje op de burry eens hier!
Agatha.
150 Hoe gaat de meid aan? jou rechte malloot, hoe maak je zulken getier!

Twaalfde Tooneel.
Duifje, Agatha, Trui, Alette
(met een winkeldochter dragend een fontangje van zeer groote hoogten op een burry,
zijnde weerzijds met bellen behangen.)
Duifje.
Maar, nicht! hoe wonderlijk moet dit gestel wel op 't hooft staan! het pleeg wat te lijken!
Doch nou maaken ze die noch al hooger! men zouwer zijn oogen schier aan blind
kijken!
Wat doe jij luiden doch met die leibanden?
Agatha.
Maar, mui, verwonder jij jou daar zo over? dat zijn wij al gewend
O! de mode te volgen, mui, is noodzaaklijk, want dan toon jij, dat je van een eerlijke
opvoeding bendt.

*)

g a a t , niet in den tekst.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

177

Duifje.
155 Maar wat is hier al yserdraat aan vast!
Tr u i .
Ja maar, peete Duifje, dat is om, als men 't opzet, wel te doen sluiten om de ooren.
Duifje.
Maar hoe noemen ze deze dingen nou, nieht?
Agatha.
Ziet, dat 's een fontangje, en dat coresetten, chamberloeken, engageanten en
penjooren.
Duifje.
Wel, ik moeter om lachen! karbetten, kamperdoeten, peretooren! maar nicht, wat is
dat veur taal? is het frans, malaits of italiaans,
Of kalicoets?
Tr u i .
Neen, peete Duifje, ik weet het niet; ik geloof het komd zo wat uit het spaans.
Duifje.
Maar als het vuil is, hoe stel jijt dan, om weer schoon te krijgen en te wasschen?
Tr u i .
160 Dat word maar zo gedragen; ay, peete Duifje, laat ik er jou eens jen opzetten?
(Trui zet Duifje de fontangje op het hooft).
Duifje.
Wel, kom an, of het mij als jou, bij mijn doeken huifje en kraagje wel zal passen?
Tr u i .
Help me! juffrouw, ay, ziet eens! Wel, peete Duifje, nou lijk je wel een dame de honeur;
zo behoor je alle dagen voor Lieverd uit vryen te gaan;
Zo trefflijk paster jou ien! ay, gaat nou zo iens heen en weer; zeeker 't staetje wonder
wel.
Duifje.
Ja zo, Trui, vul jij mui de kap alzo wat; jij zoud mijn ook al wat raan.
O neen, weg met die ballast! maar nicht, hoe ken jij die hoogten en dat heen en weer
wagglen op jou hooft doch lijen?
En te meer, als het zo stormd en waaid, bij herst en ook wintertyen,
165 Of als jij in de narreslee zit, of wel gaat wandelen bij de straet,
En zo tegen de wind op, datter de hagel en sneeuw van venren inslaat?
+

Hoe is het mogelijk al dat ongemak veur je uit te staan en te verduuren?
Wel keyeren! ist wel mogelijk? bellen daaraan!
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Tr u i .
O, peete Duifje, zou men niet wat om de mode lyen? Om de mode te volgen zo moet
men al wat bezuuren.
De mode en de welopvoedenheid zijn malkandren al heel nabestaande in bloed,
*
170 Want het eerste maakt jou behaaglijk en in aanzien bij elk, en tander hoe men
zich in alle bekomsten dragen moet,
Gelijk men ziet hoe die jottoos en zoutzakken staan, die in 't een noch in 't aar zijn
bedreeven.
Agatha.
't Is zo, mui; spreek je ze alliens hoffelijk aan, wel, ze staan of ze een lap in de mond
hebben en weeten gien antwoordt te geeven;
En zo ze al eens spreeken, 't komdter zo holbollig uit, zonder eenig slot of grondt;
En worden ze al in geselschappen of op balen genood, ze staan en gaapen elk de
woorden uit de mond.
175 Maar Alettje, hoe kom jij aan deze fontangje?
Alette.
**
Juffrouw, ze zal in een masquerade gebruikt worden, en daar zouwze gaan bestellen.
Agatha.
Wel, dat is wat anders. Wie hoorden ooit van een fontangje met bellen!
Alette.
Ik ga, juffrouw Agatha.
Agatha.
Goeden dag, Alettje.

Dartiend Tooneel.
Duifje, Agatha, Trui.
Duifje.
Nou nicht, ik mach ook gaan; ik verzoek jou incliminatje in 'tgeen ik jou heb
gerekompendeerd.
Agatha.
Maar mui, geliefje dat Trui met jou gaat, dat ze je tot je huis toe convoyeerdt?
Duifje.
O neen nicht, verekesseert men, ik heb nog een boodtschappje veurgenoomen.
Agatha.
180 Wel nou dan, u dienares, mui.
Duifje.
Vaarwel nicht. Trui, denkt er dan om.

*
**

leert, ontbreekt in 't hs.
l. zouwe ze
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Tr u i .
Ja, peete Duifje, laat jijter maar op aan koomen.

Veertiende Tooneel.
Agatha, Trui.
Agatha.
Och Trui, zij zel niet opdoen, die pas isser al afgesneeden, laat ze zo veel woelen als
zij kan.
Tr u i .
Ziet daer, juffrouw, die ducaton hebbik er bij provysje al van;
Die stak ze me flus in de handt, dat ik er in de zaak van Lieverd behulpig zou weezen,
En datter, zo 't hijlik klaar raakten, een schoon bruiloftsstuk zou opstaan.
Agatha.
Zo dats goed! Hoor, daer heeft zij mijn een hiele inventaris van een hoope goed
voorgeleezen:
185 Van al er sulver poppegoed en noch al meer dat zij bij malkandren had,
En van zo veel bankdaalders en ducatons met twie hoofden, en ik ik weet noch niet
al wat
Dat zij noch al noemden; en dat was al veur mij, alst huwlijk met Lieverd kwam te
succedeeren;
En al dat zou ze ten eersten, en dan noch vrij meer te gelijk aan mijn vereeren.
Tr u i .
+
Maar hoor, juffrouw, wast niet wel nodig dat ik naar Karel ging en gaf die te verstaan,
+
190 Dat jou mui voor Lieverd aan jou papa en ook aan jou haar verzoek heeft
(Bladz. 10).
gedaan,
En hoe sterk dat zij wel aanhoudt?
Agatha.
Goed, Trui, dat heb jij wel.
Tr u i .
En dat hem staat op te passen zo hij wil boven drijven?
Agatha.
Nou, ik ga na binnen, en jij jou best daer naertoe, maar je moest veural niet lang
uitblijven.

Einde van het Eerste Bedrijf.
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Tweede bedrijf. Eerste Tooneel.
Klaas, Trui.
Klaas.
Wel Truitje Kaeks, ben jij daar?
Tr u i .
Ja Klaasje Blik; je komd al iens, waarom kwam je gistren avond niet alst was gezeid?
Klaas.
Toen most ik oppassen; mijnheer won vijfentwintig guldens met wedden, daar mij een
dueaat van wierd toegeleid.
Tr u i .
195 Dat is wat anders, en vandaag heb ik ook wat fortuin gemaakt.
Klaas.
Waarmee doeh?
Tr u i .
Peete Duifje was bier.
Klaas.
Wat creatuur is dat?
Tr u i .
Lieverd zijn moer, dien ik de kap zo wat vulden met ydel hoopen:
Ik maakten er wijs dat Lieverd heel wel bij Agatha stond en dat jou heer licht een
blauwtje zou loopen,
Daarin ik haar gedienstig zou zijn.
Klaas.
Treflijk, die streek is goed; palm jij maar in, zowel van de een als van de andre kant.
Tr u i .
Hiermee wasse zo in er schik; beloof je me dat, zeyze, en ze stak me zo een ducaton
in de handt.
Klaas.
Die vond is goed; zo moetje ze altemaal doen, en elk maar naar zijn geld gerieven.
Tr u i .
200. Zo doen ik ook; en dan ontvang ik noch van een darde galant vast geldt, die vrijd
deur brieven,
Die ik dan, zo hij meend, aan Agatha bestel; maar dats een laffen bloed!
Klaas.
Wat bruid jou dat! scheer jij ze maar over een kam, en zie maar dat jij die zelve voet
houdt.
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Maar met mijn heer ist wat anders; dat is een gouwe tor, die handeld niet als met
goud.
Tr u i .
Dat verzeeker ik je; gistren ontving ik noch een pistolet van hem, die hij mij in 't uitgaan
in de hand kwam te steeken.
Klaas.
Maar, à propos, 'k heb gehoord dat mijn heer hier na toe was.
Tr u i .
Vandaag heb ik hem niet gezien.
Klaas.
Daarom kwam ik hem hier zoeken om te spreeken.
+
+
205 Daar word iet bij hem overleid, en lukt dat maar wel,
(Bladz. 11).
Zo ben ik wel verzeekerd, laet peete Duifje vrij er best doen, dat Lieverd bot vangen
zel.
Laten wij ze maar vrij zo sleepende ondertusschen noeh aan de lange lyn houwen;
Onderwijlen trek jij vast de dagelijkze penning; 't zel doch noch wel drie maanden lyen
*
eer dat wij zullen trouwen.
't Zij dan of het Karel of Lieverd is, een treflijk bruilofsstuk kan jou niet ontstaan.

Tr u i .
210 Ja, dat ist daer ik op vlam.
Klaas.
Wel in alle manieren... maar zacht, daar komd mijn heer aan.

Tweede Tooneel.
Karel, Trui, Klaas.
Karel.
Hoe, ben jij hier, Klaas? is dat alles zo besteld?
Klaas.
Ja, mijnheer, gelijk je kund zien; braaf in de bolster wel ruim een uur geleeden,
Nu wacht ik alleen maar om het noodigste, en dat 's alleen de reeden
Waarom dat ik hier kwam.

(Klaas vertoont van ondren aan Karel dat hij verkleedt is).

Karel.
Dat is hiel kant.
Klaas.

(terzijden aan Karel)
*

l zij
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Als de duivel isse veur je, dat ze wel over honderd duizend naalden en spelden
blootsvoets loopen zou.
215 Daarom een stukje goudts, al was het noch zo plomp en swaar, zou veul konnen
uitwerken!
Waarachtig, mijnheer, had zijt niet gedaan, jij had allang een blauwtje geloopen, naer
dat ik kan merken.
Karel.
Goed, goed; wel hoe staat het al, Truitje? O, de wellekomst moeter zijn, Truitje; hou
daar.
Tr u i .
Ik dank je, mijnheer Karel.
Klaas.
O ja, mijnheer; gelijk je ziet, ik zel nou wel een groot mons[i]eur lijken; maar, weetje
watter noch manqueerdt?
Karel.
Wel, wat?
Klaas.
De goudbeurs, mijnheer.
Karel.
Dat is waar, bijget! hou daar! wilje nou maar voort heen begeeven,
220 En doed 't geen ik heb belast.
Klaas.
Wel, mijnheer.

Darde Tooneel.
Karel, Trui.
Karel.
Wel Truitje, ik voelden mij inwendigh als angedreeven
Om hier te zijn; wat nieuws zel jij me nou al zeggen?
Tr u i .
Ja, al veul nieuws, mijnheer.
Karel.
Maar wat nieuws, Trui? laat mijn niet verlangen; wat isser doch al omgegaan?
Ik hoop niet dat mijn zaaken terug loopen?
Tr u i .
Neen, mijnheer, jou zaaken die staan
+

Noch al even schoon; maar, peete Duifje is hier geweest; die heeft Lieverd, haar
zoon, aan sinjeur voorgedraagen
En Agatha voor hem ten huwlijk verzocht.
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Karel.
Wel, wat is daar wel op gevolgd?
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Tr u i .
Sinjeur sloeg het wel niet af, maar toonden dat het hem heel scheen te mishaagen,
225 Omdat Lieverd zo vast aan den dobbel was, dat zij ontkenden en toonden haar
misnoegen daarbij;
En dat hij daer ontschuldig in was, maar dat hij vlijtig studeerden in de astrorommelerij,
En hoe geleerd dat hij daar al in was; en kwam hij al iens laat thuis, dat hij dan in de
starren had leggen studeeren,
En dat bracht de kunst zo mee; ja je zouter jou vermaak aan hebben gehoord, had
je ze hooren ageeren.
En op die zelfde wijs sprakze juffrouw ook an: hoor, zeize, nicht, wordt jij met onze
Lieverd een paar,
230. Ik heb wel een kostelijke spaarpot aan en kant met nog vrij wat mooijs bij mekaar,
Dat al voor Lieverd is, dat ik niet gaeren wou dat het aan een vremde kant zou raaken;
En datter peete Marretje al belooft had, bij er leeven, van dit haar veur uit te maaken,
Gelijk ze ook gedaan heeft.
Karel.
Ik weet niet, dat ouwe wijf diend wel gestuit; zij zou licht noch al wat konnen doen, 't
zij dit of dat.
En hoe liep het eindelijk af?
Tr u i .
Och, sinjeur die achtend niet, en wij vuldender de kap zo wat.
235 Maar dit was wel nodig, mijnheer, klaar bewijs te brengen, waarbij men kon
beweeren
Dat Lieverd daaglijks met dobbelaars omging en zijn werk maakten met dat volk te
verkeeren.
Ziet, zo was het met Lieverd gedaan en die hinderpaal aan een kant gesteldt.
Maar zacht, daar komd juffrouw.

Vierde Tooneel.
Agatha, Karel, Trui.
Agatha.
Trui, gaat nou heen daar ik je gezeid heb.
Tr u i .
Wel, juffrouw. (Trui binnen)
Karel.
U dienaar, mejuffrouw; Trui heeft me daer al vrij wat nieuws verteld,
Dat mij ook al wat onrustig maakt na 't geen ik uit haar heb vernoomen.
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Agatha.
240 Wat zal ik zeggen, mijnheer? zij maakt vrij wat gewoels; ook kan het in papa niet
wel komen,
Dat Lieverd zoo heet op den dobbel zou zijn, gelijk er van veelen word gezegt,
En dit maakt hem al zo vrij wat confuis.
Karel.
Aangaande die zaak, mejuffrouw, geen uur geleeden of ik heb jou papa daar grondig
van beregt;
Ook dat ik het hem zelfs zal doen zien, dat het waar is, en meer noch daarenbooven;
Is dat niet verzeekring genoeg? zoo moet hij immers zijn eigen oogen gelooven.
245 En hier nam hij zijn genoegen in, en dat ik dit, gelijk ik hem beloofden, uitwerken
zou;
Met beloften, zo hijt alzo bevond, dat hij dan in mijn voordeel wezen wouw;
Hetwelk mijn licht te doen zal zijn; daarom, juffrouw, wildter je niet swaarhoofdig in
maaken.
Klaas isser voorheen al meer geweest en op nieuws afgerecht om weer in dat
geselschap te raaken,
Als een heer gekleedt, met een goudbeurs bij hem en die al reedlijk gestoffeerdt.
Agatha.
Maar op wat plaats onthoudt er dit volk, en hoe komdt jou knegt onder die zoort
bekendt?
Karel.
250 Wel, Lieverd is daer als een kind in huis, en 't is zijn ordinaris daar hij is gewendt.
+
+
Daar onder ook een dat en valsche dobbelaar is, die voor enige jaaren
(Bladz. 13).
Met Klaas bij een heer hebben gediend, en nu in die konst zo experd is ervaaren,
Dat hij een goede fortuin heeft gemaakt; dezen heeft mijn kuegt om niet bekend te
zijn of verdagt,
Tot verscheide reisen, als een heer gekleed, in dat geselschap gebracht,
255 Daar Lieverd dan ook telkens kwam; ja noch niet langer als gistren geleeden
Dat zij daar tzamen aan den dobbel zijn geweest, en ik last gaf om deze en geen
andre reeden,
Dan van klaar bewijs te hebben, dat het waar is; en bovendien, wijl Klaas mij fidel is
en trouw,
Dat hij al willens Lieverd een goede som winnen laeten zouw
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Om hem te meer, onder schijn van revengje te geeven, 't obligeeren
260 Daarbij ook van dezen avond in dat zelve gezelschap te kompareeren,
Gelijk mijn kuegt alree derwaerts is, verkleed in den selven schijn;
Zo dat ik niet en twijfel of zij zullen tegenwoordig alweer in actje zijn,
Waarbij dat blijkt haar toeleg gantsch gebrooken te zijn, gewis.
Agatha.
Kon jij dat uitwerken, dan hadden wij veel vooruit gewonnen;
Daar diend dan niet op gesloft, maar hoe eer hoe liever begonnen,
265 Want dat zou papa weer heel verzetten, die doch van 't dobbelen en speelen een
vijand is en haat.
Karel.
Dat heb ik hem toegezeid en belooft, dat hij 't nevens je mui zal zien; daarop hij hem
dan ook verlaat.
Ik zal dan onder een bekwame schijn haar zo zelven met er beyen
In die herberg, daar zij hun bijeenkomst hebben, geleyen.
De waard heb ik reets al omgekogt om aldaar uit een vrye kamer, daar men van
niemand kan worden gezien,
270 En zelfs al hun doen en actjen waar kan nemen en bespien,
Tot dat men oordeeld tijdt te zijn; van daar dan staat op te passen,
Om ze in 't midden van hun bedrijf op 't allerschielijkxt te komen verrassen,
Op dat jou papa en Duifje zelfs ten einde van dit beleid
Beiden overtuigd mogen worden, waar te zijn, 't geen der van Lieverd word gezeidt.
275 Deze hoek te boven zijnde, zeilen wij, zonder eens te wenden, de haven binnen.
Daarom stel slechts alle vrees terzijden, want zij zal anders niet rusten maar alweer
beginnen.
Agatha.
Ik kan het zelven ook wel vatten, want dan is al haar hoop en verwachting uit.
Karel.
Zij mach dan elders met haar zoon uit vryen gaan; 't is genoeg als zij hier maar word
gestuit
Met al zijn kwaliteiten en hoe geleerd hij alree is en in de starrekijkerij bedreeven.
280 Ik weet geen beeter raadt, als hij uitgedobbeld is, mach hij hem voor een
planeetleezer gaan uitgeeven;
Want daer zien ik het met Lieverd noch toe komen, zo hij maar voort gaat op dien
voet,
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Omdat hij wel haast zo doenden de bôom zal zien, al had bessje een tonnetje aan
goedt.
Het is wel een Lievertje! van die zelve Lieverd zel jij noch al wat wonderlijks beleeven!
En ik geloof dat hij beeter in de redementa als in de starrekijkerij is bedreeven.
285 Evenwel heeft hij die studie al aardig uitgevonden en bedacht,
Want hiermede kan hij tot zijn voordeel hebben het grootst gedeelten van de nacht
Om den ellebooog te roeren en langs straat te rinkinken en te domineeren;
En komd hij dan thuis, dan ist: ‘mama, 'k ben daar bezig geweest in de loop van de
starren te studeeren’.
En zo word de moeder dan een logen op de mouw gespeld en gepaydt.
290 En hoe lang heeft hij ze niet wel op deze wijs een radt voor de oogen gedraydt?
+

Maar nou kant niet langer, hij zel voort moeten om den oegst van de peeper te
helpen bouwen,
Dat wel het best voor hem is.
Agatha.
Papa pleeg evenwel veel van Lieverd te houwen.
Karel.
Ja, maar toen en was die L i e v e r d noch niet, maar wat meer in teugel en band.
Ik weet geen beeter climaat voor Lieverd, gelijk hem wel het nutst is, als het warme
landt.
295 Gelijk mijn dunkt, ik zie hem al onder de sociejeteit van de heeren van ses weeken
Om met het musquet op schouwer zo met het eerste veerschip op Batavia over te
steeken,
Terwijl 't anders niet weezen en kan.
Agatha.
Maar ay! zie Trui daar eens aankomen loopen, zo verbaast!
Wat isser te doen, Trui, dat je zo te post komt?

Vijfde Tooneel.
Karel, Agatha Trui.
Tr u i .
Och, ik ben zo moe, juffrouw!
Agatha.
Maar bedaar eerst wat, meid; wel, waarom maak jij zulken haast?

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

+

(Bladz. 14).

187

Tr u i .
Hoor! zo als ik mijn bootschap zou gaen doen, komd mij, of het weezen wouw,
onderweegen
300 Jou papa en je mui met er ouwe meid terzijden het stadthuis teegen;
Eu, omdat ik merkten dat zij met er driejen beslooten hadden hier na toe te gaan,
Liep ik ter vlucht weer terug, om jou dat te zeggen.
Karel.
Trui, daar heb jij heel wel aan gedaan;
Hou daar, omdat je zo geloopen hebt.
Tr u i .
Ik dankje, mijnheer.
Karel.
Nou brengt ze licht die ouwe meid mee, om in Lieverd zijn zaak te asisteeren;
Maar peete Duifje zal al wonder toezien, als zij haar planeetleezer onder al die
dwaalsterren ziet ageeren,
305 En al haar ouwe potstukken, ducatons met twee hoofden ziet vervliegen aan een
kant;
Die kraam zel hem al wonder opdoen; jou papa zel ook al verzet staan te zien zijn
kozijn, die fijne kwant,
In zulk een cordiaalen humeur.
Tr u i .
Dat je ook eens om een hoekje stond, juffrouw, om ook hebben kennis van zaaken,
Jij zoud al wat wonders zien.
Karel.
Maar zacht, 't zal mijn tijt zijn om mijn vaardig te gaan maaken;
Adieu, mijn engel!
Agatha.
Vaarwel, mijnheer.
Karel.
't Gaatje wel, Truitje.
Tr u i .
U dienares, mijnheer Karel; laat dat zo zyn.
310 Wat dunkje, juffrouw, daarvan? daar is peete Duifje al met er ouwe meid Katryn.
Agatha.
Wat zal ik zeggen, Trui! mui schijndt wat te willen uitvoeren.
+

Maar zacht, daar zijn ze.
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Seste Tooneel.
Grijsaard, Duifje, Katrijn, Agatha, Trui.
Grijsaard.
Hoor zuster, 't waar beeter die pot toegedekt, dan langer in dien drek te roeren.
Dat Lieverd vast aan den dobbel is, is mij zo klaar voorgesteld, dat ik het geloven
moet 't geen der van word gezeid;
En dit wil ik je wel zeggen het eenigste ook te zijn dat mij zo dwars in de weeg leidt;
315 Anders had ik jou verzoek al toegestaan, dat ik nou, om die reeden, moet
excuseeren.
Want, wat hebje aan een dobbelaar, als dat hij hem maar verhaest om zijn zelfs te
ruineeren?
Heeft hij al eens een goeden dag, dat hij de fortuin heeft op zijn zij,
's Andren daags zal hij ze tegen hebben en al 't gewonnen weer verliezen en noch
meer daarbij.
Wat staat is hier toch op te maaken, of waar voor zal men de zulke houwen?
320 Of wat verwachting kan men hier van hebben, daer zij haar huis mee zullen
bouwen?
Een dobbelaar! Neen, weg, weg! daar ziet men niet aen als alle verdriet en kruis:
De man binnent jaar na Oostinje, en de vrou met een kind de vaar of de moer weer
thuis!
Dat Lieverd jou wijs maakt, dat hij 's nachts laat thuis komd, in de starre heeft leggen
studeeren,
Dat zijn maar ollen; dan zit hij vast aan den dobbel en komd zo zijn tijd, respect en
geld te konzumeeren;
325 En 't geen mijn noch 't meest tegen de borst is, en smert en deerdt,
Is dat hij niet alleen bij dobbelaars, maar ook bij valsche dobbelaars verkeerdt,
En in haar geselschap komd.
Duifje.
Is het zo, broer? tis mijn leet; jij weet het altoos wel op zijn argsten uit te leggen;
En, evenwel, alst er al op aankomd, zo weet jijt noch niet meer als maar van hooren
zeggen;
En van hooren zeggen liegt men al veul; en hier is onze Katrijn, die zo lang bij mij
heeft gewoondt.
330 Dat die maar vrij zeid watter van is, ik wil niet dat ze Lieverd in 't minsten
verschoondt,
Hoe dat hij geweest is bij haar tijt, van jongs op in zijn leeven.
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Rijd hij al iens te paard of op een chees, hij mach het doen, en wat isser aan
bedreeven?
En schoon genoomen 't gebeurden, gelijk hij doch bij de beste en aanzienlijksten
verkeerdt,
Dat het hem in een herberch al een schelling of tien kosten of daar wierd veur zij[n]
hooft al meer verteerdt,
335 Was dat zulk een zaak? daer zijnder die wel andre gangen gaan, daar ment niet
op zou vertrouwen.
En hij speulden al iens in 't verkeerbord of met de kaard, was hij daerom voor zulk
een dobbelaar of dommenateur te houwen?
Onder 't gejuffer gaet ook al vrij wat om, met haar petetooren of men ze halfweegen
in er hemd ziet gaan,
Die ik weet niet wat ze wel gelijken, en er zowel op een tiktakje als de mannen
verstaan.
Jou dochter, Agatha, kan licht ook wel een kaartje leggen; isse daerom te minder
t'estemeeren?
340 O, als men 't altmaal zo nauw zou onderzoeken, daer zou zo veul vallen te
korlegeeren!
Hoor broer, hetgeen ik op jou heb verzocht, heb jij mijn belooft, dat jij der jou op
bedenken zou;
Wat zegje dan? lukt het met Lieverdt niet, ik ken hem noch de ko t wel geven buiten
jou.
Grijsaart.
Goed zus, ik geloof voor 't naast dat het ook zoo gaan zel, want jij zoek jou slechts
van die ballast te bevrijen
En die op mijn te leggen; maar ik weet niet of hij en jij, alle bey wel wat zuld bedijen.
345 Doed het hem flus niet beeter op, zo heb ik mij van nu af aan al beraan,
346
Van voor die prijs daer jij Lieverd veur zoekt uit te venten, en staat hij mij niet aan.
Duifje.
't Is hiel wel, broer; Katrijn, al wat je van Lieverd weet, dat hebje nou maar t'
openbaaren.
Katrijn.
+
Wat mij daarvan bekend is, juffrouw, ben ik gewillig om tot allen tijen te willen
+
verklaaren.
(Bladz. 16)
Ik heb altoos nooit zulks bespeurd, maar wel dat hij, als de jongens aan ons huis
samen heulden,
350 En dat ze met duiten in de hoedt hutzelden en om de meeste kruisers speulden,

346

Van l. Want
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Of zomtijts met de kaert leiden te tuischen en te speelen in de stoep,
dat hij der dan wakker onder schermden, en een hiele distructje maakten onder die
troep.
Duifje.
Dat is waar, en daer zijnder noch in 't leven, die 't zonwen konnen getuigen,
Gelijk daer is de jonge Platbek, Aris Snottolf, de zeun van Maij Floddergats en van
Jan Jaap Huigen,
355 Tjepke Potmerg de Vries, Klaas Darm, Teunes Vlasbaard, Piet Zoutzak, scheele
Dirk van Ackersloot,
Jochem Bulkes, Leenderd Horrelevoet, Erasmus Steiloor en het zeuntje in de
rommellerij boot,
Heintje Bijtebier en Olivier Trekpleister en meer anderen,
Dat al veugels van eenderley veeren zijn, die al hebben loopen speulen met
malkandren.
Katrijn.
Dat is zo, juffrouw, die zouwen dat altemaal kennen doen, want van die tijt af, heeft
hij hem al afgesonderd en gemijdt
360 Dat hij ook met niemand, 't zij met rinkels of met knikkers, heeft willen speelen in
zijn tijdt,
Omdat hij op 't verliezen zach; daerom komd mij dit al hiel vremd te vooren,
Dat Lieverd nou zulk een dobbelaar zou zijn, ja al was hij een dobbelaar gebooren.
Ook zo even spaarzaam is hij altijt geweest; al wat hij kreeg hiel hij heel duntjes bij
363
mekaar;
Niet een duit of oortje zou hij versnoepen; en kreeg hij al een nieuwe jaar,
365 Een Sinterklaas of een kermis van zijn oom, gelijk veeltijts is gebleeken,
Zo vertrouwden hij het niemand, maar hij most het altijt zelven in zijn spaarpot steeken,
Dat ik dikwils zeide: juffrouw, gaet Lieverd zo voort en draagt hem zo wel,
Zo isser geen nood of dat hij ooit een debouchand of dobbelaar worden zel.
Grijserdt.
Een schoon bewijs! die te vooren hem wel gedragen heeft zal geen schelm worden!
dit argument, dunkje, staat braaf op zijn kooten?
370 Maar sus, weetje wel datter zijn die in er jeugt eerlijk waaren en daerna noch
voor het stadthuis van de dubbelde ladder van boven neer zijn gestooten?

363

duntjes l. deuntjes?
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Doch het gaat met Lieverd even als men zegt: hebbje gekoot of zelje kooten, niet te
kooten is best;
Maar als men toch kooten moet, zo is het wel beeter eerst als lest;
En zo begind hij ook dat hij al lang behoorden te hebben gedaan.
Katrijn.
Hij kend ook wel verleid worden, sinjeur, van eengen die hem nijdig bennen.
Duifje.
Zo doed het, Katrijntje, 't is gien kunst een eerlijk manskijnd zo ten toon te stellen en
te schennen.
Grijserdt.
375 Dat kan al zijn; maar waarom hier gedisputeerdt? tavond zullen wij 't zien, alst
mij is toegezeid.
Duifje.
't Is goed, broer, ik zelder mij ook nae schikken; maar op wat wijs zel dit geschien, of
deur wiens beleid?
Grijserd.
Daer zel ik je flus van spreeken; 'k wensten maar in mijn meening bedroogen te
weezen,
En is het zo, zo zal mijn genegentheid tot hem noch grooter zijn als voor desen.
Maar, Agatha, heeft Lieverd hem ooit tegens u aangaand huwlijkszaaken verklaard?
Agatha.
380 O neen, papa, als alleen dat mui van dezen morgen mij hetzelven heeft
geopenbaardt,
+

Gelijk Trui wel weet.
Tr u i .
Dat is waer, sinjeur; en als Lieverd hier al kwam, zoo deed hij niet als zo wat raljeeren,
En dan wist hij hier zo wat op te snyen en uit de klucht van de kwakzalver wat te
ageeren,
Of hij malde met mij of met juffrouw zo wat, en rechten zo wat kuuren aan.
Duifje.
Zo, Trui, is dat veur mijn ducaton en de beloften die jij mijn hebt gedaan?
385 Kom, geeft ze me weerom; 't was een ducaton met twie hoofden.
Tr u i .
O, peete Duifje, mijn vaders grootvaders vader zijn al barbiers geweest, die leerden
mijn in haar leeven
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Dat, als ik van iemandt geld ontving, nooit een duit weerom zou geeven.
Duifje.
Zo zeeker, gae jij met zulke streeken om? wel dat is een schoon bescheidt!
Grijsert.
O sus, de meisjes zijn al met een sop overgooten; zij loeren op zulken gelegentheid.
Maar evenwel, suster, schoon men had jou verzoek toegestaan, en Lieverd
refuzeerdend, 't geen ik niet wil verhoopen,
390 Had hij hem niet mogen gaen beroemen dat Agatha een blauwe scheen had
geloopen?
Zou dat niet schoon hebben geklonken even of zij was verleegen om een man?
En dat kon alzo gebeurt hebben; nou kom, 't zal over tijt zijn.
Duifje.
Wat zel ik er van zeggen, broer? Katryn gae jij nae ouzend toe, ik zel zo haest thuis
komen als ik kan.
Ik ben al hiel benieuwdt, hoe 't zal afloopen.
Grijsaerdt.
Zo doen ik ook, suster; dat moeten wij nou afwachten;
Kom, laaten wij gaan.
Duifje.
Maar wat tijdt isser nou toe gesteldt?
Grijsaerdt.
't Is gezeid tusschen zevenen en achten.

Einde van het tweede Bedrijf.

Darde bedrijf. Eerste Tooneel.
Grijsaardt, Duifje, Karel.
Karel.
395 Hier zijn wij nu in de herberch daar het geselschap komdt, en dit is de kamer daar
ik jou van heb gezeidt,
Daar zo menig eerlijk mans kind op een doolweg raakt en deur word verleidt,
Daer anders niet als een partij dobbelaars haar bijeenkomst honwen.
Wat dunkje?
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Grijsert.
Dit schijndt immers een aanzienlijk herherch! zou men dit zo een plaats wel
toevertrouwen!
In 't best van de stadt, niet verre van de beurs en overal dichte bij en ontrendt!
Duifje.
400
400 Is dat wel meuglijk!
Karel.
Op diergelijke plaats als dit ben ik ook eens schelms getacteerd.
Grijsert.
Heb jij dan kennis aan dit volk?
Karel.
+
Niet veel, maar mijn knecht is hier beeter bekendt;
Hij heeft mij, door hem, belooft alles te doen zien, dat wij 't zo zouden bevinden.
Grijserdt.
Maar suster!
Karel.
O ja, zoo ben ik eens te gast geweest, gelijk en ik jou zou kennen ontwinden;
Maar ast hier geweest is, en weet ik niet, altoos bijna in een gelijk verblijf;
Doch zederd heb ik die plaatzen geschuwd en mijn gewagt voor zulk bedrijf.
Grijsaardt.
405 Maar stil, daar hoor ik iemandt.

Tweede Tooneel.
Grijsaerdt, Karel, Duifje, Maij.
M a y (spreekende brabants).
Maor vrinden zijdy hier? ja wel, gei zuld mayn gelieven t'excuseeren;
Gij en zuld hier niet konnen zijn, maor gelieft gij in een andren komer te gaan, daor
kan ik ou accomodeeren.
Maor deze plaots is eens vooral aan andren altijt verzeidt,
Aan eenige die hen comparietje voor vast hier hebben beleid,
En die willen dan wellieft in vrijheid alleen zaijn, van anderen afgesonderdt.
Karel.
410 Wel dat heeft doch zijn reeden, en ik ben daar niet eens over verwonderdt.

400

getacteerd l. getracteerd.
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May.
Ziet, mijn heer, ons doen bestaat meest in comparitjen en bijeenkomsten van
jongemaats;
Ook hebben wij hier noch zolang niet gewoont.
Grijsert.
Watje tog zegt! zo verander jij zomtijts dan wel?
Karel.
Ja, zij verandren zomtijts wel een reis drie, vier in 't jaar van plaats.
Wel zeeker, dat scheeldt er niet; al waar 't niet lukken wil, zo gaan zij weer wandelen.
Ze zijn als de kooplui, die er koopmanschap van teen op tander pakhuis komen te
verleggen, zo lang zij die verhandlen;
415.
415 Niet waar, maeijer, men moet zo lang zoeken als men 't vindt,
En die u het meest komt bezoeken, dat is u beste vrindt.
Maar ik merk als of gij u wat bezet vond met bijzondere gedachten;
+

Doch laat die varen, juffrouw, gij hebt van ons niet kwaets te verwachten.
Daarom weest slechts gerust zonder van ons zulks te vermoen;
420 U man heeft ons hier gebracht.
Grijserd.
Hoor, dit was dan alleen de bootschap of hij ons die dienst wilden doen.
May.
Dat wil ik auw beloven en is het in meine macht, zoo meugdy mij 't zelfd wel
toevertrouwen.
Grijsert.
En dat zou maar zijn alst geselschap bijeen was, in kracht van ver te beschouwen,
En dat maar uit byzonderc speculatje.
Karel.
Jou man zelfs heeft mij dit belooft.
May.
Zeer wel, mijnheer; zijdy daarmee geholpen, dat kan geveuglijk geschien.
Grijsert.
Ja, maar zo te verstaan, dat men van niemand kon worden gezien.
May.
425 Ba ja, mijnheer, in deze kamer kondij alle drij veylig zijn bij malkandren
En door deze glaasen hen alle bespeculeeren zonder gezien te kunnen worden van
andren.
Karel.
Zeer goed.

415.

maeijer l. May of Maye.
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Darde Tooneel.
Grijsaardt, Karel, Duifje, Maij, Jorden.
Jorden.
Ay vrinden, daar hoor ik volk; geliefje nu, alst gezeid, in die kamer te treen!
Grijsaerdt.
O, ja, hospes, maar breng ons een kanne wijn, wij mogen onze tijdt niet te vergeefs
besteen.
Jorden.
Heel goed, mij[n]heer; vrouw, brengt haar eens een kanne wijns. (zij worden in een
andere plaats geleijdt, daar zij door de glaasen in een andre kamer kennen zien)

Vierde Tooneel.
Jorden, Klaas.
Jorden.
Maar Klaas, hoe zie jij der zo heerschapacht uit?
Klaas.
Wat leiter jou aan geleegen, mof, wat dat is te zeggen?
Jorden.
430 Jou verbruide steiloor! loop heen, wil jij mijn die text niet uitleggen!
Klaas.
Wel, solinger boer, 'k zel men daer eens eerst over bedenken, eer je daervan te doen
het rechte beslach.
Nou maar, Jorden, tap een kanne wijn.
Jorden.
'k Weet niet, Klaas; 't is gezeid, dat men veur achten op de gemeene reekening niet
drinken mag.
Klaas.
Nou dat komd op een kwartier niet aan; maar zeg, hebjij Lieverd vandaag niet
vernoomen?
Jorden.
Van de morgen was hij hier, en hij reeder niet weinig aan en zei dat hij tijdig hier weer
zou komen.
Daar hoor ik iemand, licht is hij daar.
Klaas.
435 Jorden, doed dat dan.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

Vijfde Tooneel.
Karel, Klaas.
Karel
(ziet Klaas door de glazen in de kamer en komd bij hem).
Wel. Klaas, zeld lukken?
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Klaas.
Wel zeeker, mijnheer;
Zij komen al, stel jij al jou zorgen maar bije neer.
Karel.
+
Maar hoe kreeg jij hem hier?
+

(Bladz. 20)

Klaas.
Zij zaaten in een herberch, en in het hoogste van hun speelen
Riep mijn confrater Jan, ‘daer is onraadt’, en een schoone pot stonter in, maar ik wou
niet deelen.
Laat ons op een ander gaan, zeid ik, ik weet een goeje plaats.
440 't Was daadlijk fiat; een partij van de andre maats
Naamen een bijzondre weg om niemand te loopen onder de oogen,
En zo kwam ik vooraf hiernatoe gevloogen;
En Jan, weet ik, dat mijn volgd, ook Lieverd met noch andre heeren.
Karel.
Maar Klaas, hoe staeje met jou geld?
Win jij of verliesje? hoe heb je 't al gesteld?
Klaas.
445 Heel wel, mijnheer; Jan is een aartsschelm; hij heeft noch een confrater hier in
weeten te dringen;
Jij zoud niet geloven, hoe zij met die borssjes weeten om te springen.
Die confrater en Lieverd drinken zamen, en Lieverd heeft al in thooft.
Maar Jan houd hem nuchteren en Lieverd is alree van zijn plegtanker berooft;
En komd hier noch bij dat Lieverd met die in kompagnie speeld en aan Jan een teeken
weet te geeven,
450 Wat spel Lieverd heeft; schoonder guitestuk zachje nooit van je leeven;
Maar ik hoor ik iemand.

Sesde Tooneel.
Jan, Klaas.
Klaas.
O mijn ouwe confrater, welkom; waar zijn ze?
Jan.
Lieverd is reets al dronken en verliest al.
Klaas.
Jij bend hem te fijn; daar zijn vijftien ducaten voor den dienst die jij mij hebt gedaan.
Jan.
Maar heb jijt nou al vast, Klaas? zou jij je non al konnen behelpen?
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Klaas.
O ja, ik wil wel aanneemen om met iemand een gangetje te gaan.
Jan.
De kunst bestaat hierin, om de kaart en de stienen geswind en vaardig te hanteeren.
Ook komen wij niet veel op een plaats, maar zoeken altijt verandering van geselschap
te frekenteeren,
455 En zijn ook altijd wol verzien van steenen; doch dit dienje te neemen in acht,
Van verscheide steenen te hebben, daar twee sessen op staan, en die, om niet te
zijn verdacht,
In jou neusdoek verbergen, en laaten vier of vijf paar gemeene komen, daer jij dan
sonder teemen
De uwe onder moet mengen en die geswindt en radt daer uit weder op te neemen.
Ook moet men geen steenen op de tafel laten leggen, maar in de hand houwen, of 't
is verbruid.
460 't Is ook nodig aan de gooi te blijven, want 't is veel twee sessen te hebben vooruit.
Op zo een wijs heb ik er gistren hier noch een van de steen gesneeden,
Die mij met ander geselschap noch elders verwagt om revengje te hebben van 't
voo[r]leeden;
En Lieverd heeft mijn ongenaaden ook beproeft, gelijk jij gezien hebt, die ik in een
korten stondt
Voor ontrendt duisend gulden berecht heb.
Klaas.
Ackerment! Jan, jou karretje gaat rechtschaapen op een santgrondt.
Jan.
465 Hoor Klaas, om alle bedenklijkheid t' ontgaan, zet jij maar rijklijk bij, 'k zeld jou
alles weer restitueeren.
Klaas.
De duivel, Jan, stil, stil; hoor ik daar geen onraad?
Jan.
Klaas, zelderment, ziet toe.
Klaas.
Neen, 't is de perzoon, daer je van spraakt, met noch andre heeren
+

En Lieverd, die al een goe brui weg heeft, gevolgd van de waardt.
Jan.
De duivel, Klaas! met dat zeggen maakten ik mijn zelfs al vervaardt;
Ik docht datter onraad mogt zijn, ofwel niet helder en was.
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Sevende Tooneel.
Jan, Klaas, Lieverdt, Jorden, Gerard, Andreas.
Jan.
470 O, welkom messieurs! je komd alle recht en even van pas.
Lieverd.
Hoe? heb je noch geen wijn?
Klaas.
Neen.
Lieverd.
Wijn, wijn, Jorden.
Jorden.
Heel wel, mijnheer, hou daar.
Lieverd.
Geef er mijn ten eersten een, boordevolletjes geschonken.
Jan.
A sa, messieurs, eerst in 't rond elk een fris glasje gedronken!
Zou dat niet goed zijn, Klaas, eer dat wij noch aan ons werk gaan?
Klaas.
Jij hebt dat niet kwalijk, mijn vrind; ik zoud met jou ook zo verstaan.
Andreas.
475 't Eerste glasje, Lieverd, dat ik krijg, zel de gesondheid van jou matres zijn.
Lieverd.
Wat rammeld jou de kop van matres?
Andreas.
Hoe! juffrouw Agatha! het puikje van de buurd, jou eenigste hoopen!
Lieverd.
Wat bruid mijn juffrouw Agatha! Agatha mach bij de konijnen in de duinen loopen.
Mijn moer praat altijt van trouwen; flus heb ik er noch een history van gehad.
Laat dat ons aller gesondtheid sijn!
Gerardus.
Hiel goed, Lieverd, dan krijgt elk wat.
Jan.
Hospes, geef ons een half dozijn nieuw steenen.
Jorden.
Ziet daar, messieurs, en zooder iets meer mocht mankeeren, gelieft maar te schellen.
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Jan.
480 Alst je belieft, heeren! 'k hou jou, Lieverd, dat stapeltje.
(zij dobbelen)
Lieverd.
Zo waarachtig! acht dukatons, daar vald niet veel aan te tellen.
Zeeker, voor een wellekomst kan dat wel gaan en 't zet hem al reedlijk wel in;
Maar dat is niet en brui! viva non fors, daerom niet te min.
(zij zetten weer op)
Jan.
Al weer aan, couragje, messieurs, fa tout al wat ik zie.
Gerard.
Aekerment, dats een trek; die tot zulk een fortuin kon raaken,
Ik wil verzeekeren dat die wel tweehonderd ducatons zal uitmaaken.
Lieverd.
485 Dats niet en brui! verlies ik al wat, mijn ouwe peet bezuinigt het weer,
En ik kan mijn moer genoeg loeren, en ik leer starrekijken zo zij miend. (zij zetten
weer op)
Jan.
Ik houw het jou, Lieverd en jou Klaas; dats niet mis, daar acht en daar tien ducaten.
Gerardus.
Wel de steenen loopen hem machtig mee; wat hij gooit, daar vald niet tegen te praaten.
Andreas.
+
Van al die goojen die hij heeft gegooit, en isser niet een fout.
490 't Is recht een plaizierige negootje, te zien vloejen, over en weer over, niet als
goudt.
J a n . (zij zetten weer op)
Dan gaat weer aan; de heer Gerard alleen!
Gerardus.
De duivel, zulk een trek kan de goudbeurs wigtig maaken en kragt bijzetten!
Zacht, messieurs, 't gaat hier niet recht, elk staat te letten
Hoe 't hier geschaapen is; houd jou handen steil, ay! scheld dat de waard boven komd.
(zij grijpen tegelijk na de neusdoek en steenen van Jan)
Jan.
Wel, wat duivel is dat te zeggen? ik staader versteld en verstomdt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

+

(Bladz. 22)

200

Achtste Tooneel.
Gerardus, Andreas, Lieverd, Klaas, Jan, Jorden.
Jorden.
495 Wat believen de heeren?
Andreas.
Hoe veel paar steenen heb jij flus gebrocht, zegt doch?
Jorden.
Ses paar, mijnheer.
Andreas.
Goed, vertrek jij weer; die zijnder ook, hier schuild bedroch!
(Jorden binnen)
Jan.
Hoe, bedrog?
Gerardus.
Ja vagabond, bedroch, valsche dobbelaar!
Jan.
En waar gebleeken?
Lieverdt.
Waarmee hebje gegooidt?
Jan.
Dat hebje gezien!
Gerardus.
Geef hier de neusdoek; daar leggen de valsche steenen, die jij daar in had versteeken
Met noch eenige kaarteblaaden; ay, ziet op elk staan twee sessen! is dat niet schelms
en vals?
500 Hou daar, jou gauwdief! laat mij begaan, ik breek dien schelm den hals!
Zo heeft hij mijn gistren voor ses honderd gulden noch gehad!
(Gerardus schudt de neusdoek uit daar de valsche steenen en eenige kaarteblaaden
uit vallen)
Jan.
't Is geen kunst, messieurs, met jou allen een man t' overheeren!
Gerardus.
Jou rechte schurk daar je staat, zou jij dat noch willen disputeeren?
Lieverd.
Zo bond hij mij flus noch een mooje trek van 't hart.
Andreas.
Maar zacht, zo niet na jou deegen te zien! jou dingen en zijn hier noch niet afgedaan:
Kom voort, alt getrokken goudt wederom, eer jij een voet hiervandaan zeld gaan!
505 Voort, voort, en dat al kort, al zou ik het mijn zelfs beklaagen!
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Gerardus.
En doed hijt niet zo drijvende, ik zweerd dat hem zijn beenen hier niet levendig vandaan
zullen draagen.
Jan.
Ziet, daer leid het altemaal; ik zie wel dat ik overweldigd ben.
Gerardus.
Ja, overweldigt, die deur zulke valsche streeken elk de beurs zo lichten ken!
Nou kom, messieurs, elk zet zich en geeft zijn stem, wat hij verdiend heeft voor zijn
snoode werken.
510 Ik zou verstaan, dat men hem voor zijn kop met drie gloejende ducaaten
behoorden te brandmerken,
Waaruit dat elk klaar, dat hij een valsche dobbelaar is, merken kon,
+

En op ieder hand en elke wang met een vuurige ducaton.
Lieverd.
Van dat advijs zou ik ook zijn.
Andreas.
Neen, dat heeft wat te veel voeten in daerdt, laaten wij ons daarmee niet ingageeren;
En ik zou hem tot een model ten toon stellen, hoe dat men zulke valsche dobbelaars
behoorde te tracteeren,
515 En laaten hem met deze brief op zijn borst en eenige kaarten om zijn hals, hier
zo te pronk staan,
516
En door, bij forme van bannissement, de schel luijen.
Gerardus.
Kom, dat keur ik goed; zo gezeid, zo gedaan!
(Gerardus vertoondt aan Andreas een vel papier daar ‘valsche dobbelaar’ op staat)
Andreas.
Ziet hier.
Gerardus.
Hoe confrater! Is dat jou werk? kan jij zo schrijven?
Klaas.
Maar echter, messieurs, terwijl elk zijn geld weerkrijgt, mogt het daar ook wel bij
blijven.
Lieverd.
Maar wanneer ben jij zijn advocaat geworden?
Klaas.
Ik zijn advocaat? hij is mij zo weinig als licht een van allen bekend.
Gerardus.
520 Nochtans, omdat jij in zijn faveur spreekt, zou men schier meenen of jij zijn borg
en medestander bendt!

516

door l. doen.
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Klaas.
Ik ga, doed watje wild, hij raakt mij niet. (Klaas binnen)
Andreas.
Ziet zo! laat hij zo wat staan! (Jan wordt met een brief voor de borst en kaarten om
den hals te pronk gesteld)
Gerardus.
Lieverd heeft te veel gedronken.
Andreas.
't Zou een vermaak zijn alle valsche dobbelaars op 't schavot zo te zien staan pronken,
Daar der zo menig deur worden uitgestreeken en misleid
En alle dagen niet en doen als maar studeeren in die faculteit.
525 Bij den slapperment, zo jij jou roerdt!
Gerardus.
Nou wou ik om een ducaat wel dat twee schoenlappers met er beijen,
Hem alzo gemonteerdt den Dam en de Beurs wouwen overleijen.
Nou, de schel geroerd en hem gebannen!
Andreas.
Voort, voort, jou hondsvot, ten huisen uit! (zij schoppen Jan ten huisen uit)
Gerardus.
Messieurs, zie daer, ik berg dat goudt.

Negende Tooneel.
Gerardus, Andreas, Klaas, Lieverd.
Andreas.
Al zacht, mijnheer, dat zon ik zo niet verstaan; jijt geld bij jou te steeken, houd! houd!
Op! Lievert, op, op! hij slaapt als een os! dats dunk mij buiten reeden.
Gerardus.
530 Laat ons in een koffijhuis gaan en reeknen t' zaam; moet ik niet al over 't jaar
geleeden
Honderdt gulden van jou hebben van geleend geld?
Andreas.
Zo, reeken jij 't geen jij in 't herelogement voor mij betaalt hebt daerbij?
Gerardus.
In alle manieren. Hoor, Andries, ik bruijer mijn niet mee, het geld hou ik bij mij.
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Andreas.
Wel, dat zou hem al schoon opdoen, jou dan maar zo achter 't gat te loopen.
Gerardus.
O ja, ziet, zo gaa ik er mee heen.
Andreas.
En ik volg jou.
Klaas.
+
(Klaas hangt den brief van Jan, Lieverd om den hals)
Bonjour, valsche dobbelaar, vaarwel.

Tiende Tooneel.
J o r d e n , M a y , L i e v e r d (slaapend met den brief om zijn hals).
Jorden.
Hier leid Lieverd alleen dronken en de rest zijn deurgedroopen.
535 Hoor, wijf, al dit doen zal ons ruineeren; ik mien die zoort af te snijen na dezen
dach.
Wie zal men nou aanspreeken om 't geen der verteerdt is?
May.
Wel, Lieverd alleen! is die niet suffizant genoeg voor 't gelach?

Elfde Tooneel.
J o r d e n , M a y , G r i j s e r d t , D u i f j e , L i e v e r d (dronken, slapende met de brief
om den hals).
Duifje.
Wel Heer!! valsche dobbelaar! Hospes, wat huishouden is dit? Wat beleef ik in mijn
ouwe jaaren!
Ach! wat komd mijn over! in geen drie dagen zal ik kennen bedaaren.
Ziet, daar zit hij en slaapt, en is zo dronken als een beest.
540 Jou vagebondt; jou guit! daer ik zo voor heb gezorgt en bekommerdt om ben
geweest,
Om het best veur jou te zoeken! Op! op! dommenateur! Lievert op! Och! hij is niet
wakker te maken!
Op deugniet, schavuit! an een galg zel jij noch raaken!
Lieverd.
Wat zeg jij, meu?
Duifje.
Ik wil jou veur mijn oogen niet langer zien en ik keuje niet veur mijn kindt.
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Zel jij hier zo een duysent gulden verdobbelen, daer jij niet een stuiver en wind?
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Lieverd.
545 Wat je kald! mijn peet mag 't weer bespaaren.
Duifje.
Jij zeld oorzaak zijn, dat ik noch in 't kort van droefheid zal komen te sterven.
Ik zeld ook altemaal vast maaken en, ist in mijn macht, jou ook tenemaal onterven.
O verdriet! ‘mijn peet mach het bespaaren’!
Grijsaerd.
Wat dunkje, zuster! is dat niet braaf studeeren in de starren en de maan?
Nou hebjij zelfs de planeeten en dwaalstarren gezien, daar hij gewoon is mee om te
gaan.
Ziet, zo wou ik t hebben om je t' overtuigen, en datje 't zelfd zien zou moogen.
Duifje.
550 Och! wat ben ik misleid! en wat heeft hij mijn schandelijk bedroogen!
Lieverd! o Lieverd!
Lieverd.
Fa, al wat ik zie.
May.
Nou juffrouw, hij mach hem beetren, het is noch tijdt.
Duifje.
Och, ik heb daar wat gezet, dat mijn de dood zel doen; dat raak ik mijn leven niet
kwijt.
Hoor, broer, nou moet jij mijn helpen om iet in 't werk te stellen, daer ons staat op te
letten,
En dat wij een rekest presenteeren, om hem bij de wittebroodskeyeren in 't tuchthuis
te zetten.
555 Laet het mijn een honderd gulden of drij kosten, dats niet; daermee is [hij] weer
van de straat.
Jorden.
Dat hebje wel, juffrouw, dat is ook wel de beste raad.
Grijsaard.
Maar suster, wat dunkje nou? had ik geen reeden om jou verzoek te excuseeren?
Duifje.
Zou je niet, broer? Wel, hij is jou dochter niet waerdt; al wou jij 't hebben, zo zou ik 't
zelfs niet begeeren.
+

Wel, dat was even al iens of je van je zinnen waard berooft.
Grijsaerdt.
560 Daarom heb ik ze ook aan Karel, dat een eerlijk jongman is, ten huwlijk belooft.
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Duifje.
Daer hebje wel aan gedaan, broer; die meugje ze wel geeven,
En ik wensch dat ze altoos gerust en vreedzaam mogen leeven.
Nou vrinden, gelyk je ziet, dat hij hiel onbekwaam is, om met ons te gaan,
Zo verzoek ik, dat hij hier wat mach ontnuchtren,
Jorden.
O ja, juffrouw, 't is ook zo wel het beste geraan.
Duifje.
565 Totdat ik een sleetje zenden zal, die hem komd haalen
En die jou ook met een, al wat hij jou schuldig zou mogen zijn, zel betaalen.
Jorden.
Zeer wel, juffrouw; wees jij maar gerust, wij zijn wel te vreen.
May.
Ja, juffrouw, alle dingen zel wel te doen staen, ga jij maar in vreede heen.

Einde van het darde en laatste Bedrijf.
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Hollando-Russica.
I. Holl. namen van vruchten in het Russ.
A b r i k o o s . Over de geschiedenis en vorm van dit woord zie men DOZY,
Oosterlingen, en het Ned. Wdb. Aan den Hollandschen vorm abrikoos moet Russ.
abrikós ontleend zijn. Russ. abrikós wordt zoowel voor den boom als de vrucht
gebruikt: plod i derevo Armeniaca vulgaris. Bedoelt men den boom, dan kan men
ook de afleiding abrikósnik bezigen. Verdere afleidingen zijn: de adj. abrikósovyi en
abrikósnyj (het eerste b.v. in: abrikósovyj cvět, abrikozekleur; het tweede b.v. in:
abrikósnaja kostočka, abrikozepit) en de subst. abrikósnik, 1. abrikozeboom, 2.
liefhebber van abrikozen, en abrikósovka, abrikozenlikeur. In DAL' staat naast het
gewone Russ. abrikós ook een vorm aprikós vermeld, die òf rechtstreeks van Hgd.
aprikose afstamt òf, wat mij wegens de laatste letter waarschijnlijker voorkomt,
slechts door dit Hgd. woord beinvloed is. Het woordenboek der Akademie kent Russ.
aprikós niet.
A p p e l s i e n . Het Ned. Wdb. heeft: appelsina en appelsine, Hd. apfelsine: in de
volkstaal niet ongewone bijvorm voor sinaas- of chinaasappel. Het Holl. appelsien
is door de Russen overgenomen in Russ. apel'sі´n, plod i derevo citrus aurantium.
Afleidingen zijn: de adj. apel'sі´novyj en apel'sі´nnyj (het eerste b.v. in: apel'sі´novoe
moroženoe, sinaasappelijs; het tweede b.v. in: apel'sі´nnoe derevo, oranjeboom)
en de subst. apel'sі´nnik oranjeboom; apel'sі´nščik, appelsinekoopman; apel'sі´nščica
appelsinekoopvrouw.
K r u i s a p p e l . Deze appelsoort staat genoemd in het Ned. Wdb. I kol. 557, vgl.
vooral J.H. KNOOP, Pomologia (Leeuwarden 1758), blz. 17, waar men van den
kruisappel een afbeelding
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en uitvoerige beschrijving vindt. Ongetwijfeld is het in het woordenboek van DAL'
met een vraagteeken voorziene Russ. kružapel' hieraan ontleend, de verklaring
luidt: poroda pročnych jablok, ploskich, rěpkoju (een soort van harde, platte appelen,
gelijkend op een knol).

II. Holl. namen van visschen in het Russ.
A n s j o v i s . Over de verschillende vormen van dit woord in de Westeuropeesche
talen zie men het Ned. Wdb. Russ. ančóus, engraulis, kan blijkens den vorm slechts
het Holl. ansjovis zijn (Fr. anchois, Hgd. anschove, Eng. anchovy). Bij dit woord de
afgeleide adj. ančóusovyj en ančóusnyj (het eerste b.v. in: ančóusovyja lovli,
ansjovisvangst; het tweede b.v. in: ančóusnyj vkus, ansjovissmaak).
G a r n e e l . Een der verschillende bijvormen van het gewone garnaal, z. Ned. Wdb.
en vgl. vooral WINSCHOOTEN, Seeman, blz. 64: garnaat, bij de Amsterdammers mijn
landslui, garneel .... genaamd ... Uit Holl. garneel is Russ garnél', crangon vulgaris,
dat in het Woordenboek der Akademie voorkomt, maar niet in DAL'.
M a k r e e l is evenzoo in het Russisch overgegaan als makrel' (DAL').
Ten slotte herinner ik er hier nog even aan, dat het van Holland afgeleide Russ.
subst. gollándka, golánka o.a. voorkomt in de beteekenis: beste soort haring.

III. Holl. namen van stoffen en kleedingstukken in het Russ.
B a a i . Benaming van zeker grof, op molton gelijkend flanel (Ned. Wdb.). Russ.
bájka, mjagkaja, tolstaja, očen' vorsistaja, šerstjanaja tkan' (zacht, dik, zeer harig,
wollen weefsel). Het
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Russ. woord is noch uit Hgd. boi, noch uit Eng. bay, zooals de Russ. woordenboeken
ons willen doen gelooven, maar uit Holl. baai. Bij Russ. bájka de adj. bájkovyj en
bájčatyj, b.v. in: bájkovyj of bájčatyj sjurtuk, een baaien jas; bájkovaja fabrika, fabriek,
waar baai gemaakt wordt.
P l u i s . Dit woord is in het Russ. overgegaan als plis, bumažnyj barchat (boomwollen
fluweel). Terecht staat in DAL' achter den aldaar vermoeden Franschen oorsprong
van het Russ. woord een vraagteeken: niet uit Fr. pluche, peluche, maar uit Holl.
pluis is Russ. plis rechtstreeks overgenomen, zie vooral ook het volgende woord.
Bij Russ. plis het adj. plі´sovyj, b.v. in: plі´sovaja fabrika, fabriek, waar pluis wordt
vervaardigd, en het subst. plisovščі´k, vervaardiger van pluis.
T r i j p . Ook dit woord hebben de Russen van de Hollanders overgenomen. DAL'
heeft s.v. b a r c h a t : bumažnyj zovut polubarchatom ili plisom; šerstjanoj utrechtskim
barchatom ili tripom (het fluweel uit boomwol noemt men halffluweel of plis; dat uit
wol Utrechtsch fluweel of trip). Bij Russ. trip het adj. trі´povyj, b.v. in: trі´povyj divan,
een trijpen divan.
Andere Holl. namen van stoffen in het Russ. zie men in mijn Holl. Zee- en
Scheepstermen in het Russ. op de artikels: B r a m z e i l d o e k , D o e k , K a n e f a s ,
Karreldoek, Klaverdoek, Presenning, Presenningdoek,
Ravendoek, Vlaggedoek.
Voor de namen van kleedingstukken en onderdeelen daarvan zie men ald. de
artikels: B o e z e r o e n , B o r s t r o k , B r o e k (l), G u l p , K l a p o f K l e p (3),
Z u i d w e s t e r en bovendien het art. H o l l a n d e n a f l e i d i n g e n . Een andere
overgenomen benaming is nog:
L i j f . Russ. lif, dat in DAL' o.a. verklaard wordt met: verchnjaja polovina plotnoj
odeždy, prilegajuščaja vkrug do pojasa (bovenhelft van een nauwsluitend
kleedingstuk, dat rondom
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tegen het lichaam aanligt tot aan den gordel). Hierbij de adj. lі´fnyj en lі´fovyj.
K o u s e n s t o p p e n is in het Russ.: štópat' čulki.

IV. Eenige andere Holl. ontleeningen in het Russ.
D r a g e r d.w.z. lastdrager, pakkedrager. Russ. drágil', drjágil', nosil'ščik. Afgeleid
zijn: de adj. drágil'skij, drjágil'skij; drágil'nyj, drjágil'nyj (b.v. in: drjágil'nyja den'gi,
geld, dat de dragers krijgen voor het af- en opladen van belaste waren), verder
drágilev, drjágilev, wat aan een drager toebehoort, en het subst. drágil'ša, drjágil'ša,
vrouw of weduwe van een drager.
K o m f o o r . Russ. diminutivum kamfórka, kanfórka, konfórka, dat in DAL' o.a. aldus
omschreven staat: ... snarjad dlja varki čegolibo bez peči, v komnatach; žarovnja,
... masljanaja ili spirtovaja lampočka s tagančikom, dlja varki kofe ipr. (toestel om
iets te koken zonder oven, in de kamer; komfoor, ... olieof spirituslampje met treeft,
om koffie te koken, enz.). DAL' geeft daarbij een adj. kanfóročnyj.

V. Een ten onrechte uit het Holl. verklaarde Russ. scheepsterm.
In het Russ. zeemanswoordenboek van VACHTIN zoowel als in het Glossaire Nautique
van JAL komt een thans niet meer gebruikelijke Russ. scheepsterm rangóus voor
als synoniem van jut met de beteekenis: dunette (kampanje). Het laatste is het
Hollandsche hut (z. mijn Holl. Zee- en Scheepst. in het Russ. i.v.) en wil men JAL
en VACHTIN gelooven dan is ook rangóus uit het Hollandsch afkomstig: beiden zien
er een Hollandsch woord rankhuis in, dat volgens VACHTIN letterlijk beteekent:
malen'kij domik (klein huisje). JAL heeft op r a n g o u s het
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volgende: ‘Ce mot, qui manque à J. HEYM et à REIFF et qu'ALEX. CHICHKOFF donne
comme synonyme de jut, est peut-être composé du holl. huis - maison et de rank adj. qui signifie maigre, menu, et même étroit (P. MARIN, Dict. holl. franç. 1752).
Cette épithète: étroite, conviendrait en effet à la construction qu'on faisait à l'arrière
des vaisseaux aux XVIIe et XVIIIe siècles, car le château d'arrière avait à peu près
la figure d'une pyramide doublement tronquée, beaucoup plus étroite à l'arrière du
vaisseau qu' à la partie la plus voisine du grand mât, beaucoup plus étroite aussi
au plan supérieur qu'à la base qui était le gaillard lui-même.’ De etymologie van
VACHTIN en JAL is daarom zoo merkwaardig, omdat beiden onafhankelijk van elkaar
en langs verschillende wegen, op dezelfde gedachte zijn gekomen: volgens VACHTIN
is Russ. rangous uit Holl. rankhuis in de beteekenis van: klein huisje, volgens JAL
zou dit woord: nauw huis beduiden. Op zich zelf is deze afleiding niet zoo ongerijmd:
een synoniem van Russ. jut uit Holl. hut te willen verklaren uit het begrip: klein, nauw
huisje, is begrijpelijk. Het is alleen maar jammer, dat er in het Nederlandsch geen
woord rankhuis bestaat, noch als scheepsterm, noch in welke andere beteekenis
ook. Men zal hier dus naar een andere verklaring moeten omzien.
De Russen hebben in de 18e eeuw een aantal benamingen van onderdeelen van
een schip zoowel uit het Hollandsch als uit het Engelsch gebezigd: in sommige
gevallen heeft op den duur het Engelsche woord het Hollandsche verdrongen, in
andere gevallen heeft het omgekeerde plaats gehad. Als voorbeeld van het eerste
zij hier genoemd: Russ. gekbalk uit Holl. hekbalk, dat verdrongen is door Russ.
vintranec uit Eng. wingtransom; verder is Russ. genegat uit Holl. hennegat in onbruik
geraakt, terwijl Russ. gel'mport uit Eng. helmport nog voortleeft. Voor het tweede
wijs ik b.v. op Russ. forfut uit Eng. forefoot, dat het af heeft moeten leggen tegen
Russ. baks uit Holl. (kinne)baks. Met een dergelijk geval hebben wij nu hier te doen.
De Engelsche benaming voor Holl. hut of kam-
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panje luidt poop of roundhouse, vgl. TWENT, Verzameling der Nederlandsche
Zee-Kunstwoorden en Spreekwijzen, overgebragt in het Fransch en Engelsch: hut
of kampanje, dunette, roundhouse, poop. Aan Eng. roundhouse nu is Russ. rangóus
ontleend, dat echter door het synonieme Russ. jut uit Holl. hut is overvleugeld: het
laatste is nog de gewone term in het Russisch voor de kampanje, het eerste was
reeds in het begin der negentiende eeuw aan het verdwijnen blijkens JAL's
mededeeling, dat alleen CHICHKOFF (1795) dit woord nog geeft, terwijl HEYM en
REIFF (1835) het niet meer schijnen te kennen. Wat den Russ. vorm rangóus uit
Eng. roundhouse betreft, vgl. hiermee Russ. rangóut uit Holl. rondhout.

VI. Een Hollandsch woord in N.-O. Siberië.
In het 68ste deel van den Sbornik der afdeeling van Russische taal en letterkunde
der Keizerlijke Akademie van Wetenschappen te St. Petersburg vindt men een
woordenboek van het Russische dialekt, dat aan de rivier de Kolyma gesproken
wordt. De bewerker, de heer V.G. BOGORAZ, heeft het materiaal daarvoor gedurende
de jaren 1890-1898 op de plaats zelf verzameld. In zijn inleiding deelt de schrijver
ons mee, dat volgens de volkstelling van 1897 de Russische en gerussificeerde
bevolking van het Kolymsche district 1120 zielen bedraagt, die in twee afzonderlijke
groepen de oevers van de rivier de Kolyma bewonen, van elkaar gescheiden door
de nederzettingen der Jakoeten en de onbewoonde woestenij. De eerste groep
(440 zielen) is geconcentreerd in de stad Srednekolymsk, vooral 's winters, want 's
zomers houdt zij zich bezig met vischvangst op de rivier boven en beneden de stad.
Van de Russische bevolking aldaar zijn sommige families in de hen omringende
Jakoeten en Joekagieren opgegaan en hebben hun moedertaal verloren. De tweede
groep, ten getale van 680 zielen, leeft van de vischvangst langs de Beneden-Kolyma
en omvat behalve de zuiver Russische bevolking, ook nog één gerussificeerd
Jakoetsch geslacht en vier gerussificeerde
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Joekagiersche geslachten, die te zamen 162 zielen tellen. De centra der Russische
bevolking van de tweede groep zijn de steden Pochodsk en Nižnekolymsk. De
Russen aan de Kolyma zijn de afstammelingen van de eerste veroveraars dezer
streken in de 17e eeuw, die voor de eene helft uit Kozakken, voor de andere helft
uit vrijwilligers en handwerkslieden bestonden; daarbij zijn na verloop van tijd de
nakomelingen van verbannen kolonisten gekomen. Het dialekt van beide genoemde
groepen der Russische bevolking aan de Kolyma behoort tot de zoogenoemde
Noord-Russische o dialekten: de eerste veroveraars van het land, zooals trouwens
de meerderheid der Siberische Kozakken, waren van Noord-Russische afkomst.
De heer BOGORAZ wijst dan ook in zijn woordenboek bij herhaling op gelijkluidende
of althans zeer verwante woorden in de dialekten van Archangel en Olonec (volgens
de woordenboeken van PODVYSOCKIJ en KULIKOVSKIJ). Dit is ook het geval bij het
woord, waar ik hier de aandacht op wilde vestigen en dat bij BOGORAZ genoemd
staat op blz. 25, nl. het zoowel aan de Beneden- als Midden-Kolyma gebruikelijke
borchóty, dat men aldaar uitspreekt als: bojchóty. De beteekenis luidt: naboi na
dolblenom čelnokě (planken ter verhooging geslagen op een bootje, dat uit één
boomstam is gehouwen). Terecht vergelijkt de schrijver het bij PODVYSOCKIJ in zijn
1)
woordenboek van het Archangelsch dialekt voorkomende bárkoty , dat, zooals ik
in mijn Holl. Zee- en Scheepstermen in het Russ., blz. 29 heb aangetoond, op Holl.
barkhout teruggaat, evenals de in het Noorden en Oosten van Rusland verbreide
vormen barkót en barkóut. Strikt genomen is het Siberische borchóty eigenlijk niet
uit Holl. barkhout, maar uit de daarnaast staande Holl. vormen barchhout, barghout,
wat ook het geval is met de Noord- en Oost-Russische woorden barchót, barchóut,
bargóut.

1)

In BOGORAZ staat barkóty, maar PODVYSOCKIJ geeft bárkoty.
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VII. Holl. woorden bij de Grebensche Kozakken aan de Terek.
In mijn Holl. Zee- en Scheepstermen in het Russ. staan eenige in Astrachan en op
de Kaspische Zee gebruikelijke termen genoemd, die op Holl. woorden teruggaan:
bánok uit Holl. bank (n.l. zandband, maar bánok beteekent merkwaardigerwijze juist
vaarwater, z. beneden); bramtóp met de eenigszins afwijkende beteekenis van:
topzeil op kleine vaartuigen, uit Holl. bramtop (top van de bramsteng); búglen' uit
Holl. boeglijn; kapljár uit Holl. kabelaring; kónfuz uit Holl. kombuis; lócman met de
beteekenis van: schipper, scheepskaptein, uit Holl. loodsman; múškar' uit Holl.
moskuil; ten slotte de vormen šchóut, škóut, škut uit Holl. schuit.
Hier volgen nu eenige woorden uit een ander gebied aan de Kaspische zee, die
mij pas later bekend zijn geworden en die dus in bovengenoemd werk niet vermeld
staan. In het 71-ste deel van den Sbornik der afdeeling van Russische taal en
letterkunde der K.A.v.W. komt nl. een studie voor van den heer KARAULOV, getiteld:
Materialy dlja etnografii Terskoj oblasti. Govor Grebenskich Kazakov (Bouwstoffen
voor de ethnografie van het Tereksche gebied. Dialekt der Grebensche Kozakken).
Op blz. 45-112 vindt men een woordenboek van dit dialekt, waarin de volgende
woorden ongetwijfeld van Holl. oorsprong zijn.
1. Het reeds boven aangehaalde bánok, dat verklaard wordt met: girlo, rukav rěki
vchodjaščij v more (riviermonding, arm van een rivier, die in zee uitloopt). Dat dit
blijkbaar langs de geheele Kaspische zee gebruikelijke bánok het Holl. bank (nl.
zandbank) is, hoewel de beteekenis dit allerminst zou doen vermoeden, wordt, dunkt
mij, vooral duidelijk uit het zinnetje, dat de bewerker hierbij citeert: bánok
abmelél-ryba i ni idet k nam (de bánok is ondiep geworden, verzand - de visch komt
niet tot ons). Russ. bánok uit Holl. bank zal dus eerst voor een ondiep, verzand
vaarwater gebruikt zijn en daarna voor vaar-
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water in het algemeen, bij voorkeur voor een vaarwater, dat naar zee voert en waar
niet zelden ondiepe plaatsen voorkomen.
2. Het tweede woord luidt vánda met de beteekenis: venter', rybolovnaja snast'
dlja lovki krupnoj ryby; obyknovenno iz tonkoj bičevki, i inogda iz ivovych prut'ev
(vischnet, visscherstuig tot het vangen van groote visch; gewoonlijk van dun touw,
en soms van wilgetwijgen). KARAULOV verwijst bij dit woord naar DAL', die in een
dergelijke opvatting hetzelfde woord (vánda) geeft als gebruikelijk in het
goevernement Nižnij-Novgorod en daarnaast den vorm vánta voor Astrachan. Het
is duidelijk, dat zoowel vánda als vánta op Holl. want (vischwant, visscherstuig)
teruggaan. Bij de bewerking van mijn Holl. Zee- en Scheepstermen in het Russ.
heb ik deze woorden in DAL' over het hoofd gezien, anders had ik er daar een artikel
W a n t (2) van gemaakt.
3. De verkleinwoordjes mačuška, mašenka van het subst. mačta (waarnaast
vroeger mašta, mašt) uit Holl. mast.
4. Ten slotte het woord škont, dat aldus omschreven staat: zatyčka, derevjannyj
gvozd' dlja zatykanija dyrki, črez kotoruju iz bočki vypuskajut židkost' (stop, houten
tap tot het dichtstoppen van het gat, waardoor men de vloeistof uit een vat laat
loopen). Als bijvorm van škont geeft KARAULOV: škan en hij vergelijkt het in DAL' met
een vraagteeken voorziene škon, dat in het goevernement Novgorod evenzoo
beduidt: zatyčka v bočkě, gvozd' (stop op een vat, tap). Alle drie de hier genoemde
woorden: škont, škan, škon zijn overgenomen uit Holl. spon (stop op een vat). Wat
betreft Russ. šk uit Holl. sp, vgl. daarmee de dergelijke verbastering Russ. šk uit
Holl. st in Russ. škeven', bijvorm van števen', uit Holl. steven en Russ. škert, bijvorm
van štert, uit Holl. staart. Voor de paragoge van t in den vorm škont, wijs ik op de
analoge gevallen Russ. špunt, andere vorm špont, uit Holl. spong en Russ. legvant
uit Holl. leguaan, z. vooral mijn Holl. Zee- en Scheepstermen in het Russ. op
Spong.
Schiedam.
R. VAN DER MEULEN RZ.
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Durus de pascolis.
Weinig bekend, in elk geval weinig besproken, zijn Hooft's ‘Vertaalingen’, die, behalve
1)
groote stukken uit Tacitus en uit Fr. Boccalini's Ragguagli di Parnasso bevatten:
‘Korte leeringen en opmerkingen, uit verscheide schrijvers getoogen en vertaalt’.
Deze vierhonderd stellingen en uitspraken vormen gezamenlijk een ‘somme’ van
levens- en staatsmanswijsheid, indertijd van groot belang geacht voor aanstaande
‘hovelingen’, diplomaten en politici.
Wij vinden bedoelde vertalingen genoemd in een gedicht van J. Vollenhove aan
Hooft's zoon Arnout, in diens uitgave van zijn vaders werken (1671):
Hier vinde ik, wat Italie meest verheft.
'k Zie, hoe Petrarch, en Tasso, en Guarini,
In Duitsch verkleedt, zich zelven overtreft,
Ook Sansovijn, Lottijn en Boccalini.

Meer dan ze noemen, doet ook G. Brandt niet in zijn Leeven van P.C. Hooft (uitg.
Matthes bl. 63/64):
Ook vindt m' er verscheide Vertaalingen van Tacitus, Plutarchus, Guikciardin,
Lottinus, Sansovin, Bokkalin en andere met veele leeringen uit de lessen der
2)
Staatkunde van andere volken getrokken .
Dr. J.C. Breen, in zijn Proefschrift P.C. Hooft als schrijver der Nederlandsche
Historiën (Amstd. 1894), bl. 22/23, memoreert de vertalingen met een enkele
toelichting o.a. dat het niet met juistheid is uit te maken, wanneer Hooft ze heeft
3)
bijeengebracht. Zie ook Kok, Van dichters en schr. I, 71.

1)
2)
3)

De lezer van Hooft's brieven zal zich deze ‘Nieuwmaren uit Parnas’ herinneren
Zie ook bl. 27/28 en 41 van Dr. Matthes' uitgave.
De brieven, uit het jaar 1629, geven slechts weinig licht.
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De ‘leeringen en opmerkingen’ zijn:
1. Korte heughnis uit d' opmerkingen van François Guicciardin. Dit zijn 87
‘sententiën’ uit Francesco Guicciardini's Consigli aurei ed avvertimenti politici.
Deze bekende historicus en rechtsgeleerde, tevens handig diplomaat, was
1)
zeker wel in staat op het gebied der politiek voorlichting te geven.
2. Korte heughnis uit d' achtnemingen van Joh. Franciscus Lottinus. Dit zijn 113
2)
citaten uit de Avvedimenti civili (Venetie 1575) .
3. Korte heughnis uit de begripselen van Sansovin. Dit zijn 131 aphorismen uit
de Concetti politici (1578) van Francisco Tatti Sansovino (1521-86), (den zoon
van den beeldhouwer Jacopo T.S.), een geleerden en veel schrijvenden drukker.
4. Plutarchs berichting voor lieden van State. Dit zijn 31 apophthegmata, ontleend
3)
aan Plutarchus' πολιτικὰ παραγγέλματα (praecepta gerendae reipublicae) .
Dat wat Hooft hier geeft terecht een verkorting mag heeten, kan blijken uit de
4e uitspraak, een van de langste bij Hooft, die een residu is van het zesde
voorschrift van Plutarchus, dat in de Teubner-uitgave anderhalve bladzijde
beslaat.
5. Livius opmerkelijkste; dit zijn 7 citaten uit Livius. De verkorting blijkt uit no 4
(de Lucaansche jongelingen, die elkaar geeselen en den Romeinen daar de
schuld van geven) en Livius 8, 27. Onverkort is daarentegen Hooft's vijfde
stelling d.i. de zin uit Livius' epitome libri XI: L. Postumius (Megel-

1)
2)
3)

Van G's Historia d'Italia maakte Hooft gebruik voor zijn Rampzaligheden der Verheffinge van
den Huize Medicis.
Andere werken van L. zijn: Consilium de conclavi en De cardinalium comitiis seu conclavi.
Plutarchi Chaeronensis Moralia, recognovit Gr. N. Bernardakis vol 5, bl. 60-230; in de uitgave
van Wijttenbach (Oxonii 1797), tomus. 4, bl. 205-307.
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lus) consularis, quoniam, quum exercitui praeesset, opera militum in agro suo
usus erat damnatus est. Het zoeken naar de 5 andere ‘notabilia’ bleek mij vrij
wel ondoenlijk.
6. Uittoght uit den Hovelingh van Staate van Durus de Pascolis. Hierover zie
beneden.
7. Uittocht uit Monluk, dit zijn 44 aanhalingen uit de Commentaires de Blaise de
1)
Monluc (1501-1577), den Franschen maarschalk onder Frans I.

Teruggaande tot no. 6, is het in de eerste plaats de vraag: wie is Durus de Pascolis?
Het eerste vermoeden, dat deze naam een schuilnaam zou zijn, is gegrond gebleken,
2)
want de schrijver heet eigenlijk Eberhart von Weihe. Zijn boek heeft tot titel Aulicus
3)
politicus, waarvan uit de Leidsche universiteits bibliotheek een exemplaar voor mij
ligt, van het jaar 1615. Blijkens eene ‘protestatio’ voor in dit boek geplaatst, waarin
de schrijver met verwijzingen naar S. Hieronymus over anoniem geschrijf, opkomt
tegen een beschuldiging als zou hij een bepaald hof op het oog hebben gehad,
schijnt hij onaangenaamheden te hebben ondervonden; vandaar in 1615 de titel:
Aulicus politicus diversis regulis vel, ut Javolenus loquitur, definitionibus selectis,
proborum voto probe instructus, ante multos annos sub nomine Duro de Pascolo
ablegatus, variis acceptus et a bonis exceptus. Nunc multis thesibus auctior et
emendatior ac repexus typis divolgatus, cura Eberharti de Weihe, cui nunc accessit
discursus de speculi origine, usu et abusu. Cum gratia et privilegio Caes. Maiest.
Francoforti, apud Petrum Kopffium, anno M D C X V .

1)
2)
3)

Voor zijn Henrik de Groote heeft Hooft dezen schrijver gebruikt; zie uitg. 1671 bl. 6; uitg. 1704
bl. 5.
Ik vond dezen naam in geen enkel namenboek of encyclopedie, wel in een boekencatalogus.
Zie voor andere werken het bijschrift.
297, B. 4. Er moet ook een Aulicus politicus instructus bestaan (hebben) van het jaar 1642
(zie Bibliotheca juridica van Lipenius).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

218
De vroegere uitgaven schijnen te Hannover, Wittenberg, Halle, Straatsburg, Frankfort
en Verona gedrukt te zijn.
D.d.P. of E.v. Weihe was een welsprekend staatsman en rechtsgeleerde, kanselier
1)
van Holstein-Schaumburg en heeft heel wat diplomatieke diensten verricht.
De 12 Stellingen door Hooft uit D. de Pascolis genomen, zijn:
1. De Hoveling in dienst koomende, maake goed voorwaarden met den Vorst,
en doe 't schrift daar van gemaakt wel bewaaren buiten dat landt, om 'er zich
bij noodt af te dienen.
2. Voorstemmen is zeer bedenkelijk, en dient met groote matigheit gedaan.
3. In huwelijkmaaken en geheimenissen van Vorsten, steekt u alleen niet.
4. 't Geen ghij drijft, heelt zoo lang doenlijk is, om geen dwersdrijvers te krijgen;
en op dat niet schijne dat ghij te lang daarover zijt.
5. De Roomsche Gezanten lieten hunne geschenken tot voordeel van 't gemeen
komen.
6. Alle vordering van de eerste handt, dat is den Vorst zelfs, te genieten, vestight
en weert nijdt.
7. Bij eenen nieuwen Vorst is 't tijdt om voordeel te verzoeken.
8. Men mist somtijds; eens, dat men een ding aangaat, en ten tweeden dat men
't laat rusten, als 't begonnen is.
9. Die uit een groote waardigheit gezet wordt, leeft eerlijker ampteloos, dan in
minder ampt.
10. Op de hofartzen staat wel te letten.
11. Die te hoof iemandt bederven wil, doet hem vaake beschuldigen door een
derden, en speelt zelfs den rechter tussen tween.

1)

Uit regula D C X X X I I blijkt, dat de schrijver drie broeders had, die ook ‘aulici’ waren:
Fredericus, Johannes en Petrus; de laatste was kanselier te Halberstadt, hem was de
‘verhandeling over den oorsprong van den spiegel’ opgedragen.
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12. Viert 's Vorsten vrienden, maar zet er al 't uwe niet met op.
Na eenig zoeken vond ik het oorspronkelijke hiervan bij D.d. Pascolis in de volgende
‘regulae’ of ‘definitiones’, die dank zij Hooft's zucht om ‘afgesneede’ en ‘ingebonden’
te wezen, nog al eens geëpitomeerd zijn:
LXIX. Cum vero miserabilis sit aulicorum conditio, imprimis si post maxima pericula
et labores, domi et foris exanthlatos, tandem fraude et columniis scelestissimorum
debent cadere, bene sibi prospiciant aulici, in exordio in aliis regionibus degentibus,
vel libere Reipublicae tradant, ne tempóre necessitatis (ut fieri solet) repetatur et
probationis materia auferatur.
LXXXIX. Aulicus, primum proferens votum in publicis deliberationibus, caveat, ne
ille feli statim primus tintinabulum appendeat: difficilis enim est, et periculosa, in
omnibus actionibus prima vox etc.
CXI. Imprimis videat aulicus, ne, nisi coactus mandatis, et jussionibus se inmisceat,
Principum foederibus, bellis, matrimomoniis et arcanis solus.
CXXVII. Consiliarius sive Legatus aulicus, egregia negotia, quae consensu
Principis et collegarum incipit, debet occultare quousque ad exitum perducta fuerint,
alioquin multi moti invidiâ, ea impedient, vel prudentiae detrahent, quod non citius
finem actioni imposuerit, inferat itaque ictum, antequam sentiat alius.
1)
CLX. Refert Valerius Legatos quosdam Romanos munera quidem accepisse,
sed detulisse etiam in aerarium etc.
CCIV. Si aulicus sub Principe periculum et invidiam effugere cupit a nemine alio
sibi officia dignitatesque deferri patiatur, praeterquam ab ipso Principe.

1)

Bedoeld is natuurlijk Valerius Maximus in zijn Facta et dicta memorabilia, lib. 4 cap 3. § 9:
Atque huic animi eius iudicio Q. Fabius Gurges, N. Fabius Pictor, L. Ogulnius subscripserunt,
qui legati ad Ptolomoeum regem missi munera, quae ab eo privatim acceperant, in aerarium,
et quidem prius quam ad senatum legationem referrent, detulerunt scilicet de publico ministerio
nihil cuiquam praeter laudem bene administrati officii accidere debere iudicantes.
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CCLXXXIII. Initia omnium Principatuum gratiarum sunt plena etc.
CCCLXXIV. Nec temere incipio, nec cito desisto. Multa enim Livio monente, sicut
non aggredienda ita semel aggressis non dimittenda, quia magna famae momenta
in utramque partem fiunt. etc.
CCCLXXX. Gradu dignitatis deiecti fortius agunt, modo res familiaris patitur, ut in
otio privato degant, quam ut minores honores prioribus assumant.
1)
CCCXC. Bene observentur in aulis aulici medici, etc.
CCCCXVII. Improbi aulici, qui aliquem evertere student scelesta via et callidissima
uti solent: subdunt aliquem, qui miserum accuset, atque illi interim partes Judicis
assumunt, quasi mera aequitate et jure, non affectibus impulsi iudicaturi sint; a tali
judice libera nos Domine.
Hooft's no. 12 beschouw ik als een residu van Pascolis' CCCCLXXXVIII: Qui apud
Principem viget et praepollet, omnium aulicorum, si potest fieri, animos et
benevolentiam sibi comparet, ne tempore gratiae effusae habeat mutuis odiis sibi
invisum.

Bijschrift.
Andere werken van Everhard van Weihe zijn: An jus pontificium in scholis et foro
fidelium doceri possit (Witteberg 4, 1588).
An Rex nativus electivo praevaleat (Francof 8. 1618).
De Vanitate gloriae humanae (Francof. 4. 1610).
Disputatio de rebus creditis, si certum petatur et de conditione certi. (Viteb. 1581.
4).
Groningen.
G.A. NAUTA.

1)

Vgl. CCCCLXV .... colligimus magna facinora ope Medicorum in aulis peragi
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Metathesis van korte vocaal tusschen r en dentaal en aanneming
van o-kleur. rekking van or vóór dentaal. Umlaut van ur.
In Tdschr. 27, 16 v.v. geeft Van Wijk thans een verklaring van bord en daarmee
phonetisch overeenkomst vertoonende vormen, waarbij hij, mijn protest tegen zijn
vroegere opvatting van bord en dorschen als gegrond erkennend, zijn hypothese
zoo wijzigt, dat ze nu, naar het hem voorkomt, geheel aannemelijk wordt. Inderdaad
is er in zijn betoog veel, dat op het eerste gezicht aantrekt. Toch geloof ik, dat een
nauwkeurige beschouwing tot een andere opvatting van den ontwikkelingsgang
moet leiden, dan waartoe Van Wijk gekomen is. Ik heb daartoe vooreerst de woorden
met oorspr. e of i, die in VAN HELTEN Mnl. Spr. sub metathesis vermeld staan,
nagegaan in het Mnl. Wb., zoover dit mogelijk is; naast cypres miste ik daar het
door V.H. met bewijsplaats aangehaalde cypers, doch dit zal wel niet diep in de taal
zijn ingedrongen. De metathesis in de toonlooze syllabe van kerstael kristal en
Kerstoffel kan daarbij onbesproken blijven. Evenzoo voorloopig die, waar de dentaal
tot de volgende syllabe behoorde, als in verde vrede, want deze was niet algemeen
en is voor ons op dit oogenblik zonder belang. En om dezelfde reden die in den
Anlaut; zelfs tegenover ors is ros de vorm der noordndl. dialecten (zie Mnl. Wb.) en
der hedendaagsche landstaal; het zeldzame mnd. ros strijdros is blijkbaar een der
Vlaamsche woorden, die met het ridderwezen in Duitschland ingang vonden. Buiten
deze vrb. kan men nog noemen kerse plant en kerseme(n). Bij het alphabetisch
behandelen dezer woorden laat ik niet alleen het betwiste bord, dorschen eerst
buiten spel, maar ook derde, dertien, dertig, om een reden, die weldra zal blijken.
Gaan wij in het Mnl. Wb. bernen nalezen, dan zien wij, dat
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hier de o-vorm minder gewoon is; toch komt hij meermalen voor (zie ook bornen),
maar mag dan ook gelijkgesteld worden met oofri. *burna, een vorm welks bestaan
blijkt uit VAN HELTEN Aofr. Gr. § 270 A 2. Naast dit bornen ontstond dan een zw. prt.
en ptc., evenals naast mhd. burnen, bornen; tenzij, als in ohd. mornên tegenover
ags. murnan, zw. conj. reeds oud is. Naast berste gebrek is borste niet zeldzaam,
maar hiernaast staat mhd. niet alleen brëst(e), brist, maar ook brust. De proef op
de som, dat het overvloediger worden der o toe te schrijven is aan metathesis uit
ru, levert het bijbehoorend verbum bersten: hier komen geen o-vormen voor en in
het comp. ghebersten zelden. De reeds genoemde kerse en kerseme(n) (< chrisma)
kennen geen o; het eerste komt evenwel slechts enkele keeren voor. Bij kersp, dat
wegens ags. crisp evengoed gehouden kan worden voor < lat. crispus als voor <
fra. crespe, komt geen o-vorm voor den dag. In Kerst(en) enz. is de o vrij ongewoon.
Naast perse staat ‘in enkele opvattingen ook porsse, een enkele maal ook prosse’,
welk laatste kennelijk een compromisvorm is; gaan we het artikel na, dan blijkt de
o gewoonlijk te staan in met porse ‘met kracht’ (bij 2) en ‘met geweld’ (bij 5 b), en
verder voor te komen in de beteekenis ‘strijdgedrang’ en in enen porse doen. Het
bijbehoorend persen heeft eenige malen o: tweemaal van wijn, eens van water (door
den wind), en eens (in rijm) overdrachtelijk: dat siere goet uut willen porsen ‘dat ze
er aan trekken willen’, wat een figuurlijke toepassing van het eerste gebruik kan zijn;
verder in de beteekenis: ‘iemand door zijn gewicht benauwen’ (2 a en slot van b).
Hier hebben we dus het wel te onthouden feit voor ons, dat men er toe neigt, een
afwijkenden vorm in bepaalde toepassing te gebruiken. Naast perseme woeker en
verwanten vindt men slechts eens purseme < *pors. (wellicht stelt u, misschien soms
ook o, hier en in andere gevallen vóór r of ook elders in gesloten syllaben den
ö

tusschenklank ä voor), eens pussum, i.e. pursum (zie aan 't eind van persemier)
en een enkelen keer pursemier, pussemier. Onder de enkele malen, dat kerse als
plantnaam voorkomt, luidt het
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eens korsse. Bij versch en verste(n) kan ik natuurlijk geen gebruik van het Mnl. Wb.
maken; ik geloof echter, dat het resultaat hetzelfde zou blijken. Wij zien dus: de mnl.
o is in deze woorden, voor zoover hun grondvorm werkelijk re of ri had, slechts als
uitzondering aanwezig, en is blijkbaar ontstaan door sporadische verandering van
èr in òr.
Als we nu letten op bovengenoemde numeralia, dan zien we dat in dertien (zoover
controleerbaar) en dertig, met inbegrip van wat er bijbehoort, de o weer uitzondering
is, dat echter dorde en dordendeel herhaaldelijk voorkomen. Merkwaardig is, dat
dit verschil overeenstemt met wat Van Wijk Tdschr. 27, 17 uit hedendaagsche
dialecten concludeert: ‘dat al deze vormen zich het best laten verklaren als wij
aannemen, dat zich uit het ri van þriddi̯a een andere klankverbinding ontwikkelde
dan in de heide andere vormen.’ Althans wat de onderscheiding betreft, want ik
meen, dat wij hier niet van ri mogen uitgaan. Slaan we n.l. het Mnd. Wb. op, dan
vinden we daar niet alleen derde, darde, dorde, alsmede dridde, maar ook drudde,
evenwel geen durde, welk laatste door Van Helten Ig. F. 18 wordt aangenomen als
ontstaan uit *thrüdda, dat op zijn beurt ontstond door Anlehnung aan thrǖ. Mnd.
dorde enz., wordt nu door Van Helten opgevat als dörde enz., waarbij dan de onvolk
ö uit onv. ü op gelijke wijs vóór r ontstond, als de onv. e uit onv. i; en als bewijs voor
deze opvatting dienen de vormen met ö bij Danneil, Schütze en Berghaus. Of nu in
de tongvallen, welke hier ö hebben, deze uit ü kàn zijn ontstaan, weet ik niet, maar
in geen geval behòeft ze er uit ontstaan te zijn; zoo hebben genoemde idiotica ook
dörp voor of naast dorp.
a

a

a

ə

Van Weel heeft dò rdə, dò rtien, dò rtəg (naast vormen met a ), terwijl bij hem
ö

ur niet in ä r of iets dglks overgaat (vgl. durəvə durven, bədurəvəde bedierf, turəvə
turf (m.), turəf turf (v.) enz.). Dorde bij Van de Water kan schijnbaar or < er < ir
hebben, zooals horsəs hersenen; dartien en dartig maken echter oorspr. or bij dordə
waarschijnlijk; over horsəs zie ben.; zijn overige vrb. voor or zijn korren karn,
Korsəməs Kerstmis en
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vorsch versch, dus na gutt. of lab.; vgl. ben. Opprel heeft dòrdə, dòrtien, dòrdalləf
naast dartəg met de bijvoeging ‘zelden,’ dus gewoonlijk dòrtəg? daarnaast geen òr
< èr of < ùr. Op grond van al deze deze ndd. en ndl. vormen, en in verband met het
reeds genoemde mnl. dorde, moeten wij toch wel voor de latere middeleeuwen in
ndd. en ndl. dialecten òr aannemen.
Dit noopt ons, een os. onfr. *þruddi̯a te onderstellen. In 't onfr. is het woord niet
overgeleverd; in 't os. alleen met ri, doch hieraan is niet veel te hechten, behalve
voor de taal van den Heliand, in welke het uitsluitend voorkomt. Hierdoor wordt dan
het veelvuldig voorkomen van dorde een gelijk verschijnsel als dat van het boven
besproken borste. Dit þruddi̯a is een ordinale, dat de i van 't cardinale niet heeft
overgenomen, en daarbij Schwundstufe heeft, evenals sk. tṛtī́yas en zijn balt.-sl.
verwanten. (En tevens wordt daardoor aannemelijker, dat ook dorschen os. onfr.
een vocaliseering bewaard kan hebben, die elders in 't gm. niet voorkomt). Desnoods
kan men voor *þruddi̯a ook *þurdi̯a aannemen; de betrekking tot het cardinale maakt
den eersten vorm het waarschijnlijkst. Eigenlijk zou men mnd. drudde enz. voor
geumlautet houden, zoodat na metathesis mnl. dùrde te verwachten ware. Bedenkt
men intusschen, dat alle volgende ordinalia -an, ōn- stammen zijn, niet -jan, -jōn,
of -ian, -iōn-stammen, dan kan men overgang verwachten van *þruddi̯o (en þridd̯o)
tot *þruddo (en *þriddo); uit *þruddo komen dan mnd. mnl. dorde, terwijl *þriddo
natuurlijk evengoed als þridd̯o de prototypus van dridde en derde kan zijn.
Alvorens nu tot dorschen over te gaan, wensch ik de vraag te bespreken, wat er
gebeurd is, waar r + andere korte vocaal (à, ò of , ù) vóór dentaal stond. Ik laat
daarbij weg: onomatop., al te duistere woorden, nieuwe als kras, ook reeds als fret,
en anlautsverbindingen als in rust, ook als in 't reeds besproken ros, dus waar
eertijds hr stond. Men weet, metathesis is hier alleen aan te wijzen vóór d, t, s en
nn. Daar de verbindingen nd, nt, ns? (bronst is volgens Verdam een Germ.; dan
ontbreken vrb.) metathesis beletten, is hetzelfde ook voor ts denk-
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baar, al blijkt dan ook st geen beletsel; als vrb. vóór ts komt in aanmerking een
woord, dat met. mist, t.w. dras subst. en adj., dat ik ongaarne zou scheiden van
Maastrichtsch dras koffiedik, Bommelerwaardsch drats idem; dan is de assimilatie
als in krassen, en is het woord niet, zooals Van de Water doet, te verbinden met
Vlaamsch drits, drets drek, vuiligheid, slijk; vorm en beteekenis wijzen bij het laatste
eer op eng. dirt, ags. drit: drītan, zoodat het een tweede geval is van niet-metathesis.
Intusschen brengt men dras wel met draf in verband; is dit juist, dan kan drats
ontstaan zijn onder invloed van een woord als drits.
Vrb. dan van met. van ra vinden we bij spartelen, tarten, gras, worstelen; over de
in 't Mnl. Wb. vermelde vormen zonder met. pratte (pradde), pratten heb ik niets
nader op te merken. De twee eerste worden genoegzaam verklaard door ohd.
sprazzalōn, mnd. tratzen. Ten aanzien van gras blijkt uit Mnl. Wb., dat gers en gars
de gewoonste vormen zijn (hun rekkingen zeldzaam); gras (een paar maal gres,
waarschijnlijk door invloed van gers) vaak genoeg voorkomt; en ‘vooral met den
vorm gors wordt eene bepaalde soort van land bedoeld, en wel aangeslibd land,
zeekleiland of rivierkleiland, gors. (Van Dale 546). Er is geen bezwaar, dit woord
voor identisch te verklaren met gras; te minder, daar ook de vorm gars daarvoor in
Zeeland, waar het woord het meest voorkomt, in gebruik is geweest, en ook gras
als landmaat voorkomt’. Inderdaad heet het gras dan ook bij Verschuur hos < * hors,
a

bij Van Weel gò rs. Boekenoogen vermeldt in landnamen nog gors voor 't gewone
gras; bij Opprel en Van de Water vind ik het woord niet vermeld, wat echter gras
waarschijnlijk maakt. Zooals het mnl. hier sterke neiging toont tot differentieering
der vormen naar de beteekenis, zoo vindt men er ook naast grasinge ‘huur voor
grasland’ een garsinge, ghersinge, gorssinge ‘grasgewas’, wat deels kan ontstaan
zijn onder invloed van gors, deels door de meer zeldzame metathesis, die b.v. uit
vrosen vorsen maakte (Mnl. Spr. l.c.). - Bij gras blijkt dus de metathesis facultatief,
maar komt ze tot stand, dan is, zoover de mnl. dialecten ons een
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oordeel toestaan, in plaats van een te verwachten ar een òr of zijn representant te
vinden, zooals ook re en ri een òr opleverden. - Dat het niet noodzakelijk is, den
vogelnaam gors met gras te verbinden, leert het Nl. Wb. In de namen van kleine
vogels heerscht vaak verwarring; ook hd. Ammer en Goldammer, gewoonlijk met
gors en geelgors weergegeven, vindt men verschillend vertaald, en evenzoo is
Fransch gorge een naam voor verschillende vink- en meesachtige vogels. Zooals
Salverda de Grave heeft opgemerkt, komen herhaaldelijk Fransche namen voor
inheemsche vogels voor; ik houd dus ook gors voor ontstaan uit gorge. Het Nl. Wb.
vglkt mnd. (in samenstellingen) gorse, gose, < gorse, gerse, grasse; ons gors dus
< gorse; gerse en grasse getuigen van volksetymologisch verband met gors = gras;
de vraag is echter, of de vormen niet eer mnl. zijn, want het Mnd. Wb. kent geen
gors gras, maar kent ook deze vogelnamen niet uit teksten, doch alleen uit
Diefenbach. Zooals meer fra. woorden is deze naam niet overal doorgedrongen;
zie MOLEMA korenspōrk; het daar op gezag van Schlegel vermelde grauwstjirt lijkt,
in dien vorm althans, zeer verdacht Groningsch; even verdacht Schlegels geelstjirt
emberiza citrinella; zie meer namen in zijn De Dieren van Ndl., Vogels, waarin
begrijpelijkerwijs wel korensoorten een rol spelen, maar geen gras.
Van worstelen zegt Franck: ‘in duitsche dialecten wurstelen met hevige
bewegingen in verwarring brengen, zich door iets verwards heen werken’; intusschen
bewijst de u in sommige ndd. dialecten niets; vgl. b.v. kuller bij Ten Doornkaat
Koolman en in het Bremisch-Niedersächsisches Wb. = ndl. kolder (paardenziekte),
mhd. koller; in wat mij van hd. tongvallen toegankelijk is, vind ik slechts bij SCHMELLER
Bayerisches Wb. 1004 onder afll. van Wurst: ‘wurstelen unordentlich, unbedachtsam
darauf los arbeiten. Vielleicht nicht ohne Berührung mit dem ndd. worstelen, engl
wrestle, ags. vrästlian.’ Men bedenke wel, dat het mnd. worstelen, niet wurstelen is
(daarentegen b.v. wurden, niet worden werden). Dit is een mnl. mnd. voorkomende
invloed der voorafgaande w, als waarop reeds gewezen
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is Mnl. Spr. § 34 a; want inderdaad is het woord met wroestlian gelijk te stellen; de
door Franck voor mnl. werstelen vragenderwijs onderstelde klankwisseling is dus
slechts de gewone overgang van ar tot er.
Bij gras zagen wij de metathesis facultatief; het kan dus niet verwonderen, dat er
ook gevallen zijn waarin zij ontbreekt. Met a ken ik echter als zoodanig, buiten dras,
pratte (pradde) pratten, alleen nog krat, in 't mnl. niet gevonden, en dan ook volgens
Franck ‘vermoedelijk uit een duitsch dialect overgenomen’. Daar intusschen ook
kret voorkomt (Zaan, Groningen), zou de ontleening dan in verschillende tongvallen
ook in verschillenden vorm geschied moeten zijn, terwijl de zeer uiteenloopende
beteekenissen in Nederland niet op een nieuw geïmporteerd artikel wijzen.
Daarenboven vind ik bij Schade als beteekenis van ohd. cratto en crezzo, omhd.
chrezze, mhd. kratte en kretze: Korb, Tragkorb; bij Boekenoogen daarentegen:
achterschot van een boerenwagen, zitbank v. een b., en in de Ommelanden: soort
van dubbelen disselboom (MOLEMA); ik kan mij de laatste beteekenissen moeilijk
uit de eerste ontstaan denken. Ik houd dus krat, en evenzeer kret, voor een woord
zonder met., juist zooals pret (on. pretta bedriegen, prettr bedrog, ags. proett guile,
trick, proettig, proetig cunny); slechts komt bij dit laatste de met. in sommige streken
wèl voor; de enkele keeren dat wij het woord in 't mnl. aantreffen is het zelfs juist
met met. overgeleverd, en evenzoo pertich; vandaar is, weer met differentieering
naar de beteekenis, in de algemeene taal ingedrongen parten spelen; tenzij men
hier de a oorspr. acht, als in de genoemde ags. vormen; vgl. bij Kil. pratte (naast
ar, er) dolus, fallacia. Verder citeert het Mnl. Wb. uit Gloss. Bern. presse, pressere.
Natuurlijk kan men aan nieuwe overneming denken, evenals bij Krist enz. voor de
hand ligt, maar noodzakelijk is het niet. Vgl. de dubbelvormen cresem(e) en kerseme
< chrisma. Bred zie ben. - Aan de bekende vrb. van met. van re is nog toe te voegen
nnl. (af) tarnen tornen: hd. trennen; mnl. terren met assim.
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Een vrb. met o levert wellicht Groningsch spórḷn = sparḷn spartelen. Franck i.v.
sporrelig helt er toe over, in dial. spor(r)elen ‘tegenwerken, zich verzetten, vertoornd
zijn’ een frequentatief van spurnan te zien. Neemt men dit ook voor 't besproken
woord aan, dan kan onder zijn invloed sparḷn de t verloren hebben; vgl. echter harḷk
hartig, zoutachtig (tegenover hartḷk hartelijk gedifferentieerd), maar ook het door
Franck als nwestf. vermelde spraddelen spartelen en ohd. spratalōn, dus dd als
ö

jongere geminatie, zooals tt in ouder nl. schottel, schuttel, MOLEMA schötel (i.e. sgä tḷ
< * schòttel), schuttel, schuddel schotel, ouder ndl. botter, butter, Gron. bòtṛ, bùtṛ
boter? Echter doet mnd. sportelen zappeln mij vermoeden, dat naast het uit
bovenvermeld ohd. sprazzalōn op te maken os. *sprattalon een *sprottalon bestaan
heeft, en spórḷn dus, met sparḷn en harḷk, een t heeft verloren; evenwel kan men
ook van vormen met enkele d uitgaan, en naast ohd. spratalōn een os. *sprodalon
stellen, waaruit met jongere geminatie *sproddelen. - Strot is mnl. strote, storte,
mnd. strotte, strutte, strote (strate met mnd. a in open syllabe < o), md. strozze; de
thans algemeen geworden ndl. vorm heeft dus evenmin als de ndd. met.; neemt
men met Franck grondvormen *strutō, *strutti̯ō aan, dan beantwoordt strote aan het
eerste; het tweede zou strutte of sturte leveren, vanwaar mnd. strutte; maar een
gelijksoortige analogie als we bij *þruddi̯a hebben aangenomen (hier dus naar
*strutō) kon *strutti̯ō licht maken tot *struttó, waaraan strotte beantwoordt; uit het
laatste ontstond door metathesis storte; dit kan echter ook een metathesis zijn in
den trant van verde < vrede, m.a.w. < strote; men zou gaarn weten, hoe vaak en
waar de verschillende vormen voorkomen; dat mnl. sterte berust op storte, is
opgemerkt Mnl. Spr. § 23 A. Strot vertoont dus wellicht, evenals gras, vormen met
en zonder metathesis. - Sport behoort hierbij niet; mhd. sprosse leert, dat mnl. sporte
naast sprote een metath. is als verde naast vrede; deze vorm heeft zich dan in 't
nnl. vastgezet; dialectvormen laten zich niet overal vergelijken; in Groningen b.v.
zegt men tree of in 't westen triem; doch Maastricht spr t (Houben). Bekende
gevallen
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zijn verder vorst koude en vorsch; over gort zie ben.; over dorschen < *þroskan of
< *þruskan wordt later gehandeld. Daarentegen geen met. in sprot. Skeat i.v. sprat
citeert Wedgwood: ‘Sprat, a small fish, considered as the fry of the herring.’ De met.
kàn dus belemmerd zijn doordat men het verband met spruiten nog voelde. Bij krot
ö

kàn men aan invloed van kot denken; ook bij Groningsch krä t, want hoewel daar
thans geen kot naast staat, zal een zoo verbreid woord toch zeker in gebruik geweest
zijn. Twijfelachtig schijnt, of men op dezelfde wijs bij dialectisch ndl. schrot, Gron.
ö

sgrä t afval, klein tuig (b.v. onvolgroeide appels) aan invloed van schroot mag
denken. Dat mnl. born enz. niet zonder met. voorkomt, zal wel bevorderd zijn doordat
de streken die hier het conservatiefst waren wel(le) gebruiken; bronnen in engeren
zin vindt men niet overal.
Uit metathesis van os. onfr. ru ontstond or. Een vrb. levert tornen; vgl. Streitberg
Urg. Gr. § 202: ‘ahd. in-trinnan “sich absondern, entlaufen,” wahrscheinlich zu ai
drávati “läuft” gehörig und aus *trunnan umgebildet; vgl. ae. trëdan für got. trudan,
aisl. troda u. ä.’ Dan de reeds vermelde woorden dorde en borste gebrek, alsmede
borne brou, borst lichaamsdeel, korst, en misschien dorschen < þruskan; zie ben.
Naast or < ru ken ik geen vormen zonder metath., want bron is, zooals bekend
is, van Duitsche herkomst.
Vrb. met ù zijn moeilijk te vinden, maar ik meen grut(te) hiertoe te mogen brengen,
‘dat volgens Franck aan het Nd. zou ontleend zijn’ (Nd. Wb.)Misschien is het in de
tongvallen, welke in de middeleeuwen den toon aangaven, weinig of niet bekend
geweest, daar het Mnl. Wb. het niet vermeldt (trouwens ook gort(e) is zwak
gerepresenteerd); uit het Nl. Wb. blijkt echter, dat het sedert de 17e eeuw een rijke
ontwikkeling van beteekenissen vertoont. In Groningen is grùtṇ slechts bekend als
alleen gepelde of verbrijzelde boekweit, sedert ± 1870 uit Rusland ingevoerd; grutten
is dus misschien oorspr. specifiek Hollandsch of noordelijk Hollandsch. Verdere
geumlautete
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vormen van oorspr. ru worden slechts dialectisch aangetroffen, zie ben. over
dorschen; evenwel, gelijk blijken zal, alleen wegens het beperkte voorkomen der
daarvoor noodige os. onfr. klankverbindingen. (Tornen leidt Franck af uit *trunnjan,
doch zie bov.).
Hier zal de lezer, die zich van zoo pas grut herinnert, gort missen, daar immers
*gorte zich ontwikkelde uit *gurti, en dit door metath. uit *grutti; waarop dan een
differentieering naar de beteekenis kan aangenomen worden, zooals we die bij
perse en porse, gras en gors, pret en parten spelen hebben aangetroffen. Maar het
stilstaan bij dit woord heeft mij overtuigd, dat or hier uit ro is ontstaan. Behalve op
het ontbreken van den Uml., dat voorloopig niet voor ieder als argument kan gelden,
berust deze meening op de overeenkomst in beteekenis met ags. woorden, die
echter aan den juisten vorm van den prototypus eenigen twijfel overlaten. Het ags.
heeft n.l. (behalve grytt grits) een ntr. grot, gewoonlijk in den zin van ‘particle’, maar
ook eens in dien van ‘groats’. Het eenvoudigst zou nu de zaak liggen, indien men
mnl. geregeld een ntr. gort vond. Intusschen geeft Verdam: gorte, gort vr. en o. (?).
Men zou, wegens het pl. tantum grutten en een straks te noemen ags. woord, die
gort voor een niet meer als zoodanig herkenden pl. van dat gort kunnen honden; te
meer daar zulk een geval niet op zich zelf zou staan (zie Mnl. Spr. § 253 Opm. 2).
Die gorte als sing. staat dan gelijk met het eveneens als sing. voorkomende die
dinge (l.c.). Of de t van grot voor tt staat, blijft voorloopig onzeker; het
zestiendeëeuwsche grots, grotts, grottes (zie Murray) levert ook geen voldoenden
grond voor tt; zulk een grondvorm zou overigens, wat voc. en cons. betreft, in analoge
verhouding staan tot on. grautr, als mhd. klotz tot ohd. mhd. klōz. Maar een vorm
met enkele t zou ook voorkomen: Sweet vermeldt ‘grātan pl. once groats;’ en hiervoor
zal men, zegt Murray, zeker moeten lezen grotan, daar grātan geen afleiding toelaat.
Nu zou men kunnen denken aan metath. van *grote tot gorte als van krodewagen
tot kordewagen, zoo die woorden inderdaad identiek
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zijn. Echter is het kleiner bezwaar, dat wij voor grātan geen etymon hebben, dan
o

o

dat grotan 1 . op conjectuur berust, 2 . niet leidt tot de (door Murray obsolete
o

genoemde) a -uitspraak van neng. groats. Voor 't ndl. ndd. is ook een grondvorm
met tt te eischen wegens de allerwegen voorkomende metath.; men heeft dan, naast
den jō-stam *ghrudjō > ohd. gruzzi ags. grytt, abstufend mhd. griuze, nog een
no-stam: *ghrudno > ags. grot, gen. *grottes, ndl. ndd. gort, en een consstam *ghrūd
> ags. grút (dat. grýt), ohd. grūz, mnd. grūt, mnl. gruut, nnl. gruit heffe, droesem,
zie bij Molema gron. woorden als groeterg niet helder, groetjen slecht schoonmaken
en vgl. hiermee nl. gruiten (naar allen schijn verouderd) ‘slooten, watergangen
reinigen;’ misschien heeft echter het ndl. e geapocopeerd en is dus gruit tevens =
mhd. griuze; - verder *ghreudno- of *ghreudo- > on. grjót steen en ags. greot, ohd.
grioz, mnd. grēt, mnl. griet zand; cf. ohd. firgriozan st. verwrijven; - *ghraudno-?
*ghraudo-? > on. grautr, waartoe wgm. adj. ags. gréat enz. gebracht worden; eindelijk
een to-stam *ghrūdto > *grūsso- > *grūso- > mnd. grūs, gron. groes, mnl. gruus,
nnl. gruis.
Naar aanleiding van het meermalen voorkomen van vormen met en zonder metath.
uit denzelfden grondvorm valt iets te zeggen over mnl. vrist en verste, en over frisch
en versch. Oudemans citeert vrist, niet alleen uit den verdachten Mloep, maar ook
uit Teest.; virsten verschuiven, uitstellen uit Kil., en ettelijke malen vorste(n) (verder:
voorste, zie vorste, waarbij het eerste echter niet staat). Dat de vormen met metath.
in elk geval ver overwegen, weet ieder, maar die er zonder behoeven daarom nog
geen indringers zijn; vgl. kresp (niet als lemma in 't Mnl. Wb. maar wel in een paar
vrb. onder kersp) naast het normale kersp, ook karsp. De voorafgaande lab. v is
blijkbaar oorzaak, dat de u, ue, o zoo vaak voorkomt. Franck zegt van frisch: ‘Reeds
in het latere mnl. is deze aan het Duitsch ontleende vorm nevens den zuiver nl.
vorm versch in gebruik gekomen.’ Dat de niet-meth. niet tot deze opvatting
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noopt, schijnt mij uit het voorafgegane te volgen. Evenmin doet dat de f, die in 't
mnl. reeds meer dan de v voorkwam. Gaan wij in 't Mnl. Wb. de inheemsche woorden
met f + liq. na, dat vinden wij, dat het geval volstrekt niet op zich zelf staat. Tevens
blijkt uit dit Wb., dat hier reeds in 't mnl. weer differentieering naar de beteekenis is
tot stand gekomen.
Een aan te nemen oorspr. promiscue gebruiken van vormen met en zonder met.
leidt op den duur tot verdwijnen van een der beide vormen, tenzij zulk een
differentieering naar de beteekenis aan beide een eigen gebied verzekert. Daarbij
kunnen zelfs naburige dialecten verschillende wegen inslaan; vgl. DE BO
Westvlaamsch Idioticon i.v. prettig, pruttig lief, fraai, bevallig: ‘Vgl. pertig, dat, bij
metathesis van de r, hetzelfde is als prettig, zooveel te meer dat daar, waar men
pertig gebruikt, prettig niet bestaat, en vice-versa.’
o

o

Uit al deze vrb. blijkt, dat de methathesis 1 geen vaste wet is, 2 niet per se
verandering van vocaaltimbre veroorzaakt. Is de vocaal gewijzigd, dan is dat onder
dezelfde omstandigheden als waar geen metath. plaats heeft gevonden, en onder
die omstandigheden is hoofdzaak het karakter van de voorafgaande cons.; vgl.
gors, worstelen, porse. Zou nu de o-achtige klank, dien Van Wijk uit hedendaagsche
dialecten als regelmatigen vertegenwoordiger van e en i aanvoert, zich slechts al
dien tijd schuil hebben gehouden? Het lijkt weinig waarschijnlijk. En evenmin is het
aannemelijk, dat indertijd in die dialecten de met. een zoo vreemden invloed op het
timbre zou hebben uitgeoefend. Bezien we de bewijzen dus nader.
De dialecten, waarop Van Wijks hypothese eigenlijk rust, zijn die van Verschunr,
Van Weel, Opprel en Van de Water. Verschuur zelf zegt van zijn ŏ, dat die zich uit
e heeft ontwikkeld vóór uit rs ontstane s; wat de gewone representant is van ers na
o

lab. of gutt., blijkt niet. In andere posities heeft hij vóór r dezelfde ă < e, als < ă in
o

o

o

open syllaben, (zoowel vóór r, b.v. ă rt hard, als elders, b.v. ă χtə acht, ă mə ham),
o

a

o

b.v. ă rtə hart, smĕ rtə en smă rtə smart (men ziet hier facul-
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o

o

tatieve afficieering; vgl. ben.), doch ‘pijn doen’ altijd smă rtə; zoo ook kă se plant,
o

dus alweer niet in overeenstemming met vŏs versch enz.; hă stə gerst toont gelijke
ə

afwijking als Van Weel gērstə of ga rstə. In de uitwerking der r is overal gemis aan
consequentie te bespeuren, zooals reeds bij ăr > ār, ĕr > ēr in 't hd. nd. nl., en later
voortdurend.
a

Van Weel zegt § 53: ‘Germ. ĕ: Dial. ò in die woorden, waarin de ĕ door metathesis
a

vóór r kwam te staan;’ maar onder de vrb. noemt hij vò rst = mnd. verst; cf. Franck
i.v. vorst; en wie dit artikel opslaat, die ziet, dat F. dit woord vergelijkt bij vorst van
het dak (vorst uitstel heeft hij natuurlijk niet), zoodat V.W. ons hier inderdaad aan
a

een vrb. helpt van ò bij niet-metathesis; tenzij men ook voor de or-dialecten van
*fursti of *fursta wil uitgaan. zooals voor de er-, ar-dialecten noodzakelijk is. In hoever
mnl. hier er naast or voorkomt, weet ik niet. Een zeker vrb. zonder met. levert nog
a

zijn woordenlijst: dwò rs dwars. Wat het door Van Wijk als overgenomen beschouwde
ə

ə

ə

sta rrəka s betreft, dit staat naast kērzə vrucht, zooals ga rstə naast gērste gerst;
zal het laatste toch wel een echt inheemsch product zijn, en hebben we ook geen
ə
ə
recht om kērzə voor een late importatie te houden, dan is ook bij sta rrəka s de
eigenlijke grond voor dit vermoeden weggevallen: rekking en overgang van er tot
or vertoonen zich van de middeleeuwen af tot heden toe als verschijnsels, waarop
men niet vast kan rekenen. Dit stemt ook geheel overeen met Van Weels
a
mededeeling: ‘Vò rschə is minder in gebruik voor versch [doet dus de verbogen
ə
ə
vorm af?] dan va rschə: zoo bijna regelmatig: va rsche eijərs.’
Opprel geeft niet genoeg woorden om over het consequent doorgaan van den
regel te oordeelen; de woorden dwors en vorst, die zoo pas den weg wezen, vind
ik ook niet bij hem. Garst en soms kars (blijkbaar gewoonlijk kers) = ohd. chersa
herinneren, ook in 't weifelen bij den laatsten vorm, aan wat we reeds gevonden
hebben. Verder vind ik bij hem geen oorspr. er of ir in gevallen, die met vòrs enz.
parallel zijn, d.i.
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a

na lab. of gutt. en vóór rs; de mogelijkheid van een dwers of dwars (naast dwò rs
bij Van Weel) betwist ik echter natuurlijk niet.
Bij Van de Water staat kors = ohd. chersa, dus weer een blijk, dat het o-timbre
niet van de met. afhangt. Hoewel op de r geen dentaal volgt, wil ik uit hem toch
noemen, als nieuw bewijs van het inconstante dezer verschijnselen: murreg < marg
(tegenover b.v. verrəkə, werrəm); vgl. mnl. march, merch, morch: in het door Van
de Water behandelde Bommelerwaardsch gaat ò vóór r + heterorgane cons. over
in ù. Vgl. ook nl. burrie naast berrie, maar niet murrie naast merrie.
Nog een blijk van de juist opgemerkte ongelijkmatigheid vind ik in HOEUFTT Proeve
van Bredaasch Taaleigen: pors pers, Kersnacht Kerstavond (dat juist deze
samenstelling vermeld wordt, is blijkbaar te danken aan de afwijkende beteekenis),
‘Kerstenbrief noemen hier de Roomschen eenen doopbrief.’
In het licht hiervan zullen wij zonder verwondering kennis nemen van de nog door
Boekenoogen genoteerde afwijking Korsəməs naast Karsməs te Assendelft, van
r

korsəməs, korsbr ət bij Van Schothorst en van kò smisse bij Gallée: ze zijn de
tegenhangers der Bredasche vormen. In sommige dialecten heeft de besproken
wijziging veelvuldig plaats, in andere sporadisch, en dan is ze natuurlijk bij 't eene
woord over een grooter, bij 't andere over een kleiner terrein verbreid. De geringste
o
verbreiding heeft ze misschien in ver(re), Verschuur § 93 Opm. vā rə (doch na dent.
g
ook bij hem t rl n k § 94; in het ib. vermelde woerəlt wereld, smoerə smeren zijn
weer de lab. werkeloos gebleven, daar r heterosyllabisch is).
Ons resultaat is dus: de regelmatige vertegenwoordiger van re en ri bij met. is er,
zooals te verwachten was. In het mnl. wisselt dit er met or en ar af, juist zooals
oorspr. er. (In hoever hier tusschenklanken gesproken werden, zoodat b.v. zeldzaam
gheborsten inf. voor ghebersten een e beteekent, die begint naar ò over te hellen
durf ik niet beshssen.) En onder dezelfde omstandigheden als oorspr. er kon het in
latere dialecten
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meer of min geregeld ar zijn, of ook, na lab. of gutt., or. Verder kenmerken zich de
inwerkingen der r op het vocalisme door grilligheid; grootendeels een gevolg hiervan,
dat een klein verschil in de r-articulatie volstaat om de vocaal anders te afficieeren.
Gelijkmatigheid tot op zekere hoogte over een groot terrein, zooals Paul voor de
aloude rekking van ar en er heeft aangetoond, komt bij deze jongere veranderingen
niet voor.
Misschien zal men zich verwonderen, dat er dan niet veel meer vrb. aan te treffen
zijn van oorsp. er en van er < ir, die na lab. of gutt. in rr overgingen. Want in het
voorafgaande is uitsluitend gezocht naar woorden, waar op de r nog een dentaal
o

volgde (vgl. vóór rr b.v. vā rə), en toch is nauwelijks aan te nemen, dat die daarop
invloed had. Integendeel, juist een volgende lab. of gutt. zou de articulatie der r, en
dientengevolge die der voc. vóór r, naar de richting van (hd.) u kunnen verschuiven.
Waarom dus zijn geen or-vormen aan te wijzen van woorden als werpen en werken?
Het antwoord is, dat de or-tongvallen vóór lab. en vóór gutt. svarabhakti toepassen,
zoodat de r heterosyllabisch werd en daarmee haar overwegenden invloed op de
voorafgaande è verloor. Zie Verschuur § 158, Van Weel § 111, 1, Opprel § 29a,
Van de Water § 3b (al heerscht naar Verschuur bij de verschillende sprekers daarin
veel verscheidenheid; hij schrijft zijn vrb. met ə).
Letten wij nu op de gevallen van mnl. or voor er of ar, opgesomd Mnl. Spr. § 35,
dan vinden wij daar meestal ook voorafg. lab. of gutt. De volgende woorden zijn nog
niet besproken: borch mons, verborghen, dworch, (corsoude,) norgent, norgens,
storven, worpen, verworren, wors, verworven, Antworpen; - gorne baardhaar, uit
garne, met de facultatieve met. vóór heteros. dent. naast grane, sporware, ook
sporeware; - verder torden = terden = treden, zie ben. Daarenboven komt korven
voor naast kerven, en eens pl. gorne pens voor *garne, zie Mnl. Wb. Gelijken
overgang in een toonlooze syllabe heeft gordijn in den Invent. v. Brugge < ofra.
gardien.
Hier trekken norgent, norgens (ook norgen) en storven voor-
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eerst onze aandacht, daar de o door een dent. wordt voorafgegaan. De grondvorm
van het eerste zou allicht e hebben, al komt in 't Mnl. Wb. ook nirgent (in de vrb.
ook nyrghen) en nyrgherincks voor (evenals irgen, yrgerincks en ilc, illic naast elc,
ellic, elec, eelc). Mijn eerste indruk was, dat de werking der r hier gesteund werd
door de volgende gutt., resp. lab. Een bezwaar is, dat ergen, ergent enz. geen o
hebben, maar men kan zich voorstellen, dat begin-è grooter vastheid had, vw. dan
ook erve, erwete enz. Een ander denkbeeld, waarvan ik het hypothetische niet
voorbijzie, wordt evenwel aan de hand gedaan door horrə, horsəs hersens bij Van
de Water, met een wijziging als bij voorafg. gutt. (of lab.); cf. b.v. korren karn. Horrə
verklaart V.d.W. § 42 door apocope van s uit horsəs en dit door syncope van n uit
*hornsəs. Ik zou horrə houden voor geassimileerd uit *hornə, en dus vergelijken
met mnl. herne, evenals horsəs met mnl. hersene (+ nieuw plur. suffix). Zou men
hier niet mogen denken aan invloed eener eertijds op de h volgende w? Van got.
hwaírnei schedel kan ik verder geen wgm. tegenhanger aanwijzen, maar voor on.
verwanten met hv naast h zie UHLENBECK Et. Wb. der got. Spr. Uit zulke vormen
met hw zou dan eerst *werne, *wersene, vervolgens *worne, *worsene ontstaan
zijn, die dau de w vervingen door de h van het veel gewoner herne, hersene. Onfr.
*wergin en en niewergin kon *worgen en *nieworgen naast *wergen en *niewergen
opleveren, en onder invloed hiervan kon dan norgen zich plaatsen naast *niergen
> nergen en > nirgen. Het is te begrijpen, dat, toen in den negatieven vorm het
langere *niewergen, *nieworgen geheel verdrongen was door het kortere *niergen,
norgen, de vormen *wergen en *worgen verdwenen, als niet in duidelijke verhouding
staand tot *niergen en norgen.
Wat storven betreft, dit zal wel een analogievorm zijn. Sterven had dezelfde conjug.
als kerven, werpen, verwerven (en (be)derven, welks o-vormen tevens op verwarring
met dorven berusten), en deze verba hadden phonetisch in het prs. o naast e
ontwikkeld: geen wonder dat die o zich aan sterven mededeelde.
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Nu blijft nog alleen over torden treden, en dit woord bevestigt mijn opvatting van or
< ru in dorde en dorscen: torden toch meen ik gelijk te moeten stellen metgot. trudan,
on. troda, met aoristprs. naar de klasse stelen. Men heeft dus ownfr. *tredan of
*trudan, *trat, *trādun, *trodan aan te nemen; wellicht ook oonfr., waar alleen 't prt.
is overgeleverd, en os., waar het geheele verbum ons ontgaat. Later heeft het prt.
dan allerwegen overgang tot de klasse geven veroorzaakt, zooals reeds vroeger
ohd. en ags. en zooals later ook de. trəede, zw. träda; immers naast een prt. met
a, ā was men prs. en ptc. prt. met e gewoon, behalve, wat het ptc. betreft, voor l, r,
m, en ten deele k. Denkelijk zullen in os. en onfr. tijd beide vormen naast elkander
bestaan hebben; cf. ohd. komen, kuman naast queman; misschien zijn zelfs beide
vormen oorspr. Ofri. vinden we alleen het ptc. treden, trethen, en dit kan evengoed
bij *troda of *truda < *trudan als bij *treda behooren, zie Aofr. Gr. § 271, 272, waar
blijkt dat stelen enz. uit *stulin, geven enz. uit *gevan ontstaan waren. Bij Gijsbert
Japicx (zie Wb. van Epkema) vindt men tredden treden, trappen, met den voet
drukken, dus het oorspr. causat. = ags. treddan, mnd. tredden, ohd. tretten, on.
treðja, dat ook wel zal meegewerkt hebben aan het ontstaan van mnl. terden, - doch
troayen loopen, draven; en oa is < owfr. ō = wgm. ö in open syllabe; cf. KLOOSTERMAN
u

u

Metslawiersche Tongval § 127 B: ‘mō əl meel (*mole, G.J. moal), smō ər smeer,
vet (*smore, G.J. smoar),’ z. nog bij Epkema boade (naast bode), boage boog subst.,
koal brassica, oalje olie, sôale, foetsoale, spoare (hoewel ook boaz, boase boos,
koal pruna). Men merke op, dat mnl. vrede en screde wel verde en scerde, maar
geen vorde en seorde naast zich hebben; vóór heteros. dentaal brengt de met. dus
geen vocaalwijziging in gutt. richting mee, allerminst natuurlijk na dent. Aan onfr.
*tredan, getredan beantwoordt dus in geval van met. mnl. terden, geterden, aan
onfr. *trudan of *trodan (resp. *get.) beantw. torden, ghetorden. Het ptc. ghetroden
(Mnl. Spr. § 161b) is dan ook niet als fabrikaat ten behoeve van 't rijm te beschouwen,
maar = got. trudans, on. troðinn.
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Een naast torden te verwachten vorm zonder met. komt niet meer voor, omdat zulk
een troden geheel buiten elk paradigma viel, wat bij het ook slechts op één plaats
in de Mnl. Spr. geconstateerde ptc. ghetroden niet in die mate het geval was, daar
men ghetroden tot treden in gelijke verhouding kon voelen als b.v. ghebroken tot
breken, al verschilde de volgende cons. (men lette ook op het ags. ptc. met o, niet
e.) Wegens dit cons. verschil kon ghetroden veel moeielijker naar zulke vrb. nieuw
ontstaan zijn; daarenboven is het eer voor oud te houden wegens het
overeenkomstige prs. en ptc. met or met niet wel te betwijfelen Schwundstufe;
(ghe)torden zou zich immers wel evenmin uit (ghe)terden ontwikkeld hebben, als
dorten ontstaan is uit derten dartel, of dorf uit derf ongezuurd (natuurlijk wel
(be)dorven = (be)derven, doch door verwarring met (be)dorven; z. Mnl. Wb.), of
stork uit stark. Wel te verstaan: niet deze bepaalde woorden dienen als
tegenargumenten, maar het in 't algemeen ontbreken van parallelen. Immers o
ontbreekt ook in 't Mnl. Wb. bij scherpen, scherven, scherm(en) (en komt er slechts
ééns voor bij scherve en denkelijk bij scharp, zie schorp). Voor wie mijn verklaring
van mnl. norgent, Bommelerwaardsch horrə, horsəs, mnl. torden te gewaagd mocht
vinden, zal de regel moeten luiden: mnl. er of ar > or na lab. of gutt. zeer gewoon,
na dent. zeer zelden, in den Anlaut niet. Ik meen echter gewicht te mogen hechten
aan het feit, dat phonetische verklaring overal mogelijk blijkt behalve in het zeer
begrijpelijke storven.
Thans kan ik komen op de in geschil zijnde woorden bord, dorschen, worden, te
beginnen met het laatste. Van Wijks bezwaar, dat overgang van er of ar tot or zich
dan slechts in één woord na w (of liever na lab. of gutt.) zou voordoen, wordt
weerlegd door de talrijke pas besproken gevallen, alsmede door het zoozeer met
worden overeenstemmende worstelen; vgl. ook 't analoge morg. Daarenboven, de
normale mnl. vorm is nu eenmaal inderdaad werden, en ook in de 16e en 17e eeuw
lezen wij werden, niet weerden of een naar aarde enz. te
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verwachten waarden, in weerwil der door Van Wiljk aangevoerde rekking in 't hd.
En wat inwerking van 't ptc. prt. geworden op de voc. van het prs. betreft, zoo leveren
hangen en vangen geen reden, om bij worden (en dorschen) zoo sterken invloed
van dit ptc. aan te nemen; immers in hangen en vangen had ook het prt. ng. De
overeenkomst in vocaal tusschen prs. en ptc. ontbreekt dan ook in Aalst (Leuv.
Bijdr. I 154): wèren: geworen; voor Leuven (ib. II 169) ontbreekt de opgaaf van 't
ptc.; dit wijst echter op overeenstemming met het nl.; ‘worden’ is daar wéden. Dit
verschil is begrijpelijk, als men bedenkt, dat deze dialecten ar en er geregeld als er
hebben, onverschillig welke cons. voorafgaat, zoodat ook worstelen (voor Aalst niet
vermeld) in Leuven wéstelen is. Zoo heeft ook het hd. wel hangen en fangen, doch
werden, niet worden. Dat men, niettegenstaande hd. wērden, in 't ndl. geen rekking
heeft (behalve dan op denzelfden voet als mnl. werpen: weerpen), is opmerkelijk,
maar verklaarbaar: aan os. onfr. wirðu, wirðis, wirðid beantwoordt regelmatig mnl.
mnd. werde enz., en die vormen behielden de overhand op die van den plur. en
den inf., doordat ze met die van andere verba overeenstemden, dus door dezelfde
oorzaak, waardoor omgekeerd b.v. du ghifs, hi ghift in 't mnl. reeds zeldzaam is
ə

tegenover du gheefs, hi gheeft. Dat Verschuur ō rə heeft, Van Weel wōrə, met de
ə

vocaal als 't ptc. prt., dat bij hen resp. əhṓ rə, əwōre luidt, zal wel een bewijs zijn
van jonge rekking, toen men reeds wordə, əwordə sprak; het verschil in genesis
ə

documenteert zich dan bij V. in de ṓ , terwijl mōrt, nōrt enz. ō hebben. Daar de ə
phonetisch ontwikkeld is achter de voc. van 't prt. w

ə

ə

ə

rə (cf. kl rə klier, m rə
ə
mier, st rə, stieren), zal zij van daar achter die van 't prs en 't ptc. zijn ingedrongen;
het verdwijnen der w in 't prs. blijft vreemd, maar getuigt alweer niet van invloed van
't ptc. prt. op het prs. - Vocaalverschil ook in Maastricht: Houben § 212 wēr˙də naast
weu˙rdə: gəwō˙rdə.
Deze genesis van werden komt mij aannemelijker voor, dan Van Wijks hypothese,
dat een dialectische verkorting van ērd tot erd bij uitzondering in werden zoo
algemeen zou zijn geworden
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reeds in een tijd, waarin we in zulk een positie wel rekking waarnemen, maar niet
verkorting (behalve in virtel, vertel, verdel (Mnl. Spr. § 108l), dat in afzonderlijken
toestand verkeerde).
Het prt. werd mag men misschien met den oonfr. opt. prt. uuirthi (VAN HELTEN
Aonfr. Gr. § 11) in verband brengen (waarom ook os. wirdi in C niet als schrijffout
ə

behoeft te worden beschouwd). W rə bij Verschuur, w rə soms voor w r bij
Van Weel pleiten ook voor oorprong uit den opt. In den ind. prt. was ward, worden,
later word, worden te verwachten; in den chaos van overgeleverde vormen is oorspr.
en onoorspr. niet meer te scheiden, maar het is begrijpelijk, dat de duidelijke, met
het prs. niet te verwarren vormen het ten slotte veelal wonnen, d.i. òf die met ie, òf
de zwakke (deze in jongeren tijd ontstaan).
Een bezwaar doet zich voor bij 't prt. v. worden in 't Grouingsch. In
Noordhorn en een eind in den omtrek hoorde ik steeds 't zw. wòrə, met
gelijke assimilatie als wòrṇ worden (terwijl de sing. prs., door invloed van
den pl., wòr luidt in stede van *wòrt, tenzij de assim. ouder is dan de
apocope, en dus wòr *wòrdə). In elk geval moet zulk een assim. oorzaak
zijn, dat men b.v. in Eenrum, Uithuizermeeden, Loppersum, Finsterwolde
wèr hoort = ndl. werd (wèrd geeft men mij op voor Stroobos). Maar Molema
heeft prt. worde en wuir, en de laatste vorm ziet er raadselachtig uit. Ik
heb hem echter trots navraag niet geographisch kunnen fixeeren, en
vermoed dus, dat hij onjuist is gehoord of althans geïnterpreteerd. En nu
zie ik, dat M. ook voor ‘broeder’ geeft: bruier, bruir, terwijl ik nimmer den
ö

tweeden vorm hoor, maar wel, b.v. in de stad Groningen, brä r, wat M.
zeker onder invloed van bruier heeft opgevat als bruir; d.w.z. hij heeft na
de äö een i-achtigen klank òf meenen te hooren doordat hij dien na die
vocaal gewoon was, òf ondersteld als normale uitspraak, waarvan het
ö

zijn taak niet was elke afwijkende nuance te boeken: ä komt, behalve in
ö

bepaalde dialecten in ä r < uir (i.e. < äöeir), slechts voor < ò, en ui
daarentegen hoort men in verscheiden sterke prt., b.v. druig droeg, en
ook deze kreeg hij o.a. juist in de stad te hooren, tegenover droug enz.
in zijn Ommelander omgeving. Dit geeft mij vrijmoedigheid, zijn wuir te
ö

houden voor wä r, zooals men dan ook in de stad hoort, en mij verder
wordt opgegeven voor Noordlaren, Farmsum, Nieuweschans, Pekela. En
ö

ö

voor dit ä r neem ik liefst een anderen oorsprong aan dan in brä r, t.w.
den reeds vermelden uit òr. Het prt. zal n.l. ook in genoemde plaatsen
vroeger zw. geweest zijn; maar zooals tegenover gòrt, kòrt in 't westen
ö

ö

ö

der prov. elders ä -vormen staan, b.v. Stadsch gä rdə, kä rt, zoo
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ö

zal *wòrdə(n) zijn overgegaan in *wä rdə(n). De hieruit ontstane pl. wäörṇ
ö

had echter 't voorkomen van een st. prt., en men kou het, daar ä vóór r
ö i

de vervanger was van ui (phonetisch ä e ), gelijkstellen met een prt. als
ö

het genoemde druig; wellicht vond wä r destijds ook nog een volkomen
ö

parallel iu vä r voer (thans zw.). Deze gelijkstelling bewerkte dan
ö

differentieering naar de beteekenis: ä in 't prt., ò in 't prs. (dat evenzeer
ö

ä naast ò zal gekregen hebben), alsmede in 't ptc. prt., dat ook bij dragen
a
enz. dezelfde voc. (o ) heeft als 't prs.; en tevens deed ze den sing.
ö
ö
*wä rdə vervangen door wä r.
Dat in het ptc. geworden naar 't vrb. van de andere ptc. ò op eventueel oo de
overhand kreeg, is zeer begrijpelijk. Deze ò bleef scherp wegens 't verdwijnen van
het prt. met ŏ́. Dat in sommige streken de o van worden, geworden, worstelen zacht
is, mag men aan voortgezette werking der w toeschrijven: de lijst in 't Nl. Wb. blijkt
mij na w altijd de zachte voc. te hebben.
In verband nu met de omstandigheid, dat overgang van er tot or slechts na lab.
of gutt. of in zeer speciale gevallen plaats heeft, blijf ik aannemen, dat dorschen uit
*þruskan of *þroskan is voortgekomen. Dat die vorm naast þreskan staat, is een
geval als brust naast brest, als *brunnan naast brinnan, als *trunnan (zie p. 229)
naast trennen, als *þruddi̯a naast þriddi̯a, als trudan naast tredan, als mnl. ronnen,
runnen, ofri. runna (Aofr. Gr. § 270 A 2), waarbij mnd. runnen stollen, naast rinnen
enz. enz.; ook deze vormen zijn van beperkte geographische verbreiding, en
evenzeer nl. nd. vorst van het dak tegenover zelfs os. firstion culminibus. En ook
bij dorschen kan ik niet gelooven, zelfs minder dan bij worden, dat het ptc. prt. de
macht had, het prs. aan zich te assimileeren; te minder waar alles zich zonder
analogiewerking volkomen laat begrijpen. Zoover de feiten mij bekend zijn, leeren
ze, dat in deze verbaalklasse het ptc. prt. weinig resistent was, daar het de vocaal
overnam, welke in het prt. was gegeneraliseerd; waarom zou het in een vroegere
periode zoo machtig geweest zijn, dat het niet maar een nog lichter te begrijpen
invloed op het prt., maar op het prs. uitoefende? Over geburgen, geborgen enz. zie
ben.; ook waar l volgde, zien we het overeenkom-
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stige: helpen heeft gehulpen naast geholpen, en zoover men in Groningen het laatste
o

o

zegt, is de vocaal u (door mij hier onder ó meegerekend), niet a (hier ò geschreven);
evenzoo bij de andere verba met l, die geen ù vertoonen (vóór nas. vallen oorspr.
ŭ en ŏ phonetisch samen). Ook het Nl. Wb. X 2 geeft uitsluitend zachtkorte o op;
evenzoo voor getrokken, Gron. trókṇg. Ook bij dorschen zelf luidt in Groningen het
ptc., zoover het sterk is, durskṇg. Denkelijk in ver het grootste deel der provincie
ö

ö

ö

zijn de hoofdvormen van dit ww. dä rsk, dä rstə, dä rst (met syncope als in mustjə
muschje naast musk). Het prt. stemt daar dus overeen met het nl.; in plaats van een
geheel buiten het kader vallenden ind. s. *darsk of *dersk < *darsk, opt. *durskə is
ook in deze streken een zwak prt. gekomen, en dit heeft, als elders in 't ndl., ook
het ptc. zwak gemaakt. Waar het verbum Vollstufe had, moest ten gevolge van het
dooreenloopen van oorspr. ar en er verwarring ontstaan tusschen prs. en prt.; ook
in zulke streken dus bestond aanleiding voor 't gebruik van een zw. prt. Maar op
enkele plaatsen (b.v., naar men mij zegt, in Grootegast, waar het praesens a, in
ö

Nuis, waar het ä heeft), luidt het prt. dursk, het ptc. durskṇg; soms ook in Noordhorn.
Hier is dus weer de vorm, dien het prt. uit den opt. had gegeneraliseerd (vgl. ben.),
ook in het ptc. gedrongen. Wel is waar geeft hier het Nl. Wb. alleen den inf. met ò,
die dus ook wel aan 't ptc. zal toegedacht zijn, maar hierin zie ik natuurlijk phonetische
ontwikkeling, die niet meer door een prt. met ŏ́ gestoord kon worden.
Wat eindelijk bord betreft, zoo is berd met met. uit bred van te voren te verwachten,
wegens het uitsluitend of overwegend voorkomen van vormen als mnl. berste gebrek
enz. Aan den anderen kant is vooreerst in dgl. woorden met. toch niet volstrekt
algemeen, maar verder hebben ook de zoo na verwante vormen pret, kret (krat)
geen met., behalve het eerste in beperkte verbreiding, die zich niet over 't o-gebied
schijnt uit te strekken, want juist port(ig) vinden wij nergens. Het oorspr. bred komt
dan ook voor, en is in 't geheel niet voor een indringer te houden. Vooreerst
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in het Elten-Berghsch, waar Van Wijk overneming uit oostelijke streken zeker acht,
omdat het dialect in andere vormen met. heeft - wat geen bewijs blijkt te zijn -, maar
ook in 't mnl., verder bij Gallée, Bergsma (Woordenboek bevattende Drentsche
woorden en zegswijzen), Molema. En het vertoont een rijke schakeering van
beteekenissen. Niettemin zal hetzelfde woord elders bord zijn geworden, daar het
immers ook mnl. gewoonlijk bert is, naast zeldzamer bret. Zeker kon hiervoor ook
een enkelen keer reeds bord staan, maar daar deze laatste vorm zeer gewoon mnl.
is, zoo mag zij, gelijk ons reeds is gebleken, niet beschouwd worden als algemeen
reeds in 't mnl. uit berd ontstaan, onverschillig of dit berd zelf oorspr. was of < bred;
wel moet die genesis voor bepaalde dialecten aangenomen worden. Het feit, dat
bord als schoolwoord verder doordrong, kan hieraan evenmin iets veranderen als
het andere, dat het in mijn leeftijd en omgeving meer en meer teller heeft verdrongen
als ‘bord waaruit men eet’.
Moeten wij dus in bord de o als oorsp. erkennen, dan blijkt de rekking van o vóór
r + dent. evenzeer facultatief, als die van a en e. Ik geloof, de parallel nog een weinig
verder te mogen uitstrekken: de sporadische rekking vóór rr, die we van a en e
kennen, en waarvan de Mnl. Spr. ook van o enkele gevallen constateert, zonder
dat natuurlijk blijkt of ze in eenig dialect regel was, is te vinden in Maastrichtsch pō˙r
prei, wat Houben § 85 Opm. 1 met verlenging vóór r afleidt uit mnl. poreie, dat toch
zeker de geaccentueerde syllabe niet verloren zou hebben; pō˙r is veeleer gelijk
aan 't eerste element van mnl. poorlooc ‘look, prei’ < porrum, mhd. porre.
Het geven van meer woorden, waarin or vóór dent. ongerekt bleef, wordt natuurlijk
zeer bemoeilijkt door de voortdurende wisseling met u. Toch meen ik, als tweede
vrb. nog steeds horn te moeten beschouwen. Uit het door Van Wijk geciteerde
zuidoostelijk Friesche hoarne = herne, waaraan het de e heeft ontleend, blijkt reeds,
dat de beteekenis ‘hoorn’ overgaat in die van ‘hoek’, en dit is blijkbaar ook elders
gebeurd, vgl. het
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veelvuldig voorkomen van plaatsnamen met horn naast andere met hoorn - het
tweede lid van Avenhorn zal wel geen ander woord bevatten dan het naburige Hoorn
- alsmede Hoeufft: ‘Hoorntje noemt men hier het kinderspel, op sommige plaatsen
schuilhoekje, op andere schuilwinkeltje, op andere schuilhoorntje genaamd.’ Horne
vr. is dan ook in 't Mnl. Wb. alleen te vinden in de uitdr. ‘in den hoofde der hornen,’
tweemaal als vertaling van dezelfde bijbelplaats, terwijl horn, zonder -e en m., zeer
gewoon is. Bij dit overwegen van horn meen ik dàt ook als prototypus te moeten
ö

aannemen van 't Gron. hä rṇ, al is hier horne niet onmogelijk, n.l. als mengvorm
ö

van *hurne en horn, vgl. fri. hoarne. Zulk een horne móét zelfs voortleven in Tṛ Hä rṇ
Ter Horne, gehucht in de gem. 't Zand; daarentegen ml. ṇ (in den abs. Anlaut ook
ö

Dṇ, Dèn) in ṇ Hä rṇ Den Horn, dorp in de gem. Aduard, ṇ Hoorṇ Den Hoorn, dorp
in de gem. Leens. Wegens het voorkomen van de, niet den, in namen als Də
ö
ö
Paddəpoul (gem. Adorp) laat zich van -hä rṇ in samenstellingen als Də Moushä rn
het geslacht evenmin meer bepalen, als van 't gehucht Də Hoorṇ De Hoorn aan 't
ö
Hoornsche Diep, gem. Haren, en als van 't appellatief hä rṇ; slechts dit blijkt uit de
tegenwoordige taal, dat het niet onz. is (t hoorṇ in de Ommelanden als
blaasinstrument). - Zonder rekking bleef ook Leuvensch éren hoorn (als dérep dorp),
tegenover gerekte vormen voor moord, soort, noorden enz., die ik om typographische
redenen niet reproduceer, maar wier voc. resp. overeenstemt met die van boom
(zoo alleen moord) en beloven. In Leuven dus in geen enkele beteekenis rekking;
vgl. boord op onze delta-eilanden omgekeerd met rekking ook in den zin van plank.
ö
Dit alles dwingt ons tot de gevolgtrekking: ndl. hoorn en horn, Gron. hoorṇ en hä rṇ
zijn gelijkelijk te identificeeren met ags. horn; daarnaast komt een enkelen keer mnl.
ö
horne, Gron. hä rṇ voor = ags hyrne, doch met aanneming der voc. van 't veel
gewoner horn.
Gelijke dubbele vormen, zich ook weer tevens vertoonend in plaatsnamen, levert
voord, bij Gallée vòrd en voorde ‘door-
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waadbare plaats, rijweg door een beek’, waarbij o.a. behooren de aldaar opgegeven
namen ‘Hackfòrt, het Voorde, het huis te Vòrden (dat. pl.), Vòrden.’ - In Leuven (niet
ook in Aalst) bleef nog ongerekt déren doorn (é stelt nl. in Leuv. Bdr. 2 é voor); en
Dornbosch ligt in Overijsel, gem. Haaksbergen.
Vervolgens ort(en), Gron. òrt(ṇ). Dat het laatste wellicht ontleend zou zijn, kan ik
bij een zoo ver verbreid woord niet gelooven; m.i. is de vraag slechts: had de
gesyncopeerde prototypus ur- of or-? Daar in het Duitsch u naast o voorvoorkomt,
durf ik hierop geen beslist antwoord geven; met het oog echter op mnd. ort(en) (in
Mnd. Wb., gelijk Muller opmerkt, verkeerd opgevat), niet urt(en) is althans voor 't
Gron. o hoogst waarschijnlijk - te meer daar het zelfs zeker is voor 't Oldambtsch
ört(ṇ), z. MOLEMA -, voor 't ndl. waarschijnlijk. Evenzoo berust immers ook 't praefix
oor- op een or-, waarnaast in 't Duitsch ur-, ook os. ur- naast or-; vgl. ook voord, hd.
furt. Onzeker blijft, of wvl. oorte rekking heeft, of een prototypus onderstelt met korte
en daardoor uitgevallen tusschenvocaal. Zonderling zijn daarnaast wvl. warte en
woorte, Schotsch worts (naast orrel, orrows, to ort en meng. ortes; alles vermeld
door Muller).
Van korrel zal men misschien mogen zeggen, dat rn te vroeg geassimileerd werd
om rekking te weeg te kunnen brengen.
Orde(ne) enz. zou men niet alleen uit hernieuwde overneming kunnen verklaren,
maar er was ook invloed mogelijk van een onder den bijtoon ongerekt gebleven or
in ordineeren en ordinancie; het eerste althans is blijkbaar diep ingedrongen in de
volkstaal, zie Nl. Wb. i.v. ordineeren (het daar uit Molema geciteerde Gron. woord
luidt bij hem ornijern, orneiern (W. Kw.), ornâirn (Marne); ik hoorde in Lange- en
Vredewold altijd onneern).
In 't prt. dorst(e) (os. gidorsta) zou men de niet-rekking kunnen toeschrijven aan
invloed van 't vroeger prs. dorren enz.; dan ware intusschen eerder ù te verwachten,
zooals in durven en durfde.
Als resultaat hebben wij dus vast te stellen, dat de rekking
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van or evenmin vaste regel was, als die van ar en van er, zoodat ook haar
achterwege blijven in orde etc., bord, vort en schoorsteen speciale redenen niet
behoeft, al kunnen die meewerken. Evenals wij vroeger bij andere doubletten zagen,
viel ook differentieering der beteekenis aan te wijzen bij bord en boord, horn en
hoorn; slechts is de juiste ontwikkeling der beteekenissen niet nauwkeurig aan te
wijzen, wegens dooreen-loopen met de in klank en beteekenis verwante woorden
= ags. bred en hyrne.
Ik acht dan ook met Van de Water § 17 korts koorts oorspr. ongerekt, alsmede
tortṇ tarten = mnl. torten; voor 't aannemen van latere verkorting schijnt rt(s) trouwens
ook geen argument.
Zeer late rekking schijnt boort ‘waardelooze diamant’ te hebben; zie Nl. Wb. Op
Noorwegen had noord invloed; mnl. vindt men eens Nortwegen.
Opmerkelijk is nog het praefix oor-. M.i. heeft dit rekking gekregen, doordat in
zoovele en in de gewoonste woorden op or- een dentaal volgde, zoodat aanvankelijk
tegenover oordeel een orbaar zal hebben gestaan. Zelfs kan dit zeer goed in
(ver)orberen voortleven, daar vocaalverkorting, hoewel niet zóó bedenkelijk als vòòr
r + dent. in ort(en), toch weinig aan-nemelijk schijnt. Neemt men aan, dat tegelijk
met oordeel ook oorbaar ontstond, dan begrijpt men niet, waarom b.v. niet even-goed
dorp is veranderd in doorp.
Eindelijk de Umlaut van ŭ in gesloten syllabe, zoo in de Frank. als in de Saks.
2

streken. Te Winkel Grundr. I 322 neemt aan: ‘Vor r + Dental kommt der Umlaut
nicht vor,’ en uit het vrb. dor(r) blijkt, dat hij hierbij rr insluit. Van Wijk Tschr. 27, 40
is van oordeel, ‘dat de o (u) vòòr r + consonant nooit “umgelautet” wordt.’ Het eerste
wat wij dus hebben te onderzoeken, is de ontwikkeling van ur vòòr lab. of dent. +
Umlautsfactor.
Dat nu ur niet onvoorwaardelijk onvatbaar is voor Umlaut, zal men al dadelijk
geneigd zijn aan te nemen, omdat ùr in
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elk geval in een aantal woorden voorkomt. (Op vrucht vrees, vruchten vreezen en
nooddruft met zijn bijvormen zal ik mij niet beroepen, daar men misschien zou
tegenwerpen, dat de Uml. ontwikkeld was na de metath.) Men lette b.v. op de verre
verbreiding van wurm en wurgen, ook in streken waar ur zonder volgende ī̆ of j altijd
ö

òr of ór is geworden of een daaruit ont-staan ä r. Wurgen luidt in de prov. Groningen
g
ö
ö g
meest, zoover ik weet, wurṇ ; een o (of ä < ò, b.v. stad Gron. wä rṇ ) in streken,
die in andere gevallen ù kennen, is te begrijpen als Rückumlaut. Worm is in 't
Westerkwartier wurṃ; Molema, die in Warfum woonde, geeft merkwaardigerwijs
voor de Ommelanden wirm, en dezelfde vorm is mij opgegeven voor Roodeschool
en omgeving, met de bijvoeging: wurṃ zeggen ze in 't Oldambt; dit wirṃ zal wel
een Friesche achterblijver zijn, want in 't oofri. staat ‘mitunter’ i vóór r + gutt. of d, t,
th (VAN HELTEN Aofri. Gr. § 308), zoodat we 't allicht ook vóór rm zouden vinden,
indien ons woord in dat dialect was overgeleverd. Zooals nu wurṃ kenne-lijk
ö
generaliseering is van den pl. wurmi enz., zoo het Stad-Groningsch wä rṃ < wòrṃ
van den sing. wurm enz., m.i. be-paaldelijk van den gen. en dat., daar ò te
verwachten was in de a-, e-casus, ó in den nom. acc.; echter is de verdeeling van
zachtkorte en scherpkorte o mij in vele opzichten nog duister. Vgl. met dit woord
storm, waar geen i-casus aan-wezig waren, en dat dan ook in Stad en Lande
ö
allerwegen stä rṃ heet. Op dezelfde wijs is te verklaren Gallée wòrm, pl. wörme en
würms; würms met den oorsp. klinker van den pl., wö̀rme zeker met den analogisch
ingevoerden Umlaut van ò (hoewel ook vö̀rke naast vorke), evenals wö̀rgen wurgen,
braken, met moeite doorslikken.
2
Met deze woorden samen noemt Te Winkel, Grundr. I 822: ‘burcht (mnl.
gewöhnlich borch), turf (mnl. auch torf), slurpen (neben slorpen), snurken (neben
snorken)’; de ù wordt hier Hollandsch genoemd, tegenover de Brabantsche en
Vlaamsche o. Er blijkt echter uit het pas aangevoerde, dat o ook staan kan in streken
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ö

die vóór r beslist Umlaut kennen; vgl. als oorspr. cons. stammen ook Gron. bä rg,
ö

tä rf. De beide verba zouden o door Rückumlaut kunnen hebben; wegens hun
onomatop. karakter is mij de zaak echter even twijfelachtig als bij slorven, slurven,
ö
slurf, lurken, nurks(ch), nurken. Borg vades, Gron. bä rg zal òf niet beantw. aan os.
ö g
burgio maar aan ags. borg, òf zich gericht hebben naar borgen, Gron. bä rṇ , ags.
borgian. Schurf(t) naast schorf(t) zal, wegens ags. scurf, sceorf, eer Umlaut hebben
naar 't adj., ouder schurvig, schurfdig. Voor mnl. Torken en Turken vindt men de
parallele vormen in mhd. Turc en Türke, zooals de Mnl. Spr. reeds opmerkt; op o
ö
ö
berust dus Gron. Tä rk; vgl. b.v. Stad-Gron. sgä rft tegenover Westl. sgurft.
Van schurk is de afleiding onbekend; schörk bij Gallée zou een paradigma doen
vermoeden met i-casus. Schurken wrijven, hurken, lurken kunnen op -kjan berusten.
Lurf als turf? vormen met o ken ik niet; in mijn omgeving hoort het van ouds niet
thuis. Jurk, Stad-Groningsch jurke, zal wel niet oud genoeg wezen om als
Umlautsvorm in aanmerking te komen. Misschien hebben ook verba op -ken, alsmede
lurf en jurk, een dialec-tische ù < o; ik kan hierover te minder oordeelen, daar alleen
g
snórkṇ van ouds in 't noorden thuis schijnt te zijn (op de hoek zitten = hurken zal
wel toevallige klankovereenkomst zijn). Verder hebben we murw < murwi; gron.
meur moet be-rusten op os. *muriwi > *muri, met svarabhaktivocaal die zich naar
de volgende vocaal gericht had zooals in os. geriwian naast garuwian, gerewian
bereiden.
Evenals bij wurm waren vormen met en zonder Umlaut te verwachten bij den
oorspr. cons. stam voor sulcus. Vergelijkt men i-casus als furhi met bifelhan >
bevelen, dan verwacht men met volkomen klinker veur(e); evenzoo uit den vorm
zonder umlaut vore, voor. Deze vormen zijn dan ook in de meeste streken
gebruikelijk, en ook in den nom. acc. sing. ingedrongen. In Groningen zegt men
intusschen vurg, of wil men vùrch, mv. vùrṇg. Uit nom. acc. os. onfr. *furh = ags.
furh zou men verwachten, wanneer de h van den Auslaut met
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de uitspraak ch bewaard bleef (vgl. VAN HELTEN Mnl. Spr. § 93 en Gron. sgouch
naast sgou en sgoun schoen): ndl. vórch, Gron. vórch. Echter kon *furh ook aan
für(h)i enz. den umlaut ont-leenen, en uit zulk een *fürh is blijkbaar Gron. vurch
g

voort-gekomen, dat nu een pl. vurṇ heeft ontwikkeld. (Dat in een deel der provincie
vurge voorkomt, b.v. in Hoogezand, is geen bezwaar; zoo zegt men in de stad
Groningen b.v. bankə, voudə voet, bomə, stoulə).
Verdere vrb. leveren ons praeterita met generaliseering der optatief-vormen.
Zooals nl. van dragen enz. het prt. in een deel der provincie, b.v. in de stad
Groningen, luidt druig enz., zoo zegt men in de geheele provincie burg, bədurf, sturf,
swurf, wat vervolgens ook indrong in 't ptc.: burṇg, bədurṃ sturṃ, swurṃ; evenzoo
elders geburgen enz. Hoever deze Umlautsvormen zich over 't land verbreid hebben,
is niet zuiver na te gaan, daar de ù ook secundair kan zijn; dit is b.v. mogelijk op
Noord-Beveland, waar òr vóór labiaal of velaar altijd ur levert (Verschuur § 107), en
in Zaanland, waar o althans een enkelen keer door u vervangen wordt (Boekenoogen
§ 57). (Denkelijk u < o op Goeree, waar ook het prs. u heeft (V. Weel § 189, 190:
vgl. § 76 met 87, 88); ook sturəvə § 52 Opm. 5 blijkbaar < mnl. storven; op gelijke
wijs als dit laatste ontstond urəvə uit sterk geworden erven.) Als generaliseering uit
g

den opt. prt. is in elk geval ook het reeds vermelde dursk, durskṇ te beoordeelen.
Gelijke generaliseering heeft ook plaats gehad in het prt.-prs. durven. Moge mnl.
durven dit niet strikt bewijzen (VAN HELTEN Mnl. Spr. § 222a), het zeer gebruikelijke
der u-spelling pleit er voor, en de vorm is ook verbreid in dialecten, die ŏ en ŭ
r

uiteenhouden; vgl. b.v. Gallée dürven mogen naast bòrn bron, bò ste borst. Daarnaast
geeft Gallée dö̀rste moogt ge, en voor Twente als inf. dö̀rven (andere tempora zijn
tot mijn spijt niet opgegeven). Deze ö̀ is natuurlijk evenzoo uit ò ontstaan, als in
en

vö̀rke naast vorke vork; vgl. voor 't indringen van ò ook in den 2
e
e
223 b (of de 1 en 3 ps.

ps. s. Mnl. Spr. §
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een andere vocaal vertoonen, hetzij de oorspr. a, hetzij ù als in 't ndl., blijkt bij Gallée
niet).
Bij worm, borg enz. is het duidelijk, dat de o eerst door generaliseering de
alleenheerschappij in de algemeene taal heeft gekregen en ook in vele tongvallen.
Hetzelfde laat zich, meen ik, aantoonen van de o vóór rr en vóór r + dent., immers
verschillende ù's van het mnl. en van hedendaagsche dialecten bewijzen, dat zich
daarnaast wel degelijk ù vóór Umlautsfactor had ontwikkeld. Intusschen toont een
taal bij vereffening van een vroeger verschil dikwijls voorliefde voor één der oorspr.
vormen, en zoo schijnt het mij wel toe, dat het ndl. de vormen met or hier verkiest
boven die met ur. Dit is een verschijnsel van gelijksoortigen aard, als het door Te
2

Winkel Grundr. I 822 gesignaleerde, dat het Hollandsch juist ur verkiest; zijn vrb.
zijn alle vóór lab. of gutt.: burcht, turf, slurpen, snurken, wurm, wurgen (van hier
misschien in lateren tijd kurk als verhollandsching van kork, naar 't vrb. van snurken
voor elders snorken en dgl?). Toch is die voorliefde in geen geval zoo sterk, of ur
laat zich nog herhaaldelijk aanwijzen.
In het vervolg zal geen rekening gehouden worden met een oorzaak, waarvan
moeielijk te zeggen is in welken omvang zij werkte, n.l. met den os. en blijkens oor< or- ook ownfr. sporadischen overgang van ur tot or. Hierop kunnen echter
ontwikkelingen berusten, die schijnbaar getuigen van de genoemde voorliefde voor
ö

or bij vereffening. Ook laat zich niet uitmaken, of niet b.v. Groningsch tä rtḷ tortel,
ö
fä dṛn vorderen langs dezen weg hebben kunnen ontstaan uit *turtil, *furdiron, dus
ö
o
met tusschenvormen *tortil, *fordiron, zoodat ä hier, in plaats van uit a te zijn
ö
ontstaan zooals in slä t slot, Umlaut zou zijn der onvolkomen o. Daar besproken
overgang toch uitzondering is, is een verklaring, die van hem uitgaat, minder
waarschijnlijk.
Een ander prt.-prs., mnl. dorren, durren, brengt ons op de vragen, of Umlaut plaats
had vóór rr en vóór rs, wellicht ook rt. Wegens de bekende verwarring met durven
is het ver-
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bum thans weinig verbreid; het komt echter voor in Groningen en Drente, en wel
over 't geheel uitgesproken duurṇ, in 't Westerkwartier, ook in Uithuizermeeden,
r

deurṇ. Deurṇ (i.e. dö rṇ) is niet vreemd, daar een wat langer aangehouden ù overgaat
r
in ö . Dat men bij rekking ook elders eu naast ù moet vinden, is a priori te verwachten
en wordt bevestigd door Geldersch - Overijselsch heurne in plaatsnamen; zie ben.
Duurṇ weet ik slechts te verklaren als vroege singulaire wijziging in een woord, dat
geïsoleerd stond, daar overigens geen r als slotklank noch

voor rr gehoord

werd, en r vóór dent. slechts, behalve op een klein gebied in dur(s)t (p. 253), in
het ben. te bespreken prt. en ptc. van dorschen, welke laatste ook nog slechts in
enkele plaatsen voortleven. Om den klinker voor het taal-gevoel normaal te maken,
behoefde men hem slechts te rekken, m.a.w. men onderscheidde hem niet meer
van den dichtst bij-komenden, de ü, welke zeer gewoon was, ook vóór slot-r en vóór
ö

r

r + dent. Natuurlijk kan ook de latere rekking van ü tot ö door 't ongewone van den
klank bevorderd zijn. In elk geval zal men haar niet voor gelijktijdig houden met de
ö
oudere, ver verbreide rekkingen, maar veeleer met Gron. kòrt (Westerkw.), kä rt
(stad), wier voc. eveneens gerekt is. Haar ontbreken, althans in 't Gron., vóór lab.
en gutt., zal eenvoudig komen van 't geringe aantal rekbare woorden, terwijl
daarenboven een syllabe na den klemtoon verkortend kon werken, b.v. in wurṃ
worm (tegenover ik deur). Het verbum is nu in 't Wkw. zwak en regelmatig, behalve
dat het prt. niet alleen deurdə, maar ook nog deurst(ə) luidt, alsmede durst(ə), dat
dus indertijd de ù van 't prs. had overgenomen, zooals later deurst(ə) de eu. Naast
deze reeds vroeger door mij vermelde vormen heb ik sedert nog gecon-stateerd:
prt. durs (naar wis naast wist wist en mós, in 't westen ook mòs moest), deurs (uit
rekking en uit het prs.?), ptc. durst, deurst (dus met aansluiting bij 't prt.). Maar
Molema, die alleen duren kent, geeft als prt. dus, dust, dus, mv. dussen, als ptc.
dust. Hier is syncope dus het middel geweest om zich van de ongewone
klankverbindung ùrs te ontdoen. Dus enz. in plaats
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van te verwachten dust(ə) enz. is daarbij weer navolging van wis (Stad-Gron. wós)
en mós.
Met het oog hierop zullen wij ook in de zeer gewone mnl. vormen met ù wel Umlaut
hebben te erkennen vóór rr, rs, rt.
Vóór rr hebben wij geen zeker vrb. Dor wordt gewoonlijk op grond van ohd. durri
als zoodanig beschouwd, maar den onfr. en os. vorm kennen wij niet, en got. þaursus
geeft recht, om naast elkaar io-stam en o-stam te verwachten, dus *thur > dor en
*thurri > durre; door vermenging ontstonden dan natuurlijk dur en dorre in het wgm.
En het feit, dat mnl. betrekkelijk vaak dur(re) voorkomt (Mnl. Wb. vijfmaal tegen
negenmaal dor(re), afgezien van een onzekere plaats; dit laatste staat ééns naast
het ww. dorren, dat in 't algemeen de o bevorderen kon), toont aan, dat hier de
Umlaut was tot stand gekomen, al komt de vorm waaraan geen Umlaut toekwam
meer voor.
Gaan wij thans de vrb. na met rs, rt, rd.
Een moeilijk woord blijft vorst princeps, os. ohd. furisto. Wegens ohd. aftrosto
naast aftristo lijkt mij een bijvorm *forosto aannemelijk, te meer daar over 't geheel
in 't os. de o-superlatief sterk overweegt; onfr. staat weliswaar in de enkele superll.
i, doch bij zoo spaarzame en eenzijdige overlevering is hieraan niet veel gewicht te
hechten. Op die wijs kon dan het adj. voorst(e) naast veurst(e) ontstaan, al kan
natuurlijk ook zeer goed de oo aan voor ontleend zijn. Mnl. vurst en vorst wijzen
echter op vroege syncope, al is die na korte syllabe tegen den regel, en de eerste
vorm eischt syncope nadat de u reeds geumlautet was. In welke streken eigenlijk
de u of de o thuis hoort, laat zich niet meer uitmaken, daar het woord thans niet
meer alledaagsch is en de o dus uit de schrijftaal afkomstig kan zijn. De u in onfr.
furist (en in omfr. fursten principes) kan zeer goed ü voorstellen; zie Van Helten
Aonfr. Gr. § 11 en Asmfr. Gr. § 7. Ook os. firisto ‘eerste’ in C zou ik voor een vorm
met Umlaut houden. Holthausen § 88 A. 4 ziet er eer een schrijffout in, evenals in
wirdi würde en barwurdig (met u
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voor i) ehrwürdig. Plaatst men echter hierbij nog twulif naast twilif in het
Freckenhorster Heberegister, dan schijnen u en i eer benaderingen voor ü; tusschen
w en liq. is gutturale affectie gewoon, b.v. in worden, worstelen, hd. Würde, würdig
< mhd. wirde, wirdec, hd. zwölf < mhd. zwelf, Stad-Groningsch Wilṃ bijna als Widṃ,
wòlə wal, twòlf, naast in 't Wester-kwartier wal, twalf enz.; dus os. twelif > twilif >
twulif met ü.
Vóór rs vind ik verder, buiten de besproken verbale vormen, vooreerst borstel.
Dit staat in 't Mnl. Wb. eens als beurstel, eens als burstel, tweemaal als borstel en
tweemaal als berstel (in N.Bl., die ook de u leverde). Verder eens geberst ontborsteld;
en in N.Bl. eens geberstelt met varr. u en o, en eens geborstelt. [In Noord-Nederland
ken ik alleen vormen met o, maar in Leuven is het béstel (doch ook dérep dorp), in
Aalst béstel (dérp).] De beide vormen met u, ue zou men misschien willen opvatten
als hebbende ur < or; daarentegen is ook voor den vorm zonder Umlaut invloed
waarschijnlijk van het grondwoord *borst, onfr. os. *burst, mhd. burst. Bedenkt men,
dat naast dorst, derst, darst de u blijkbaar zeldzaam was, daar zij wel in 't lemma
staat, maar niet in de vrb., dat naast dorsten slechts ééns dursten voorkomt, wat
nog Umlaut kan zijn (mhd. dürsten), dan zal burstel, buerstel in dit betrekkelijk
zeldzaam woord toch als Umlaut moeten beschouwd worden. - Eenigen grond om
ook zelfs in mnl. durst en dursten Umlaut te zien vind ik in het Gron.; immers dit
ö

heeft wel over 't algemeen dä rst dorst, maar in Grijpskerk en Lutjegast is het dust,
op gelijke wijs ontstaan als het p. 251 ben. besproken dust. - Verder mnl. pl. hurselen
horzels, waarnaast horselen begrijpelijk is uit suffixverschil.
Vrb. vóór rt zijn schorte(n), storten, tortel. Schorten staat haast altijd met o, hetzij
door invloed van schort = mnd. schurz, dat zeer goed kan voorkomen op de eenige
plaats waar het Mnl. Wb. schorte opgeeft, aangezien daar de pl. schorten staat,
hetzij uit de gesyncopeerde vormen, hetzij uit beide. Sturten staat in 't mnl. zeker
vaak genoeg om als Umlautsvorm te gelden; de o is verklaarbaar uit *sturtta enz.
Wat
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tortel betreft: als voortzetting van den vorm met bewaarde u, en dus = ohd. turtuldūba,
is deze vorm te verwachten, daarnaast ook < *turtal of < *tortal, schijnbaar met een
suffix als in de woorden met svarabhakti; het naaste vrb. kan fugal geweest zijn,
met het daarnaast te onderstellen *fogal. Corres-pondeerend met ohd. turtil- leest
ö
men ook meermalen turtel, te vaak voor ur < or. En voor gewoon gron. tä rtḷ hoort
men in Grijpskerk tùdḷ; vgl. ald. wòdḷ wortel.
Dat gort(e) als vrb. niet dienen kan, bleek boven. Bij de hier aangenomen
oorspronkelijkheid der o is het tevens duidelijk, waarom dit woord evenmin bijvormen
met ù heeft als dorde, dorschen, borste gebrek en dgl.
Vóór rd vinden we, afgezien van het betwiste vorderen, voor-eerst de door Van
Wijk aangevoerde gorden, gordel. Bewijzend zijn deze vrb. echter niet, want gordel
zal zich wel naar gorden geschikt hebben, had ook gort = mhd. gurt naast zich, en
in gorden kan het ontbreken van den Umlaut gereedelijk verklaard worden uit
gesyncopeerde vormen. Mnl. gurdel, ook ghuerdel (Mnl. Spr. § 51), gurden, guerden
kunnen zeer wel oorspr. zijn: ze zijn geen zeldzaamheden. Men zou aan deze vrb.
kunnen toevoegen: dorde, derde en borde, -en, -ene last. Wat het eerste woord
betreft verwijs ik naar p. 224. Voor bordene is in 't oog te houden, dat het os. hier
suffixwisseling kent tusschen -inn(i)a en -unn(i)a, ook in hetzelfde woord: wōstinna
naast wōstunnia woestijn. Men kan dus mnl. burdene en bordene verwachten, ook
burden en borden, en ten gevolge hiervan borde naast burde. Nu zijn echter de
u-vormen zeldzaam, zoodat zij wel te houden zijn voor eerst uit o onstaan. Wij
hebben dus òf generaliseering van 't suffix met u, òf een gelijk geval als twalef. Ik
bedoel dit: vergelijkt men mnl. bordine naast bordene met vastene aan den eenen,
woestíne, nnl. woestijn, aan den anderen kant, dan komt men op de gedachte, dat
het bewaard blijven der i toe te schrijven kan zijn aan een accentueering bòrdíne,
welke blijkbaar naast bórdine mogelijk was; rijmverbinding als bòrdine: mine (zie
Mnl. Wb.) is echter geen bewijs, en zelfs maakt de
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mogelijkheid van accentverspringing in 't rijmwoord een beslissing onmogelijk; toch
blijft reeds de bijtoon opmerkelijk, alsmede het met woestine parallel loopende -ine,
niet -inne; hierbij is zeker te denken aan den door Holthausen Alts. Elementarƀuch
§ 285 A. 1 geconstateerden i-stam, dus aan een grondvorm *wōstini of liever *wōstīni
(daar wij niet woestēne, maar woestijne als voortzetting vinden), ontstaan onder
inwerking van 't synoniem *wōstī, dat in ohd. wuostī bewaard is. Nu staat naast os.
burdinnia evengoed ohd., en blijkens mnd. borde ook os., burdī, als naast wōstinnia
ohd. (os.) wōstī; ook hier is dus een mengvorm *burdī́ni te verwachten. Voor 't accent
op den uitgang vgl. koningín enz. - Toch zou niet-Uml. ook reeds verklaarbaar zijn
uit bórdìne; zelfs kon de bijtoon in 't mnl. reeds verloren zijn, vgl. twalef (Ig. F. 18,108).
Ook is wisselend accent mogelijk; zoo had ook lif wel den hoofdtoon, blijkens mnl.
ellévene, waarmee het Mnl. Wb. eng. eléven vergelijkt. - Mnl. horde, hurde, hord,
waarsch. ook hurd (pl. hu(y)rde) zijn, wanneer rd den Umlaut niet belette,
verklaarbaar uit ohd. hurd, pl. hurdi. - Wur z. p. 256, 1.
Vóór rn blijft, nu tornen als voorbeeld gewraakt is, alleen horne over, en hier kan
de phonetische ontwikkeling zeer licht gestoord zijn door het synoniem horn, dat
blijkbaar veel gebruikelijker was. Toch moet hurne bestaan hebben: vóór rn is weer
rekking opgetreden in Heurne, zooals eenige plaatsen in Overijsel en Geldl. heeten;
vgl. p. 251.
Voor rl ken ik geen vrb. (korrel < *kurnil is uiterst onzeker).
ö

Natuurlijk zou ik bij deze opvatting der verhoudingen ndl. vorderen, Gron. fä dṛn
beslist moeten blijven afleiden uit een grondvorm = ohd. fordarōn, wanneer niet
daarnaast de regelmatig ontwikkelde vorm met syncope ook mogelijk was; cf. os.
‘forðrun “Vorfahren” M, forthe[ron] Gr. Gl. = furðron C(ahd. fordiron)’ (HOLTHAUSEN
Alts. Elementarbuch § 88 A. 3); dan zou toch de grondvorm wegens de scherpe ò,
ö

Gron. ä , liever ‘anzusetzen’ zijn als *fordron dan als *furdron; het laatste kan
trouwens nog in fordron overgaan, evenals het pas ge-
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noemde forðrun vóór r een o heeft gekregen. Ook kan contaminatie tot stand
gekomen zijn, zoo goed als bij ohd. fordiron Vorfahren. Maar in elk geval zou aan
ohd. furdiren ndl. vurderen moeten beantwoorden. En het verdient de voorkeur, te
blijven bij de eenvoudigste hypothese, de gelijkstelling van vorderen met fordarōn;
dan vermijdt men tevens, zonder reden ndl. vorderen en hd. fordern te scheiden.
En het aannemen van gelijke ontwikkeling in het hd., ndd. en ndl. geeft tevens
ö

afdoend rekenschap, waarom het ndl. uitsluitend ò, het Groningsch uitsluitend ä
ö

heeft, beide dus nergens Umlaut vertoonen (al zou men desnoods in de ä Umlaut
van ò kunnen zien, wegens den als mogelijk toegegeven contaminatievorm os.
fordiron of ook fordirian); immers in 't ohd. was fordarōn in verschillende opvattingen
een gewoon woord, terwijl Graff slechts ééns noteerde furdrit provehatur en ééns
giuurdirit id., zoodat hij zelfs aan verschrijvingen dacht; dat de zeldzame vorm overal
door den gewonen verdrongen zou worden, was te verwachten.
1. Sedert ik het bovenstaande schreef, ben ik blijven zoeken naar een
wuir ‘werd’ (z. p. 240), en vond eerst in 't Westerwoldsch (geen eigenlijk
Groningsch) wuier (Ter Apel); vervolgens wuir in Muntendam en
ö

Veendam-Wildervank met het jonge Stadskanaal. Wä r kon dus althans
ö

in de stad Gron., waar men ook brä r zegt voor elders bruier broeder, uit
een dezer vormen ontstaan zijn. Ui moet dan ontleend wezen aan 't prt.
van droaṇg ‘dragen’ enz.; in sommige streken, ook in de stad, is n.l. de
oorspr. opt. druig gegeneraliseerd, elders de oorspr. ind. droug. Deze
o

ontleening moet plaats gehad hebben toen men nog *dra ṇg enz. zei,
o

maar dan in weerwil van de korte quant. der a van wòrṇ. Die
analogiewerking naar een typus met niet geheel gelijke voc. werd mogelijk,
doordien alle klinkers soms langer of korter worden (Tdschr. 26, 135),
o

zoodat de voc. van *dra ṇg enz. en die van wòrṇ ook wel geheel gelijk
klonken. Een volkomen parallel levert het Voc. v. Noordhorn § 177
vermelde houl hield, waartegenover Stad-Gron. huil; op hòlṇ houden is
o

a

zeker vooral invloed uitgeoefend door *ha lṇ halen, thans ho lṇ, dat op
zijn beurt naar de klasse dragen was verloopen (daarnaast nog hoalde,
hoald). Omgekeerd hoorde ik hijl niet alleen met de bet. van ‘hield’, maar
ook van ‘haalde,’ en Molema geeft in beide bet. houl voor Oldambt,
Westerw., hil voor Ommel. Voor wòrṇ was de overgang te lichter, omdat
‘varen’, thans in de stad en veel andere plaatsen zw., toen nog overal st.
o

zal geweest zijn, en *va rṇ in klank zeer dicht bij wòrṇ kwam; in Munten-
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dam, Veend.-Wildv. en Stadsk. zegt men nog vuir. Intusschen staat wor
ö

(d.i. wòr), de andere voor wä r mogelijke grondvorm, in de proeven van
het dialect van Duurswold, gegeven door G. Kwast in KWAST en DE
GRAAFF Oet Meulenhörn en Klaiwerd; er is dus nog steeds meer reden
ö

om wä r met dezen naderbij voorkomenden vorm gelijk te stellen, dan
met wui(e)r in en bij Westerwolde. Opmerkelijk is daarnaast het mij voor
Slochteren (dus ook Duurswolde) opgegeven wur, wijzende op een
vroeger *wurde uit den opt. wurdi; daar de pl. *wurden moest overgaan
in wurṇ, is daarnaar de sing. wur zeer natuurlijk (vgl. het p. 240 over wòr
ö

opgemerkte). - Daar wä r b.v. in Farmsum tegenover vuier (en bruier)
beslist op wòr terugwijst, zoo kom ik op het vermoeden, dat, al kon
ö

Stad-Gron. wä r uit wui(e)r ontstaan zijn, toch zulk een wuir (waaruit wuier
ö

in elk geval is af te leiden) veeleer voor wä r is gesubstitueerd, daar men
ö

ö

verder geen prt. met ä kende, maar wel met ui. Het klankeffect van ä r
en uir verschilt zoo weinig, dat dit zeer licht kon geschieden.
2. Eén enkelen keer, schijnt het, neemt de vocaal na gutt. o-timbre aan,
waar niet r volgt, doch l, n.l. in golf < golve baar met 't ww. golven; z. Mnl.
Wb. i.v. gelve(n). Indien niet veeleer tweeërlei vocaaltrap is aan te nemen,
dan is de o hier onder invloed van golf zeeboezem algemeen
doorgedrongen in Holland enz.; in Groningen ontbreekt het woord.
3. Ik zie uit NOREEN Aschw. Gr. § 530, 4, dat bij dorschen de Schwundstufe
veel verder verbreid moet zijn geweest, dan ik mij voorstelde; immers als
zoodanig moet ongetwijfeld opgevat worden het ald. als zeldzaam
vermelde ozw. thruska. Verder blijkt uit het daarbij genoemde mzw.
thϕrska (blijkbaar < *thyrska, vgl. § 197) en uit het § 344 vermelde ozw.
ptc. thorskin (naast thruskin), dat men desnoods ook van een prs. *þorsk-,
*þursk- en van een ptc. prt. *giþorskan, *giþurskin kan uitgaan voor de
verklaring der nfr. en sa. vormen. - Ook komen in Groningen de sterke
vormen verder voor dan ik wist; men licht mij in: Slochteren ik heb durskṇg,
ö

Thesinge dursṇ (in Th. ook inf. en prs. met syncope dä rsṇ enz.).
4. Bij 237. NOREEN Aschw. Gr. § 536,3 noemt troedha een uit mnd. treden
ontleend synoniem (van troþa, trudha). Daarentegen FALK og TORP:
‘Traede I, sv. träda, n. dial. treda = ags. tredan. Formen med e synes
nydannet, som germ. *kweman: *kuman.’ Het voorkomen in Noorsche
dialecten pleit mede voor autochthone ontwikkeling, die in Zweden zoozeer
als elders voor de hand ligt.
2

5. Bij 224. Thans noemt Brngmann (Grundr. II II 6 Anm.) sk. tṛtī́yas, pruis.
tīrts, lit. t czas, oksl. tretĭjĭ ‘keine vertrauenswürdigen Zeugen’, zonder
tegen het getuigenis van het eerste iets in te brengen en over de
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balt.-sl. vormen losse vermoedens uitend. Nu Germaansche getuigen
gelijke verklaring afleggen, verdient de oude opvatting, die allerminst
weerlegd is, stellig de voorkeur.
6. Umlaut van ur. Dat in het oostelijk nfr. Umlaut van ur voorkomt, ook
vóór dent. (vgl. Houben § 92), zal wel niet betwijfeld worden, maar dient
toch opgemerkt.
Groningen.
W. DE VRIES.

Mangga en manggistan.
Wanneer men in aflevering IX, 2 van het Woordenboek der Ned. Taal de woorden
mangga en manggistan opzoekt, is men als Indischman min of meer verbaasd die
aan te treffen in den vorm mango en mangostan, beide een uitspraak
vertegenwoordigende die in Indië niet wordt gehoord, zoo zij ooit gebezigd is. Wel
heeft het latere Engelsch mango(e) en mangosteen en eveneens het Duitsch mango
en mangostane, maar in den Archipel zegt de Hollander mangga en manggistan,
voor het laatste ook mangges.
De vormen mango en mangostan zouden mij op zich zelf tot geen opmerking
aanleiding geven, zoo er over de daaronder gegeven artikelen niets op te merken
viel. Omdat het tegendeel daarvan het geval is, het volgende.
De vorm [mango] komt overeen met Eng. mango, dat volgens Yule-Burnell is
ontleend aan Port. manga, ontstaan uit een vorm van het Tamil ‘mānkāy, i.e.
mān-fruit’; zie het Wdbk. Inderdaad is de Port. vorm manga, en waar nu het
Portugeesch zoo'n groote rol gespeeld heeft in Indië, zooals men uiteengezet vindt
in mijn Neerlands Taal enz., zou het toch al heel vreemd zijn, dat waar èn het Port.
èn het Maleisch mang(g)a hebben, de Europeanen hier dit als mango overgenomen
zouden hebben. Het eenigste citaat met dezen vorm is een aanhaling uit een opstel
van Prof. Kern in dit Tijdschrift, en verder worden er
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twee plaatsen genoemd, één uit Dodoneus en één uit Chomel, waar mangasboom
te vinden is. Behalve deze heeft men ook nog de schrijfwijze manga's-boom bij
Stavorinus.
Wat de door Yule-Burnell gegeven etymologie betreft, moet opgemerkt worden
dat ook hier een kleine verbetering te vermelden is. Dr. Ph. Van Ronkel tot wien ik
mij om voorlichting wendde omtrent dit punt, deelt mij mede, dat er in het Tamil een
woord mâ bestaat dat manggaboom beteekent. Hiervan zijn afgeleid:
o
1 . mâ gâj (= mâṁ, het adjectief van mâ + kâj = vrucht): dit is de onrijpe mangga.
o
2 . mâmpaṛam, het māmpaḹam van het Wdbk en het mede daarin aangehaalde
Mal. mĕmpĕlam, letterlijk mâm-vrucht, maar hier in de beteekenis van de rijpe
vrucht. Het paṛam dat vrucht beteekent is het Sanskrit phala (ons
Indisch-Hollandsch pala = muskaatnoot!), vrucht, in het Jav. overgegaan als
pĕlĕm, als aanduiding van de vrucht bij uitnemendheid, d.i. de mangga.
Eene vergissing is het verder dat mangas in het Mal. de naam voor den boom
is; de boom heet eveneens mangga.

Onder mangostan is iets anders gebeurd, naar ik vermoed. Zooals reeds werd
opgemerkt, zegt men in Ned. Indië mangis(tan), in overeenstemming met het Mal.
manggistan en het Jav. manggis. Aan dit laatste wordt in het Wdbk een Nederlandsch
mangus ontleend. Als bewijsplaatsen geeft het:
o
1 . [Zij] hadde haer met palmijdt, onrijppe manghesen, eenighe worttelen ...
onderhouden (Daghreg. Bat. I, 356);
o Slaven die om mangussen te plukken uijtgegaen waren (Ibid. II, 409).
2 .
M.i. hooren deze citaten niet hiér thuis, maar onder mango, en wel om de volgende
redenen:
o
1 . Manghesen en mangussen kunnen als meervoudsvormen van manga zeer
goed uit den naam mangasboom die vroeger in zwang was, ontstaan zijn,
vooral naast een vorm als manga's-
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tanges dien men aantreft bij Stavorinus in zijn Reizen I, p. 198: ‘De
Manga's-Tanges wordt voor de lekkerste vrucht van gansch Indië gehouden,’
welk Manga's-Tanges, thans mangistans, een quasi-etymologische Anlehnung
is aan mang(g)a, ofschoon beide vruchten niets met elkaar te maken hebben
en ook volstrekt niet op elkaar lijken. Men had dus m.i. manghesen en
mangussen als meervoudsvormen van mangga, en manga's-tanges als
meervoud van mangistan. De eerstgenoemde meervoudsvormen loopen
volkomen parallel met bennanessen voor bananas, - in het Daghreg. I, p. 356
is er zelfs sprake van een vlot van bennanesboomen: vgl. hiermee
mangasboom, - en klappussen of clappussen voor klappas, thans klappers.
o Men kan zich wel in tijd van nood met onrijpe manggas ‘onderhouden’, maar
2 .
niet niet onrijpe mangistans. Schijfjes van 't overvloedige vruchtvleesch van
de mangga zijn immers nog altijd het hoofdbestanddeel van de lekkernij die
roedjak heet, terwijl de mangistan niet te eten is voor ze rijp is. Aan de
purperkleurige doos, waarin van 4 tot 8 pitten zitten, heeft men absoluut niets
en aan de pitten in onrijpen toestand zoo goed als niets, daar de later eetbare
zaadrok om die pitten dan ongenietbaar is en te weinig oplevert. Dat onrijpe
manggas ook elders in hetzelfde geval (?) genuttigd zijn, blijkt uit het volgende
citaat uit Yule & Burnell p. 116a 1740 (in de N.E.D. staat 1789): ‘he lived on
raw Brinjelas, on unripe mangoes, and on raw pepper.’
o De datum van het citaat: ‘[Zij] hadde haer met palmijdt, onrijppe manghesen,
3 .
eenighe worttelen ... onderhouden’ is in het Daghreg. 20 September. Edoch
de bloeitijd der mangistans is Juni-Augustus en November-Januari, volgens
de Flora van Batavia (1907, Kolff en Co.) van C.A. Backer, die zelf in September
en October bloeiende exemplaren ingezameld heeft. Rijp zijn de vruchten
vooral van December tot Maart. Op 20 Sept. of iets voor dien tijd kunnen
mangistans dus moeielijk reeds zoo ontwikkeld zijn, dat er van eten der vrucht
sprake zou kunnen wezen. Wel echter is dat het geval met de manggas,
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die bij Batavia van Juni tot Augustus bloeien en rijp voorkomen vooral van
October tot December. Tegen 20 September kunnen zij dus reeds zeer goed
eetbaar zijn.
o Ofschoon bij Batavia zeer fijne soorten manggas voorkomen, zoo is toch het
4 .
mangga-land bij uitnemendheid elders nl. Cheribon en Indramajoe. Nemen wij
nu aan dat manghesen of mangussen het mv. is van mangga, dan kloppen
daarmee prachtig verscheidene boekingen in het Daghreg. Anno 1676, ook
wat de datums betreft. Voor 29 en 30 Nov., p. 318 vinden wij opgegeven:
Dese maant syn van diverze quartieren alhier aangekomen:
12 (vaartuygen) van Dermayoe met 48 mannen ... 800 bossen pady en 27000
stux mangussen;
20 (vaartuygen) van Chirebon met 84 mannen ... 4000 stux mangussen en 14
picols capock.
Aangenomen dat mangussen hier als elders hetzelfde wezen zou als mangistan
dan is alles in strijd met de gegevens.
Ten slotte ook nog een opmerking over het onder mangostan geciteerde
manges-botter. Dit is geen eigenlijke boter doch gestolde olie. Deze olie wordt
opgeleverd door de zaden van Garcinia indica Chois. = Garcinia purpurea Roxb.,
een niet op Java, wel in Britsch-Indië voorkomende boom, verwant aan onze
Mangistans. De olie of het vet heeten ook Brindonia tallow, Cocum-butter, Kokum-oil,
Mangosteen-butter.
Mr. Cornelis.
F.P.H. PRICK VAN WELY.
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Iets over Maskaroen.
De zonderlinge fictie van een formeel proces door een Duivel, als procureur der
Hel, voor God als rechter, tegen het menschdom gevoerd, is, voor zoover mij bekend,
alleen in de Nederlanden wezenlijk populair geworden en op het tooneel gebracht.
Hoewel het onderwerp een internationaal belang heeft, geloof ik om die reden, dat
eenige opmerkingen over de redacties en den te reconstrueeren primitieven vorm
van het proces in een tijdschrift gewijd aan de Nederlandsche letterkunde het best
op haar plaats zijn. Jaren geleden werd trouwens Maskaroen naar aanleiding van
den Merlijn, in den eersten jaargang van dit Tijdschrift behandeld door Prof. Te
Winkel (I, blz. 347 vgg.); men zal zien dat zijn conclusies, bepaaldelijk wat betreft
de onderlinge verhouding der Nederlandsche redacties, in hoofdzaak juist waren.
Ik was evenwel in de gelegenheid op de Bibliothèquie Nationale teksten te
raadplegen die hem ontgingen en meen bovendien in staat te zijn iets te zeggen
over den oorsprong der fictie, punt dat onlangs in de Nieuwe Wereld weder werd
ter sprake gebracht. Dit tot mijn verontschuldiging, nu ik het onderwerp op nieuw
behandel.
Naar mij bekend is, bestaat het proces van Maskaroen of Masceroen in het
Nederlandsch in drie vormen: de episode ingelascht in Maerlants vertaling van den
Merlijn (v. 2013-2900); het gedicht uitgegeven door Snellaert in den bundel
Nederlandsche Gedichten (Brussel, 1869); het veel latere fragment van een
wagenspel, opgenomen in het als volksboek gedrukte mirakelspel Marieken van
Nimwegen.
In het Latijn bestaat het Satansproces, zooals men weet, in verschillende vormen.
Van dien welke speciaal met de Nederlandsche redactie overeenkomt en waarin
de Duivel, die als helsch procureur optreeedt, even als in het Nederlandsch Mas-
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1)

caron heet, zijn mij twee lezingen bekend, reeds aangewezen door Stintzing : 1.
Processus iudiciarius, in fol. zonder plaats of jaar; de Bibl. Nat. bezit een exemplaar
Rés. D. 2889. Mijn collega de heer Viénot, die van de incunabelen der Bibl. Nat.
speciale studie maakt, vestigde mijn aandacht op het feit dat deze uitgave, hoewel
afzonderlijk voorkomend (ook Stintzing beschrijft haar als een boek op zichzelf)
eigenlijk deel uitmaakt van een bundel Latijnsche werken, beginnend met Hieronymus
De viris illustribus en ook bevattend de oudste uitgave der Imitatio en die wordt
toegeschreven aan de persen van Zaiṅer te Augsburg, omstreeks 1470 (Hain, 8589).
- 2. Libellus procuratoris; er bestaan verschillende edities, ik raadpleegde die gedrukt
(te Rome) door Barth. Guldinbeck, in 1475 (Hain, 2646, Bibl. Nat. Rés. D. 6561).
De twee redacties komen, hoewel de woorden hier en daar verschillen, in alle
bizonderheden overeen; in beiden wordt de draad van het verhaal voortdurend
afgebroken door verwijzingen naar juridische werken. In het vervolg citeer ik de
eerste lezing, het Processus iudiciarius.
Een andere Latijnsche redactie, waarin de Duivel naamloos is, maar die voor ons
doel interessante punten van vergelijking oplevert, bestaat in verschillende vormen.
a Litigatio Sathane, besproken door Stintzing, a.w. blz. 264-265. De door hem
genoemde uitgaven kon ik op de Bibliothèque Nationale niet vinden, maar de heer
Viénot wees mij een bundel aan waarin aan het slot een stuk is afgedrukt, blijkbaar
identisch met het door Stintzing bedoelde: het is een verzameling devote lectuur,
beginnende met het geschrift van Paus Innocentius III, Liber míserie condicionis
humane (z. pl. o.j., Hain, no. 10210, Bibl. Nat. Rés. D 1957). Zooals Stintzing reeds
opmerkte draagt deze tekst duidelijke sporen van afkortingen en weglatingen en is
soms onverstaanbaar. - b. Een redactie in hand-

1)

Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland (Leipzig,
1867) blz. 265.
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schrift, met den titel (aan het slot) Explicit quoddam opusculum puerile de
provocatione demonis ad iudicium contra genus humanum en te vinden in het XIVe
o

o

eeuwsche ms. Bibl. Nat. latin 10770, fol. 189 v col. a. - 195 v . col. b. Deze lezing,
die aan Stintzing onbekend bleef en waarop de aandacht werd gevestigd door den
heer G. Raynaud, in zijn voorrede voor de zoo aanstonds te vermelden Advocacie
Nostre Dame, komt met a dikwijls woordelijk overeen, maar is uitvoeriger en voorzien
van verwijzingen naar juridische en theologische werken, evenals het Processus
iudiciarius. - c. Tractatus questionis ventilate coram Domino nostro Jesu Christo,
enz. Deze bewerking, terecht of ten onrechte (wij kunnen hier deze kwestie niet
onderzoeken) toegeschreven aan den beroemden jurist Bartolo da Sassoferato,
werd besproken door Stintzing, blz. 267-269; ik gebruikte de uitgave in de Consilia,
o

o

tractatus et questiones van Bartolo verschenen te Lyon in 1535 (fol. 184 v -188 v ).
Deze lezing, uitvoeriger dan a en veel overeenkomend met b, heeft dit eigenaardige
dat zij, behalve juridische citaten, den volledigen tekst geeft van de procuratie der
Hel en van het in den Hemel gewezen vonnis. Aan het slot wijkt zij van a en b geheel
af. Eindelijk is er nog: d, een Fransche berijmde vertaling, l'Advocacie Nostre Dame,
1)
uitgegeven door A. de Montaiglon . Deze bewerking die zich zeer aangenaam laat
lezen en die moet zijn opgesteld te Bayeux op het einde van het eerste kwartaal
der XIVe eeuw (zij staat in verband met een ander gedicht, la Chapelerie Nostre
Dame de Baiex dat werd geschreven tusschen 1321 en 1324; voorrede. p. V-VI),
ziet er uit als gemaakt naar b, hoewel op een paar plaatsen iets is weggelaten of
overgeslagen. De juridische citaten ontbreken natuurlijk.
De onderlinge verhouding dezer vier teksten is mijns inziens

1)

Montaiglons uitgave werd gedrukt in 1869, maar verscheen eerst in 1896, na zijn overlijden,
met een voorrede van G. Raynaud. Het gedicht was reeds hij brokken uitgegeven in 1855,
door Chassant, die het, zonder afdoende gronden, toeschreef aan den Normandiër Jean de
Justice.
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deze: de primiteve redactie bezitten wij in de handschriftelijke lezing b, zonder
daarom zeker te zijn dat deze op alle punten haar origineel precies teruggeeft (men
weet dat, in dergelijke stukken, de middeleeuwsche afschrijvers zich dikwijls vrijheden
veroorloofden). Van dit origineel is d een getrouwe vertaling, hoewel (waarschijnlijk
door onoplettendheid) hier en daar iets wegviel, a (de Litigatio) een vaak onhandig
bewerkt uittreksel, het aan Bartolo toegeschreven Tractatus (c) een omwerking en
1)
uitbreiding.
Eindelijk is er nog van het proces een redactie in het Catalaansch, waarvan tot
nu toe, voor zoover ik weet, in verband met de Dietsche lezingen geen melding
werd gemaakt, hoewel zij kort werd besproken door den heer Morel-Fatio, in zijn
overzicht der Catalaansche letterkunde in Gröbers Grundriss der romanischen
Philologie (eerste uitgave, II, 2, p. 88). Deze redactie, waarin de Duivel weder den
naam Mascaron draagt, werd uitgegeven door Próspero de Bofarull y Mascaró in
2)
de Documentos literarios en antigua lengua catalana, Barcelona, 1857, p. 107-116.
Reeds thans merk ik in het voorbijgaan op - aan het slot van deze nota kom ik op
die kwestie terug - dat onjuiste mededeelingen over dezen Catalaanschen Mascaron
kunnen hebben bijgedragen tot de legende van een Spaanschen Mascaron, naar

1)

Ik merk in het voorbijgaan op dat Stintzing, die b en d niet kende, het onderscheid tusschen
a en c grooter voorstelt dan het is; hij vindt in c ‘eine viel sorgfältigere Durchführung der
Deductionen der Fabel’ en herkent daarin ‘die Hand eines sattelfesten Juristen’ De waarheid
is dat de bewerker van c, hij moge dan Bartolo zijn of een ander, de ‘deducties’ zooals zij
voorkomen in a, b en d, vaak woordelijk teruggeeft en eerst kort vóór het slot afwijkt; de
afwijking begint fol. 187. col. a in het midden, uitgave van Lyon, op de plaats overeenkomende
met Advocacie N.D. v. 210 ongeveer. En ook de opsteller van de primitieve redactie dezer
groep was een knap jurist, men vgl. bv. het subtiele juridische argument der H. Maagd, in het
o

2)

hs. fol 192 vo col. b., Advocacie v. 1294, Bartolo fol. 186 v col. a., dat in het Processus
iudiciarus ontbreekt.
Deze bundel Documentos literarios is dl. XIII van de algemeene reeks Colleccion de
documentos inéditos del Archivo géneral de la Corona de Aragon. De druk is zeer
onvoeldoende: de uitgever noemt twee handschriften en geeft geen enkele variant.
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welken Miss Hope Traver te vergeefs heeft gezocht: vgl. haar dissertatie The Four
o

Daughters of God, Bryn Mawr, Pennsylvania, 1907 (n . VI van de Bryn Mawr College
Monographs) p. 61, noot 18. De Catalaansche redactie kwam haar niet in handen,
evenmin als de Latijnsche Mascaron, en het boven geciteerd artikel van Te Winkel;
met dit gevolg dat zij hier en daar aan Maerlants Merlijn meer invloed en orginaliteit
toeschrijft dan hij verdient; elders vermoedt zij met recht (zie blz. 62 en 111 noot)
dat Maerlant slechts een origineel teruggaf dat haar ontging. - Ik wil overigens van
de dissertatie der Amerikaansche dame geen kwaad zeggen: zij getuigt van groote
belezenheid en bevat een schat van wetenswaardige zaken; zij was bovendien voor
mij de aanleiding zelf aan het onderzoek te gaan. - Maar het is tijd van deze
uitweiding naar aanleiding van een denkbeeldige redactie terug te keeren tot de
bestaande.
Duiden wij de Dietsche lezing opgenomen in den Merlijn aan door de letter A, de
door Snellaert uitgegevene door B, het Processus iudiciarius door C, de redactie
vertegenwoordigd door het handschrift, de Litigatio, Bartolo en de Advocacie door
1)
D, de Catalaansche versie door E en leggen wij deze vijf lezingen naast elkander,
dan blijkt dat B den meest uitvoerigen vorm der fictie bevat. In dezen vorm kan men
gevoeglijk drie gedeelten onderscheiden:
I. Inleiding. De Duivelen, die voorzien dat de kruisdood van Christus hun verderf
zal zijn, pogen de Passie te verhinderen door de tusschenkomst van de vrouw
van Pilatus (naar het verhaalde bij Matthaeus, XXVII 19).
II. Eerste gedeelte van het proces. Nadat deze poging is mislukt, benoemen zij
een procureur, Maskaroen, om voor God tegen het menschdom te pleiten. De
Maagd Maria treedt op als pleitbezorgster van het menschdom; debat tusschen
Maskaroen en de H. Maagd.

1)

Het wagenspel, hoe interessant ook op zichzelf, kwam in een te fragmentarischen toestand
tot ons, om waarde te hebben voor de reconstructie.
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III. Tweede gedeelte van het proces. Maskaroen, in het nauw gebracht, wijst twee
‘advocaten’ aan, Waerheit en Gerechticheit, de H. Maagd evenzoo Ontfermicheit
en Pays [in A heet de laatste Vrede]. Discussie tusschen de vier ‘advocaten’,
die eindigt met haar verzoening, de redding der menschheid en de finale
nederlaag van den procureur der Hel.
Zóó is het schema in B. Zien wij nu welke gedeelten in de vier andere redacties
worden teruggevonden.
Inleiding. Deze wordt aangetroffen in D en E; C begint, zonder nadere
1)
voorbereiding met de verschijning van Mascaron voor God, A iets vroeger met de
benoeming van Masceroen tot procureur.
Eerste gedeelte van het proces. Hier vinden wij de grootste overeenkomst tusschen
de vijf teksten, die, wat den gang van proceduur en debatten betreft, in de hoofdzaak
overeenstemmen; D, in de bewoordingen vaak afwijkend van C en argumenten
bezigend die in C niet te vinden zijn, geeft in den grond der zaak dezelfde
voorstelling. E bekort veel en breekt dan plotseling af, ongeveer ter hoogte van v.
2586 in A; toch is het hs. door den uitgever gevolgd, blijkens de formule aan het
slot, volledig. Misschien ontbrak het slot aan het origineel dat de Catalaansche
bewerker volgde.
Tweede gedeelte van het proces. Daar E ons hier in den steek laat en de geheele
strijd der vier Deugden in D ontbreekt, beschikken wij slechts over A, B en C.
Vergelijking dezer drie teksten leert dat A alleen staat tegenover B en C die
samengaan. In den algemeenen gang der discussie zoowel als in de bizonderheden
stemmen B en C geheel overeen; A is veel korter en vertegenwoordigt, volgens
Miss Traver, een andere theologische opvatting (The Four Daughters of God, p. 58,
63). -

1)

Deze naam is blijkbaar primitief: men vindt hem (Mascaron C en E, Masceroen A, Maskaroen
B) in alle redacties, behalve in D waar de procureur anoniem is. Waarschijnlijk nam de
deftig-geleerde bewerker aanstoot aan den naam, die een grotesken klank heeft. De latere
jurist Jacobus de Theramo gaf, in zijn bewerking van het proces, aan den duivel den
Bijbelschen naam Belial.
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Dat D, ondanks het ontbreken van den strijd der ‘advocaten’, evenals de drie andere
teksten, eindigt met de nederlaag van den helschen procureur, spreekt van zelf.
Niet alle punten werden door deze vergelijking tot zekerheid gebracht. Het
denkbeeld van een in bizonderheden uitgewerkt proces moet zijn ontstaan in de
wereld der ‘klerken’, der theologen vertrouwd met het kanoniek recht; het is duidelijk
dat het origineel gesteld was in het Latijn, taal der middeleeuwsche geleerden; de
moeilijkheid begint daar waar wij ons van dat origineel een precies denkbeeld pogen
te vormen: geen der twee Latijnsche teksten, C en D, die wij bezitten voldoet geheel
aan de eischen. De inleiding (Vrouw van Pilatus) ontbreekt in C, evenals in A, maar
daar zij wordt gevonden in de drie overige redacties moeten wij aannemen dat zij
in het orgineel voorkwam. Trouwens, de aanhef van C is zóó onverwacht (Accessit
Mascaron ad Dei omnipotentis presenciam et ait ... zonder eenige nadere
voorbereiding) dat het zeker is dat iets is weggelaten: waarschijnlijk viel de Inleiding,
die geen juridisch belang had, weg toen C vóór alles als een rechtsboek werd
beschouwd. Dat Maerlant haar van zijn kant liet vallen is begrijpelijk: zij heeft
betrekking op de Passie; Maerlant had de Passie reeds verhaald in den aanhef van
zijn gedicht, in zijn bewerking van den Graal en kon er dus moeilijk op terugkomen.
- In het eerste gedeelte van het proces komen de Nederlandsche redacties, zoowel
als de Catalaansche (zoo ver zij gaat) bijna woordelijk overeen met C; D ziet er uit
als een omwerking van C.
Het groote bezwaar betreft het tweede gedeelte van het proces (strijd der
Dochteren Gods). Deze episode wordt gevonden, zooals wij zagen, in A, B en C;
zij ontbreekt in D (E breekt af vóór het einde van het eerste gedeelte).
Vertegenwoordigt D soms een anderen en meer eenvoudigen vorm van het geding,
waarin die strijd ontbrak? in dien zin gist Miss Traver, die de lezingen c en d van de
redactie D kon raadplegen (vgl. blz. 61 van haar dissertatie). Maar de ondervinding
heeft herhaal-
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delijk geleerd dat de minst gecompliceerde vorm van een fictie niet noodzakelijk de
oudste is; en dan zijn er twee feiten waarmede men rekening moet houden. Wij
zullen zoo aanstonds melding hebben te maken van een legende, hoogst
waarschijnlijk opgesteld vóór 1225, in ieder geval opklimmend tot de eerste helft
van de dertiende eeuw, legende die in nauw verband staat met het proces, en waarin
de Dochteren Gods optreden: een bewijs dat deze figuren reeds zeer vroeg in het
kader werden opgenomen. En dan is er in D zelf een plaats die de aandacht verdient.
Op een gewichtig oogenblik van het proces klaagt de Duivel dat hij, tegenover de
H. Maagd, die door tranen en smeekgebeden kan werken op het gemoed van den
rechter, die tevens haar Zoon is, zich in een ongunstige positie bevindt en voegt er
o

dan bij (redactie in hs. 10770, fol. 195 r col. a): ‘Advocatum mihi dari postulo, ut
volunt jura’. - De H. Maagd antwoordt: ‘Ex secretariis celestis curie non potes petere
quemquam, sed ex secretariis nequitie infernalis potes recipere quoscumque vis.’
Daar blijft het bij, daar de helsche procureur verder op de zaak niet aandringt. De
plaats, die in het aan Bartolo toegeschreven tractaat ontbreekt (zij staat daar waar
Bartolo afwijkt), wordt bijna woordelijk teruggevonden in de Litigatio en vertaald in
de Advocacie, v. 2294-2308 (de essentieele woorden advocatum mihi dari postulo
ontbreken weliswaar, maar dit moet zijn tengevolge van een onoplettendheid van
den vertaler, daar het geheel der passage zeer goed is teruggegeven): het is dus
zeker dat dit incident behoort tot de primitieve redactie van D. Op zichzelf moeilijk
te verklaren, is het begrijpelijk als een herinnering aan het tweede gedeelte van het
proces in A, B, C, waar de Duivel eveneens advocaten vordert. Is deze gissing juist,
dan zien wij tevens waarom de zeer intelligente opsteller van D de episode wegliet:
hij vond het onwaarschijnlijk en onbetamelijk dat een Duivel in den Hemel voorspraak
1)
zou hebben gevonden. Deze redenen maken het waar-

1)

Later nam Jacobus de Theramo het debat weder op, in zijn Processus Belial, maar in
gewijzigden vorm; zie Miss Traver, p. 65.
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schijnlijk dat het debat der Dochteren Gods behoorde tot het primitieve plan der
fictie.
Maar dit is niet de eenige moeilijkheid die het debat oplevert: het komt in twee
vormen voor: zooals wij zagen staan B en C tegenover A (Maerlant); wijzigde
1)
Maerlant uit eigen beweging? bestonden er twee afwijkende redacties van dit
gedeelte? Eerst de ontdekking van een nieuw handschrift, dat mogelijk nog ergens
in een bibliotheek schuilt, zou hier zekerheid kunnen geven.
Maar één punt staat vooreerst vast: B kan niet, zooals Miss Traver (p. 62)
aanneemt, een omwerking (revision) zijn van A (Merlijn): het feit dat B voor de
inleiding (die, zooals wij zagen, in A ontbreekt) overeenstemt met D en E en in het
tweede gedeelte van het proces van A afwijkt en overeenkomt met C, bewijst
voldoende dat voor die gedeelten B onafhankelijk is van A en werd bewerkt naar
een afzonderlijken waarschijnlijk Latijnschen tekst. En ook voor het eerste gedeelte
van het proces toont de vergelijking aan dat B niet van A afhangt, en soms betere
lezingen heeft. Een goed voorbeeld geeft Maskaroen, p. 504, v. 345, waar de
engelen, verheugd over het optreden van Maria als pleitbezorgster van het
menschelijk geslacht, den helschen procureur onzacht toespreken:
Men riep ter vaert den ongheminden:
‘Com, quaet, du sals partije vinden.’
o

C heeft (fol. 2 v beneden): ‘Veni, condempnate et reprobate, quia invenisti partem;’
het Catalaansch (E), p. 114: ‘Vine Masceron dapnat (sic) et reprovat, cor ara as
trobada part qui defendre lumanal linatje.’ - Partij is hier de juiste, technische
uitdrukking, die geheel overeenstemt met partem van het Latijn en in het Catalaansch
(part) wordt teruggevonden. - Maerlant

1)

In het voorbijgaan doe ik opmerken dat het niet geheel zeker is dat Maerlant naar een Latijnsch
origineel arbeidde: de vorm Masceroen wijst veeleer op een Fransche redactie: c voor k
zooals in hss. van het Noorden van het Fransche taalgebied: vgl. cief voor kief (= chief in de
taal van Ile de France).
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daarentegen heeft, minder levendig en minder precies (v. 2278):
En riepen den verdomeden totter stede:
‘Comet, verwijsede ende verbannen mede,
Du vindes hier wedersake in dit doen.’

Genoeg om te bewijzen dat Miss Traver hier dwaalt en Te Winkel, die B en A
onafhankelijk oordeelde (Tijdschrift, I, 350) de zaak bij het rechte eind had.
Men ziet hier dat het Catalaansch, hoewel indirect, ook van nut kan zijn voor de
studie van de Nederlandsche redacties. Maar het bestaan alleen der Catalaansche
lezing bewijst ons een andere dienst. Stintzing (a.w. blz. 266, 267) heeft de gissing
geopperd dat de fictie of althans de redacties waarin de naam Mascaron voorkomt,
van Spaanschen oorsprong zouden zijn en Miss Traver sluit zich hierbij aan (p. 61,
noot 18). Op den eersten aanblik schijnt het bestaan van de Catalaansche lezing
deze onderstelling te bevestigen; bij nader inzien pleit zij er juist tegen: de oude
Catalaansche letterkunde is meest navolging van Provençaalsche modellen; de
Catalaansche Mascaron onderstelt een Zuidfranschen, die verloren ging of nog niet
werd teruggevonden (dit is zeer uitdrukkelijk de meening van Prof. Morel-Fatio, dien
ik op dit punt raadpleegde). Dit wijst naar Frankrijk. Dat de primitieve Mascaron door
een Franschman werd opgesteld is, bij het bekende, internationale karakter van de
Latijnsche letterkunde der middeleeuwen, niet te bewijzen, maar wel is waarschijnlijk
dat de fictie van Frankrijk uitging, van Frankrijk uit populair werd. Zóó verklaart zich
ongedwongen dat zij wordt aangetroffen in de letterkunde van landen die zoover
uit elkander liggen als Nederland en Catalonië.
De argumenten die door Stintzing worden aangevoerd om den Spaanschen
oorsprong van Mascaron te bewijzen, zijn trouwens zeer zwak. Algemeen wordt
aangenomen dat de naam van Arabischen oorsprong is; maar de naam kan Arabisch
zijn, zelfs door bemiddeling der Arabieren van Spanje naar het
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Westen zijn gekomen, zonder dat dit iets bewijst voor de fictie waarin die naam
voorkomt. De strijd der Dochteren Gods is inderdaad van Oosterschen oorsprong,
evenwel niet Arabisch, maar Joodsch, zooals W. Scherer aantoonde: wij vinden de
fictie (gewijzigd) terug in het Westen reeds in de eerste helft der XIIe eeuw, bij Hugo
van St. Victor en Bernard van Clairvaux. Bij denzelfden Hugo vindt men een strijd
tusschen Christus en Satan over het lot van den mensch (Miss Traver, p. 55). Alle
essentieele elementen van den Mascaron vindt men bovendien vereenigd in een
legende bij Caesarius van Heisterbach (Miss Traver, p. 58-60): een formeele
vordering van den Duivel, verschijnen van Veritas, Justitia en Misericordia, de H.
Maagd die als beschermvrouw (hoewel niet bepaald als pleitbezorgster) optreedt.
Hoewel de juiste verhouding tusschen dit verhaal en het Proces van Mascaron niet
1)
gemakkelijk is vast te stellen, bewijst de legende toch (Caesarius schreef
waarschijnlijk tusschen 1225 en 1238) dat het thema in West-Europa reeds tot het
eerste kwartaal van de dertiende eeuw opklimt. Er is dus geen reden om in den
Mascaron, die in verband staat met verschillende in het Westen sedert lang bekende
1)
voorstellingen, een geheel speciaal en van buiten ingevoerd product te zien.
Natuurlijk niet met de pretensie iets definitiefs te geven, maar om den lezer een
voorloopig overzicht van de nogal ingewikkelde verhouding der bekende en verloren
redacties gemakkelijk te maken, voeg ik hierbij een stamboom der ver-

1)

1)

Het voorname onderscheid tusschen de legende [Die Fragmente der Libri VIII Miraculorum
des Caesarius von Heisterbach, herausgeg. van Dr. Aloys Meister, (Rom, 1901, verschenen
als XIIIe Supplementsheft der Römische Quartalschrift) p. 201 = l. III, c. 77] en Mascaron is
dat in de legende niet het heil der menschheid in haar geheel, maar dat van een individueelen
zondaar op het spel staat. Deze voorstelling van een strijd van helsche en hemelsche machten
om den individueelen mensch klimt tot het oudste Christendom op en men vindt haar elders
in de middeleeuwen terug (men denke aan het beroemde verhaal van den dood van
Buonconte, in Dante's Purgatorio). In zoover is Caesarius dus primitiever; maar aan den
anderen kant vindt men bij hem de episode der Dochteren Gods in minder zuiveren vorm dan
in Mascaron. Er is dus reden tot twijfel.
Het voorname onderscheid tusschen de legende [Die Fragmente der Libri VIII Miraculorum
des Caesarius von Heisterbach, herausgeg. van Dr. Aloys Meister, (Rom, 1901, verschenen
als XIIIe Supplementsheft der Römische Quartalschrift) p. 201 = l. III, c. 77] en Mascaron is
dat in de legende niet het heil der menschheid in haar geheel, maar dat van een individueelen
zondaar op het spel staat. Deze voorstelling van een strijd van helsche en hemelsche machten
om den individueelen mensch klimt tot het oudste Christendom op en men vindt haar elders
in de middeleeuwen terug (men denke aan het beroemde verhaal van den dood van
Buonconte, in Dante's Purgatorio). In zoover is Caesarius dus primitiever; maar aan den
anderen kant vindt men bij hem de episode der Dochteren Gods in minder zuiveren vorm dan
in Mascaron. Er is dus reden tot twijfel.
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schillende lezingen. De tabel is opgemaakt in de onderstelling dat B (Maskaroen)
en C (Processus) den primitieven, A (Maerlant) den omgewerkten vorm van het
tweede gedeelte van het proces hebben bewaard.
Behalve aan de heeren Morel-Fatio en Viénot, reeds boven genoemd heb ik mijn
dank uit te spreken aan de heeren G. Kalff en Paul Meyer, voor gegeven
aanwijzingen of inlichtingen.

Parijs.
G. BUSKEN HUET.
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Baren.
De algemene opinie aangaande het werkwoord baren is deze, dat het een
oorspronkelik Fries of Hollands-Fries woord is, dat formeel op een lijn staat met het
dialektiese middelnederlandse begaren = begheren. Deze hypothese kan ons
daarom reeds onwaarschijnlik voorkomen, omdat baren een deftig woord is, waarvan
wij a priori geneigd zijn te vermoeden, dat het dat wel altijd geweest zal zijn. Evenwel
worden we door een woord als brein, dat ongetwijfeld een friesisme is, aangespoord
om voorzichtig te zijn. Wanneer wij echter het gebruik van het werkwoord baren in
de Middeleeuwen nagaan, worden wij versterkt in de overtuiging, dat het geen Fries
woord is. Drie zaken zijn er, die ieder afzonderlik tegen de Friese oorsprong pleiten
en samen deze geheel onaannemelik maken:
1. In het Oudwestfries komt evenals in het Oudoostfries van het werkwoord bera
‘dragen, voortbrengen’ niet anders voor dan het verleden deelwoord: m.a.w.
te oordelen naar de overgeleverde teksten (zie voorbeelden bij Von Richthofen,
Altfriesiches Wörterbuch) is het waarschijnlik, dat het Oudfries reeds evenals
het Nederlands van het niet-samengestelde *beran alleen het verleden
deelwoord had overgehouden. Van samenstellingen echter komt ook een
praesens- en infinitief-stam voor, naast owfri. ontbera staat zelfs ontbara met
de bewuste a uit e.
2. Het Mnl. Wdb. vermeldt geen werkwoord baren ‘voortbrengen’, maar wel
gebaren, met 11 bewijsplaatsen waarvan de tekst wordt meegedeeld en
verwijzingen naar 11 andere plaatsen. Dit wijst er wel op, dat gebaren in onze
taal ouder is dan baren. Blijkens het Mnl. Handwdb. zijn er sedert het eerste
deel van 't grote woordeboek verscheen, plaatsen gevonden met baren: toch
mogen wij aannemen, dat zij belang-
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rijk in de minderheid zijn bij die met gebaren. Een samenstelling met ge- kan
echter bezwaarlik een Friesisme zijn!
3. Mnl. gebaren kwam blijkens de bewijsplaatsen bij Verdam uitsluitend of bijna
uitsluitend in mystieke e.a. godsdienstige teksten voor. Het talrijkst zijn de
plaatsen uit Ruusbroec en de Bijbel van 1477. Dat maakt ook Friese oorsprong
onwaarschijnlik, - en de drie door mij genoemde punten maken samen deze
veronderstelling onaannemelik.
Waar komt dan gebaren vandaan?
Dat het een echte ndl. vorm zou wezen, op wgerm. *ʒi-bārian of *ʒi-bāran(-ōn)
of *ʒi-baran(-ōn) teruggaande, is niet te geloven: zo'n vorm komt elders niet voor,
en dan zou 't ook al heel toevallig wezen, dat juist de godsdienstige literatuur hem
voor zich had gereserveerd. Voorzover ik zie, is de enige mogelikheid, dat gebaren
uit mhd. gebërn ontleend is. Dat mhd. woorden in mndl. mystieke en religieuze
literatuur zijn overgenomen, is bekend: vgl. De Vooys, Ndl. arch. v. Kerkgesch.,
N.S. III (1905) blz. 55 v.. De daar gegeven voorbeelden laten zich gemakkelik
vermeerderen, als men met aandacht in het Mnl. Wdb. leest en let op de teksten,
waarin de woorden voorkomen. Wat gebaren aangaat, zie ik geen andere uitweg:
een Friese vorm is 't niet, een Nederlandse waarschijnlik ook niet. Wat zou 't dan
anders zijn dan een Duitse? Deze verklaring zal echter nog overtuigender worden,
als het eens gelukken mag, andere ontleende woorden te vinden, waarin voor de
mhd. ë, die opener was dan de mnl., een a gesubstitueerd is.

Langzaam.
Nog een merkwaardig geval van ontlening uit het Duits is 't woord langzaam. De
teksten, waarin dat woord en zijn afleidingen in het Mnl. voorkomen, zijn alle vrij
jong: Hildegaersberch, Biënboec, Kloosterregels, apologi morales van S. Cyrillus
enz. Bovendien is de betekenis ‘langzaam’ en niet
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‘langdurig’; dit is evenwel de oudste betekenis van 't Germ. woord (vgl. bijv. Verdam
en Kluge s.v., Cosijn, Noord en Zuid 4. 213). In het Hd. is de betekenis-overgang
begrijpelik, doordat er eenmaal een ohd. langseimi, mhd. lancseime ‘dralend,
langzaam’ bestond, waarvan de betekenis werd aangenomen door lancsam. Moeten
wij nu in 't Nederlands een geheel onafhankelik, maar geheel of gedeeltelik hiermee
analoog proces veronderstellen? Neen, veeleer berust ons langzaam op Duitse
invloed. Was er in het Mnl. een equivalent van mhd. lancseime aan te wijzen, dan
zou het minder nodig zijn, deze aan te nemen.
N. VAN WIJK.

Laren.
Met veel belangstelling volgde ik de lexicografise noten van de heer Willems en het
doet mij genoegen, misschien het antwoord te kunnen geven op zijn vraag van blz.
219 van de vorige jaargang van dit tijdschrift, wat de laren zijn, bedoeld in 't Gentse
verbod:
‘dat niemen gheen laren en snijde up bassieren’.
Dit woord ‘laren’ namelik leeft nog volop ten platten lande van Groningen, althans
in de omgeving van Slochteren.
In niet al te diepe sloten en op moerassige plaatsen groeit welig het vlotgras, dat
aan de oppervlakte van het water een dichte zode vormt, sterk genoeg om er over
te lopen. Deze zode van dicht ineengegroeid watergras nu is de laar of lare, die
wordt uitgesneden in stukken van 1 à 1½ M. lengte en dan gedroogd in de zon.
Deze laren dienen als dekkleed bv. 's winters op bijenkorven; om aardappels tegen
vorst te be-
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schermen in schuur of kelder; als voetkleed op de boerenwagens enz. Iedere boer
snijdt ze voor eigen gebruik; handel wordt er niet in gedreven. Daarvoor zijn er ook
niet genoeg en vooral nu niet meer: hoe beter de boer de waterstand in de macht
heeft, hoe minder moerassige streken en stilstaande sloten; dus hoe minder laren.
Men ziet, dat de levende Groninger betekenis van het woord nauwkeurig past bij
de

de zin uit de ‘Voorgeboden’ der 14 eeuw. Natuurlik was het aan de vissers verboden
laren te snijden, daar deze, in tegenstelling met de vis, aan de eigenaar van de
grond behoorden, waarop ze groeiden, even goed als elk ander gras. Even duidelik
is het ook, dat zoo'n verbod nodig was, daar de vissers doorlopend in de verzoeking
waren, om op die eenzame plekken de ‘laren’ mee te nemen.
Het is nu nog zo: vissen in helder water is op veel plaatsen geoorloofd, maar van
de laren blijven de vissers af.
Het levende woord laar is in deze zin een bewijs te meer voor de juistheid van de
verklaring van het woord bassier = lage plaats, door de heer Willems gegeven.
***
Het woord laar wordt in de door mij bedoelde omgeving ook figuurlik gebruikt. Daar
hoort men bv. een landbouwer zeggen:
‘'t Roet in eerappels is ain lare’, d.i. ‘het onkruid tussen de aardappels is één laar’:
het staat er zo dicht als 't vlotgras in de sloot.
's-Gravenhage, Mei 1909.
K. TER LAAN.
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Een nieuw bericht omtrent Maerlant's leven en werken.
s

De heer H.P. Coster, litt. neerl. doct . alhier, had onlangs de vriendelijkheid waarvoor ik hem bij dezen gaarne dank zeg - mij opmerkzaam te maken op een
bericht, door hem aangetroffen in een der talrijke handschriften, die hij voor zijn
academisch proefschrift over Beka's Chronicon heeft onderzocht. Het is het
o

handschrift n . 1288 der Stedelijke Boekerij te Trier, door Mr. S. Muller Fz. in zijne
de

Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken, blz. 36, naar anderer opgaven tot de 14

de

eeuw gebracht, doch thans, bij eigen aanschouwing, ook hem gebleken uit de 15
eeuw te zijn. Naar een oud inschrift vooraan te oordeelen, is het van hier, uit Utrecht,
afkomstig: het is althans in 1546 door ‘dominus Theodoricus a Mawduwyck, civis
1)
veteris Traiecti ex consularibus’ aan een lateren eigenaar geschonken en eerst
lang daarna in Trier beland.
Wat den inhoud betreft, overeenkomstig het genoemde inschrift staat het in Mr.
Muller's Lijst vermeld als een handschrift van Beka. Bij nader inzien blijkt of lijkt het
nu echter veeleer een der talrijke kronieken te zijn, waarin Beka opgenomen en
voortgezet of althans verwerkt is. Voor zoover een oppervlakkig onderzoek tot
oordeelen in staat stelt, schijnt het wel een hs. te zijn van Frederik van Sevender's
2)
Chronicon Hollandiae , doch door een afschrijver geïnterpoleerd en voortgezet. Op
het door Bolhuis t.a.p. uit de voorrede van Van Sevender's kroniek, naar het Leidsche
hs., afgedrukte gedeelte volgt in dit hs. uit Trier na de woorden: ‘consonare veritati
prosequendo’ nog: ‘adiutorio honorabilis et discreti viri archicronographi domini

1)
2)

Tusschen 1539 en 1544 komt een Dirk van Mondtwyck onder de Raden der stad Utrecht voor
(Van de Water, Utr. Placaatb. III, 166).
Zie Muller, Lijst 24 en verder Bolhuis van Zeeburgh in Bijdr. v. Vad. Gesch en Oudhk. N.R.
VIII, 358 vlgg.
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Theoderici Pauli presbyteri et canonici ecclesie sanctorum Martini et Vincencii in
1)
Gorinchem Traiectensis dyocesis.’ In welke betrekking onze kroniek nu ook sta tot
dezen laatstgenoemde, zij bevat in allen gevalle meer dan die van Van Sevender.
Terwijl de verdeeling in, en ook doorgaans de aanvangswoorden van de boeken
overeenstemmen, is hier blijkbaar telkens zoowel in als aan die boeken een en
ander toegevoegd: de slotwoorden der boeken van V.S. zijn veelal terug te vinden
aan het slot van het v o o r laatste (of v o o r v o o r laatste) hoofdstuk van het Triersche
de

hs. Ook zou, volgens de voorinstaande inhoudsopgave, het 10 boek niet, als in
het Leidsche hs. (van V.S.), besloten worden met de verovering van Dinant in 1466,
de

maar doorloopen tot aan den dood van Karel den Stouten; waarna een 11

boek

de

beloofd wordt over Maria van Bourgondië. Hoewel nu het hs. reeds in het 9 boek
afbreekt en dus onvolledig is, moet het derhalve na 1477 geschreven zijn; de
berichten zijn dus jong en zeker van verschillende herkomst en waarde.
vo

Op fol. 109 nu van dit Triersche hs. staat het volgende te lezen, dat door mij
noch bij Beka noch bij Van Sevender teruggevonden is:
De gestis aliquibus et obitu Jacobi de Merlant Et origine dominorum de
Egmonda et eorum obitibus.
o

o

Anno domini M CCC obiit gloriosus dictator dictus Jacobus de Merlant
2)
3)
qui totam bibliam. Speculum historiale Vincencii transtulit rigmatice de
latino in theutonicum. et plura alia laudabilia composuit Ipse enim fuit qui
4)
in hollandia in hagha comitis ordinauit novem optimos mundi principes
et hoc ideo. Jactauit autem illustrissimus princeps Wilhelmus comes
5)
hanonie hollandie et zelandie quod nullus principum tam solempnes
6)
reysas contra

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zie over deze kroniek van Dirk Pauwels: Muller, Lijst 24.
Hier in te lasschen: et, necnon of iets dergelijks?
Volgens Ducange: ‘metrice’; beter ware: rhythmice. Verg. straks, in het grafschrift:
rigmos, en ricmum b.v. bij Fröning, Das Drama des MA. I, 64 vlgg.
Zeker wel in den zin van: bedenken, of: in zekere orde opstellen en beschrijven; verg.
Mnl. Wdb. op Ordineren I, 8 en 2.
Hier: vermaard (Ducange).
Ook in 't Mlat., evenals in 't Mnl., vooral gebezigd in de bijzondere toepassing: krijgstocht,
expeditie.
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1)

infideles fecerat sicuti ipse ter fecerat. eo quod trinies in prucia gentiles
vo

debellas (fol. 109 b) set etc. Quod audiens Jacobus ordinauit tres ex
Judeis. tres ex gentilibus. et tres ex christianis videlicet ex Judeis Dauid
Josue et Judam machabeum Ex gentilibus Hectorem Alexandrum magnum
et Julium cesarem Ex christianis Karolum magnum Arthurum regem
2)
britannie et Godefridum ducem de bulyon ut patet in hiis metris
Hector Alex Julius Josue Dauid et Machabeus
Arthurus Karolus de bulyon dux Godefridus

In cuius epitaphio haec metra habentur
Hic recubat Jacobus van merlant ingeniosus.
Trans hominem gnarus astu rethorque disertus
Quem laus dictandi rigmos pronerbia fandi
Transalpinanit famaque perhenne famanit
Huic miserere deus cuius sextus iubilaeus
3)
Post summum nomen numeri proch abscidit omen

Obiit autem in flandria in opido ten dam prope brugis sepultus in ecclesia
parrochiali eiusdem opidi in orientali parte turris ecclesie eiusdem virginis
4)
marie. quia peciit omni die conpulsari
Een bericht, stellig niet zonder belang voor onze kennis van Maerlant. Wat mogen
wij er wel en wat niet uit afleiden?

I
Wie geen vreemdeling is in onze Middelnederlandsche letteren heeft in het naar
luid van dit verhaal te 's-Gravenhage door Maerlant vervaardigde gedicht, waarin
hij ‘ordinavit novem optimos mundi principes’, reeds aanstonds het gedicht ‘Van
5)
den neghen Besten’ herkend , eene der oudste bewerkingen

1)

2)

3)
4)

5)

Door mij in Ducange noch elders gevonden, doch hier (kennelijk ter variatie, na 't vlak
voorafgaande ter) gebezigd in den zin van: driemaal, en gevormd naar analogie van
quinquies, tricies enz., onder invloed van trinus.
Deze versus memoriales (met de - ons zoo gemeenzaam klinkende - afkorting Alex,
in den trant van den bekenden Cisiojanus) zijn, evenals het grafschrift, in het hs.
doorloopend, als proza geschreven.
Over enkele woorden en over de reconstructie van dit grafschrift zie beneden.
Compulsare, ‘omnes simul campanas pulsare’ (Ducange); verg. echter beneden, blz.
285, noot 3. M. kan toch niet verlangd hebben dagelijks met alle klokken beluid te
worden? Reeds het dagelijksch beluiden onderstelt een groot vermogen!
In 't Ofr. Les neuf preux geheeten. Zie over de stof voorshands Kausler, Denkm. anl. Spr. u.
Lit. III, 481 vlgg.; G. Paris, La litt. franç. au moyen âge § 44; Kalff, Gesch. d. Ned. Lett. II, 461,
480.
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van eene in de middeleeuwen welbekende stof, eenigszins te vergelijken met stukken
als de ‘Vier -, Vijf heren -, Vijf vrouwen -, en Achte personen wenschen’, waarin de
beroemdste helden uit den ouden en den nieuwen tijd na elkaar optreden. Nadat
Mone reeds in 1829 uit een Brusselsch hs. een paar brokjes er van bekend
1)
gemaakt , en De Vries in 1844 uit een hs., thans berustende in de Boekerij onzer
Maatschappij der Nederl. Letterkunde, een fragment van den proloog achter de
2)
samenspraak Scalc en Clerc afgedrukt had , heeft Kausler in 1866 naar het bekende
Comburgsche hs. het geheele gedicht, doch zonder den (daar ontbrekenden) proloog
3)
uitgegeven .
Naar aanleiding van het boven medegedeelde bericht rijst thans de vraag: is dat
gedicht inderdaad van Maerlant? Eene vraag, waartoe niet alleen, achteraf
beschouwd, dit bericht, maar ook inhoud en vorm van het werkje zelf inderdaad alle
aanleiding geven, en dan ook reeds vroeger gegeven hebben. De wijze, waarop de
dichter in het reeds bekende gedeelte van den proloog spreekt van ‘dese scone
4)
Walsche boerden, Die in haren groten falloerden Desen prisen ofte dien’, en
daartegenover, niet zonder zeker zelfbehagen, de door hem gelezen ‘Bertaensche’
en andere ‘jeesten’, de ‘bible, auctoren ende coroniken’ stelt, vervolgens triomfantelijk
en met zekere minachting uitroept:
Maer die si prisen, dese Walen,
Die en condic niewer behalen (in die kronieken opsporen),
Als Perchevale ende Lanceloet
Tristram ende Galoet,

om dan tegenover, boven deze helden der Walsche poëzie die uit de ware
geschiedenis (de ‘jeesten’, ook die van Artur), t.w. drie uit ‘de Joetsche wet’, drie
uit ‘'t Heidensce leven’ en drie ‘na die comste ons Heren’ te verheerlijken, ten dienste
van

1)
2)
3)
4)

Uebers. d. nl. Volkslit., s. 129-132.
N.W.v.d. Mij. d. Ned. Lett. VI, 152-156 (en 183-185). Verg. Cat. d. Bibl. v.d. Mij. d. Ned. Lett.
I (Hss.), 10b.
Denkm. anl. Spr. u. Lit III, 141-161, met aanteek. 481-489.
De twee andere citaten voor dit woord bij Verdam zijn beide uit Maerlant.
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hem ‘die dat ware mint’, en eindelijk te besluiten met eene opwekking tot de ridders
om aan deze negen een voorbeeld te noemen en den riddernaam geen schande
aan te doen: dit alles, en nog vrij wat meer in het gedicht zelf, is zóó geheel en al
in den geest van Maerlant's lateren leeftijd, dat reeds Jonckbloet in 1855 het (toen,
uit Mone's uittreksels, nog slechts gedeeltelijk bekende) gedicht aan 't slot van zijn
hoofdstuk over ‘Maerlant's school, Kronijkschrijvers’ besproken en in de zooeven
1)
aangehaalde verzen ‘blijkbaar eene navolging van Maerlant’ gezien heeft. Kausler
(die De Vries' beteren tekst in 1866, nog niet te zien had kunnen krijgen) acht die
plaats, zooals ze bij Mone luidde, ten onrechte hopeloos bedorven, maar wil het
de

stuk toch ook niet al te lang na M., dus in 't begin of 't midden der 14 eeuw,
plaatsen. Doch hij voegt er in een noot aan toe: ‘einige Stellen, auf welche in den
nachfolgenden Anmerkungen verwiesen wird, könnten immerhin auf eine
2)
Bekanntschaft des Verfassers mit Maerlant schliessen lassen.’ En inderdaad zijn
3)
de door hem aangevoerde overeenstemmingen met M.'s Spieghel Historiael zóó
treffend, dat het werkje m.i. stellig, zoo al niet van M. zelf, dan toch van een zijner
volgelingen is, die vertrouwd was met zijne werken en, naar middeleeuwschen trant,
een soms letterlijke overeenkomst met zijn zegsman of voorbeeld allerminst schuwde.
Mij zou het geenszins verwonderen, wanneer een opzettelijk onderzoek het bericht
van onzen Utrechtschen kroniekschrijver hoogst waarschijnlijk maakte - zekerheid
zal in dezen wel niet te krijgen zijn -, zoodat wij Maerlant zelf voor den dichter zouden
mogen houden, en dus aan de lijst zijner geschriften een nieuw werkje toevoegen.
In inhoud en vorm is, voor zoover ik thans zie, niets dat tegen en veel dat vóór deze
toeschrijving pleit. Intusschen onthoud ik mij hier van verder onderzoek, nu een
mijner leerlingen, de heer H.F. Grondijs Wz.,

1)
2)
3)

Gesch. d. Mnl. Dichtk. III, 214.
Denkm. III, 484.
A.w. 484-489.
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1)

eene nieuwe uitgave, naar de drie bekende hss. of fragmenten , van het gedicht,
met een onderzoek van dit vraagstuk aangaande Maerlant's auteurschap enz., op
zich genomen heeft. Mocht een der lezers van dit Tijdschrift iets meer bekend zijn
nopens dit onderwerp (ook het bestaan van andere hss. of bewerkingen), dan houd
ik mij voor de mededeeling daarvan aanbevolen.

II
Het verhaal van Maerlant's optreden aan het hof van den graaf van Holland te
's-Gravenhage kan, i n d e z e n v o r m , natuurlijk niet juist zijn. Met ‘den graaf van
Henegouwen, Holland en Zeeland’, die ‘roemde dat geen vorst zoo vermaarde
krijgstochten tegen de ongeloovigen had volbracht als hij driemaal had gedaan,
omdat hij driemaal in Pruisen de heidenen had overwonnen’, kan toch niemand
anders bedoeld zijn dan de wegens zijne ridderdaden vermaarde Willem (in Holland
de Vierde), van 1337 tot 1345 graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, die,
gelijk bekend is, inderdaad drie (of zelfs meer) malen ten kruistocht tegen de
ongeloovige Pruisen is getrokken: tweemaal bij 't leven zijns vaders, vóór 1337,
2)
tweemaal daarna, in 1343 en 1344 . Willem III, V en VI (die allen ook graven van

1)

2)

Van den proloog heeft De Vries 44 verzen (al wat zijn fragment bevat), Mone uit het Bruss.
hs. slechts de 25 eerste verzen (= 27 bij De Vries, wiens tekst hier dus reeds 2 regels meer
heeft) medegedeeld; denkelijk is de proloog met die 44 regels nog niet geheel uit en telt hij
in het Brusselsche hs. nog eenige verzen meer, die mogelijk - doch niet waarschijnlijk, daar
Mone ze anders zeker wel had afgeschreven - nog iets over den dichter bevatten. In allen
gevalle schijnt het gedicht in dit laatste hs. vrij wat uitvoeriger te zijn (hetzij hier regels
ingelascht of elders uitgelaten zijn). Immers, hoewel ‘am Ende defect’, telt het hier, volgens
Mone, nog 711 regels; al trekt men daarvan een zestigtal af voor den (volledig slechts hier
aanwezigen) proloog, dan is het gedicht zelf hier toch nog vrij wat langer dan het volledige
in het Comburgsche hs. (514 vs.). Trouwens, voor zoover men de twee (of drie) teksten reeds
nu kan vergelijken, bestaat er eene sterke afwijking in de varianten. Mone spreekt dan ook
van ‘eine veränderte Bearbeitung.’ Eene nieuwe uitgave, naar alle (elkaar aanvullende) hss.,
schijnt dus niet overbodig.
Zie Arend III, 146, 152; Misschien zijn de twee laatste tochten, die onmiddellijk op elkaar
volgden, op onze plaats als één gerekend, al zou men dit van den roemenden graaf zelven
niet verwachten.
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Henegouwen, Holland en Zeeland waren) hebben, zooveel mij bekend is, geen
tochten derwaarts ondernomen; evenmin Willem I en II, die trouwens nog geen
graven van Henegouwen waren en dus alleen bij vergissing hier bedoeld zouden
kunnen zijn. En verwarring met hertog Willem van Gelre en (na zijns vaders dood
1)
ook) Gulik, die tusschen 1383 en 1402 zelfs vijf tochten naar Pruisen bestaan heeft ,
is hier, bij den Utrechtschen of Hollandschen kroniekschrijver, immers kwalijk aan
te nemen. Dat nu Maerlant aan het Haagsche hof van d e z e n Hollandschen graaf
Willem IV (dus na 1337) zou hebben vertoefd is natuurlijk glad onmogelijk: zóóveel
staat dan toch omtrent Maerlant's leeftijd wel vast.
Evenwel, alvorens het bericht, als ongerijmd, geheel en al te verwerpen, bedenke
men of het niet geboren zou kunnen zijn uit eene verwarring of vermenging van
twee andere, op zich zelf wellicht juiste. Immers een bezoek of tijdelijk verblijf van
den koster van Maerlant, wellicht in 't gevolg van Albrecht van Voorne - den
vertrouwden raadsman van den jongen Floris V van Holland - aan het hof van
laatstgenoemden graaf zou natuurlijk niet alleen zeer wel mogelijk, maar zelfs gansch
niet onwaarschijnlijk zijn; vooral niet wanneer men daarbij denkt aan de vermoedelijke
bestemming voor den jongen Floris V van Maerlant's Heimelicheit der Heimelichede
en de latere opdracht van den Spieghel Historiael aan denzelfden Hollandschen
graaf. Alleen zou dit verblijf dan niet na 1337, maar een driekwart eeuw vroeger,
2)
ongeveer tusschen 1260 en 1267, gesteld moeten worden. En evenmin schijnt zijn
auteurschap van het gedicht ‘Van den neghen Besten,’ zooals boven betoogd is,
op zich zelf onaannemelijk.
Zulk een overlevering omtrent een verblijf in Den Haag en een gedicht van
Maerlant - wiens naam en naroem, o.a. blijkens dit bericht, ook in de noordelijke
Nederlanden in de

1)
2)

Zie Arend III, 372, 387; Blok II, 222-224.
2

Zie Te Winkel, Maerlant's Werken enz. 43, 44, 59, 73.
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de

de

14 en 15 eeuw nog niet verstorven, wiens warme belangstelling in de kruistochten
tegen de ongeloovigen er dan allicht tevens in herinnering gebleven was - zou nu
in een onjuist, onhistorisch verband gebracht kunnen zijn met eene andere
overlevering omtrent Willem IV. Het punt van aanraking en vermenging zou b.v.
gelegen kunnen hebben in een dergelijke uiting van dezen laatsten graaf omtrent
zijne kruistochten en een vergelijking (natuurlijk door een ander dan Maerlant) zijner
krijgsdaden met die van de ‘negen besten’.
In verband met dit laatste trof mij nu de volgende plaats uit het bekende Chronicon
van Willelmus Procurator. Wanneer deze vermeld heeft, dat graaf Willem III in 1329,
op reis naar Frankrijk (om daar als ‘zegsman’ een overeenkomst tot stand te brengen
tusschen de strijdende koningen van Frankrijk en Engeland) ongesteld geworden,
zijn jongen zoon, den lateren Willem IV, met zijn broeder (Jan van Beaumont) in
zijn plaats zendt, voegt de schrijver daaraan toe: ‘Nec offendatur istis quasi
impossibilibus lector aliquis, quum domicellus noster inter fatos, avunculum videlicet
1)
et sororium , non tamquam inter reges, verum sibi amantissimos arbitrio fungitur.
2)
Cujus p r o b i t a s paucis congaudeat, u t H e c t o r i c o m p a r e t u r .’ Op welke
3)
wijze de laatste zin nu ook vertaald moet worden , het gebruik van het woord
probitas, in 't Mlat. ook gebezigd in den zin van: dapperheid (= braafheid, naar de
oudste bet. van ons

1)
2)
3)

T.w. Philips VI van Frankrijk, broeder van Willems moeder Johanna van Valois, en Eduard
III van Engeland, gemaal van Willems zuster Philippine van Henegouwen, Holland en Zeeland.
Willelmi ... Procuratoris Chronicon, uitg. d. Pijnacker Hordijk, p. 237.
Congaudere kan toch, gelijk zoovele Mlat. samengestelde ww., kwalijk veel meer of anders
beteekenen dan gaudere (zoo b.v. in Balduinus' Reinardus Vulpes, vs. 1846: ‘Insula (Rijsel),
congaude etc.’; verg. 533: condolet = dolet). Hoe nu het gebruik van dit ww., in den conj. en
met probitas als onderwerp, hier verklaard moet worden begrijp ik niet; evenmin wat paucis
(dat trouwens ‘boven den regel bijgevoegd’ is) hier beteekent. Men verwacht eigenlijk: ‘cujus
probitas paucis c o m p l a c e t ’, of wel: ‘cujus probitate pauci congaudent’; dit zou een goeden
zin geven. Zie over het Latijn en de zuiverheid van den tekst dor kroniek Pijnacker Hordijk,
blz. XXXV-XXXVII.
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braaf, dat ook in zijne latere bett. met probus overeenstemt), fr. prouesse - waarmede
probitas bij Ducange ook verklaard wordt en in de middeleeuwen zelf waarschijnlijk
1)
wel in verband gebracht is en dus feitelijk gestaan heeft - en de vergelijking van
den ridderlijken jongen kroonprins met Hector maken het zeer waarschijnlijk dat de
Procurator (of de dichter of spreker op wien hij hier doelt) inderdaad aan Hector,
als den eerstgenoemden der vermaarde ‘neghen beste’ (d.i.: dappersten, fr. les
neuf preux) gedacht heeft, hetzij hem daarbij nu juist het ons bekende D i e t s c h e
2)
g e d i c h t van dien naam voor den geest heeft gestaan , hetzij hij meer in 't
algemeen de in woord en beeld toen reeds alom bekende v o o r s t e l l i n g bedoeld
heeft.
Nu is het, dunkt mij, niet onaannemelijk dat de steller van het bovenaangehaalde
bericht der kroniek (of zijn zegsman) kennis heeft gedragen hetzij van deze plaats
uit des Procurators kroniek (die hem in 't algemeen zeker wel bekend geweest is),
hetzij althans van eene daarmede gelijkluidende overlevering omtrent eene
vergelijking van Willem IV met Hector, als den eersten der ‘neghen beste’, en dat
hij deze overlevering in verband gebracht, verward en samengesmolten heeft
eenerzijds met eene andere omtrent des graven roemen op zijn kruistochten,
anderzijds met den persoon van Maerlant, wiens verblijf in Den Haag en wiens
auteurschap van genoemd gedicht hem eveneens uit een meer of minder zeker
bericht of overlevering bekend was. Ware deze gissing juist, dan zou de
chronologische fout, door dit secundaire verband ontstaan, ons nog niet behoeven
te nopen ook aan de berichten omtrent Maerlant op zich zelf alle geloof te ontzeggen.

1)

Al leidt de hedendaagsche taalwetenschap het ook, zeker wel te recht, af van vulg.-lat. prodis,

2)

nuttig, flink: zie Körting 7451, en verg. de analoge beteekenissen der mnl. znw. en bnw.
vrome.
Waarin Hector juist h e t e e r s t genoemd wordt, evenals in de bovengenoemde versus
memoriales! - Over een andere plaats uit den Procurator, waaruit men misschien kennis der
Dietsche poëzie bij hem mag afleiden, hoop ik weldra in dit tijdschrift te handelen.

2

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 28

287
Hoe dit zij, in allen gevalle blijkt uit de plaats der kroniek dat Maerlant en zijn
de

de

Rijmbijbel en Spieghel Historiael in de 14 en 15 eeuw ook in de noordelijke
gewesten nog geenszins geheel vergeten waren, hetgeen meer is dan wij wisten
1)
of vermoedden. Wel wisten wij dat hij hier ter stede, te Utrecht, een vriend Martijn
had, den peet zijner Martijnzangen, en dat hij bevriend was met broeder Alaerd,
2)
‘vermoedelijk den tweeden gardiaan van het Franciscanerklooster’ alhier ; ook giste
men dat hij zich hier wellicht ook voor bisschop Jan van Nassau heeft moeten
3)
verantwoorden wegens de stoutheid zijner bijbelberijming . Maar dat twee eeuwen
4)
later zijn naam hier nog voortleefde - dit hadden wij eigenlijk niet verwacht .
Een ander blijk van dien naroem, waarop hier in 't voorbijgaan de aandacht moge
gevestigd worden, is het wapen der heeren van IJselstein in het fraaie handschrift
5)
van Der Naturen Bloeme , thans berustende in de Univ.-Bibliotheek te Leiden.

1)

Nu deze nog niet gevonden is, worde hier even genoemd een Martinus, schatmeester van
o

St. Marie alhier in 1245 (Regesten d. oork. betr. Utrecht, verzam. d.G. Brom, n . 1012); zonder
dat ik hieraan echter groote waarde hecht. Immers, afgezien van het vroege tijdstip, vraagt
men allicht: zijn er toen hier niet zeer vele petekinderen van den patroon van het bisdom, St.
Maarten, geweest? - Tevens herinner ik hier nog eens aan Gallée's aanwijzing (Gids 1881,
III, 333) van een ‘Jacob van den Damme’ en een ‘Heynric van Merlant’ alhier uit het eind der
de

2)
3)
4)

5)

13 eeuw.
Te Winkel, a.w. 68.
A.w. 67.
Ofschoon eigenlijk zijne Hollandsche, Zeeuwsche en Utrechtsche betrekkingen - men denke
behalve aan de boven reeds genoemde ook aan Nieolaas van Cats - haast talrijker schijnen
dan zijne Vlaamsche, en dus een voortleven van zijn naam en zijn werk in het Noorden niet
zoo heel vreemd mag heeten. - Eigenaardig, maar toch wel ‘toevallig, dat ook voor dien
anderen grooten Vlaamschen dichter, ‘Willem die Madocke (ende Reinaerde) makede’, een
gelijktijdig tijdelijk verblijf in de noordelijke gewesten niet onwaarschijnlijk is (zie Versl. d. Kon.
Vl. Acad. 1908, 178): als 't ware voorloopers der latere zestiendeeuwsche uitwijkelingen!
Onder de groote miniatuur van St. Christophorus, thans gemeen gemaakt als titelprent in Ten
Brink's Gesch. d. Nederl. Lettcrk. Zie Vogelsang, Holl. Miniat. d. spät. Mittelalt. 13, waar
gewaagd wordt van de mogelijkheid dat het hs. vervaardigd is voor Arnold van IJselstein,
sedert 1318 domheer te Utrecht.
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III
Ten slotte geeft de plaats uit de kroniek ons berichten omtrent plaats en jaar van
Maerlant's dood, omtrent zijn graf en zijn grafschrift. Wel wordt ons vertrouwen op
dezen zegsman zeker niet verhoogd, nu hij Maerlant, zooals wij zagen, een veertig
jaar na diens door hem zelf gemeld sterfjaar als dichter laat optreden; maar al neemt
hij 't met de chronologie niet nauw, zoodat hij blijkbaar berichten van verschillende
herkomst zonder critiek met elkaar verbindt, dit is, als gezegd, nog geen reden om
aan elk dier berichten op zich zelf a l l e geloof te onthouden. Zien wij dus, met dit
voorbehoud, wat hij ons nog verder mededeelt.
Vooreerst wordt hier voor 't eerst stellig gezegd dat Maerlant t e D a m m e
g e s t o r v e n is, hetgeen wij tot dusverre van den aldaar levenden en begraven
schepenklerk slechts konden gissen.
de

de

Vervolgens bevestigt dit bericht uit de 14 of 15 eeuw volkomen hetgeen wij
tot nu toe alleen uit andere, één of twee eeuwen jongere getuigenissen wisten
aangaande Maerlant's sterfjaar, graf en grafschrift. Ten einde hier nu niet in den
breede te herhalen hetgeen daarover meer dan eens door verschillende Zuid- en
1)
Noordnederlandsche geleerden geschreven is , bepaal ik mij, onder verwijzing
daarnaar, tot enkele opmerkingen, waartoe deze vondst, in verband met die literatuur,
mij aanleiding geeft.
Hier wordt voor 't eerst uitdrukkelijk, in ronde woorden, gezegd wat tot nu toe
alleen uit het toch altoos eenigszins duistere grafschrift was opgemaakt: dat Maerlant
gestorven is in het jaar 1300. Daargelaten de dubbelzinnigheid en Ser-

1)

Zie Willems, Belg. Mns. II, 451-464; Jonckbloet, Gesch. d. Mnl. Dichtk. III, 31-32; Serrure,
2

Gesch. d. Nederl. en Fr. Letterk. in Vlaanderen 188-191; Dezelfde, Jacob van Maerlant ,
12-22; Dezelfde, Letterk. Gesch. v. Vlaanderen 226-233; De Vries en Verwijs, Inl. op den Sp.
Hist. LXX; Béthune de Villers, Le tombeau de Jacob van Macrlant à Damme (Bull. des Comm.
roy. d'art et d'archéol. XXVII (1888), 433-463; Te Winkel, Gesch. d. Nederl. Letterk. I, 349;
2

Dezelfde, Maerlant 77-78, 514-516; De Vreese in Biogr. nation. de Belgique; Maerlant's
Stroph. Ged., uitg. d. Franck en Verdam, 85.
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rure's twijfel aan den hoogen ouderdom van het grafschrift en dus ook aan de
betrouwbaarheid dezer opgave (waarover straks), is er tegen dit sterfjaar eigenlijk
alleen door De Vries en Verwijs een bedenking geopperd, t.w. dat in den Vierden
Martijn, blijkens vs. 876 in 1299 gedicht, Maerlant niet alleen in vs. 1 vlgg. als de
aanstichter tot het samenstellen van dit gedicht wordt genoemd, maar ook verderop
door den dichter sprekende wordt ingevoerd, hetgeen toch alleen denkbaar zou
zijn, wanneer hij toen, in 1299, reeds overleden was. Met deze redeneering hebben
Serrure en Te Winkel zich min of meer stellig vereenigd; de laatste wil dan ook ‘in
2

1300 eer een rond cijfer ... zien dan eene nauwkeurige sterfjaaraanwijzing’ (Maerlant
278). Ik moet erkennen door die redeneering niet volstrekt overtuigd te zijn. Zeker
zijn er vele voorbeelden van het sprekende invoeren in dergelijke samenspraken
1)
van langer of korter overleden personen . Maar moeten zij daarom a l l e zulke
‘Dialogi mortuorum’ zijn? Zijn niet b.v. in pamfletten vanouds dikwijls nog levenden
voorgesteld in gesprek met elkander? Vs. 1 vlgg. van den Vierden Martijn: ‘Jacob
die van Mertene vant Heeft mi gesent enen brant (d.i. dichtgloed, geestdrift), Die
mi heeft ontsteken’ kunnen althans evengoed van een levende als van een doode
gezegd zijn, pleiten dus pro noch contra. Alles bijeen kan ik tegenover het hier
medegedeelde stellige bericht aan dien bewijsgrond geen zeer groot gewicht
2)
toekennen .

1)

2)

Nog beter analogon dan het door De Vries en Verwijs aangehaalde Gesprek met Vondel van
Beets, ware misschien geweest het ten tooneele brengen van de eveneens (betrekkelijk)
onlangs overleden dichters Bilderdijk en Schiller door Geel in zijn ‘Iets opgewondens over
het eenvoudige’ (waarschijnlijk van omstreeks 1833). - Ook Bukelare's (op zichzelf zonderlinge)
vertaling van Wap. Mart. II, 14 had in dat betoog misschien dienst kunnen doen.
Uit de niet zeer duidelijke mededeelingen van den Brugschen griffier Van Rommel (1666)
zou men eigenlijk tot het jaartal 1301 moeten besluiten. Zijne verklaring (bij Béthune, p. 458)
begint met eenige (onvolledig bewaarde) versregels, waarop dan volgt: ‘Hier onder desen
witten marmeren sarck, light begraeven, den Hoogh gheleerden JACOB MELLANT die starf, in
't jaar M.CCC.I.’ En wat verder eene vrije vertaling van het Latijnsche grafschrift, waaronder:
‘De letters van sijnen naeme en toenaemc, met hondert daer-by, Beteeckenen het jaerschrift
van syn Doodt’, hetgeen, toegepast op den ook in deze vertaling voorkomenden naamsvorm
JACOB MELLANT, inderdaad 1301 geeft (I + C + M + L + L + 100). Maar uit dit zeer late
getuigenis alleen zal wel niemand een vast besluit willen trekken.
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Voorts wordt ons hier als de juiste plaats van het graf nogmaals, nader en
ondubbelzinniger dan in de reeds bekende berichten, aangewezen het oostelijke
(naast aan 't schip grenzende) gedeelte van den grooten (aan de westzijde der kerk
staanden) klokketoren; in overeenstemming dus met baron Béthune's betoog, die
tegenover Carton's twijfel deze vanouds door de overlevering aangewezen plaats
de

gehandhaafd heeft. Hiermede klopt ook dat de steen nog in de 19 eeuw gezien
1)
is, staande in den n o o r d o o s t e l i j k e n h o e k onder den toren : men heeft de
zware zerk. toen men ze opnam, zoo dicht mogelijk bij de plaats, waar ze gelegen
had, overeind gezet.
Eindelijk het grafschrift. Wat de dagteekening er van aangaat, schijnt mij Serrure's
de

gissing dat het eerst uit de tweede helft der 15 eeuw afkomstig zou zijn, voor
zoover de gronden daarvoor niet reeds door baron Béthune (a.w. 446-448) weerlegd
de

de

zijn, door dezen tekst (die zoo al niet uit de 14 , dan toch uit de 15 eeuw
dagteekent) wel van de baan geschoven: het geheele grafschrift zal toch wel niet
kersversch uit Vlaanderen naar het Noorden overgebracht zijn. Wel maakt echter
de instelling van het jubeljaar eerst in 1343 (zie t.a.p.) een ouderen datum dan dit
jaar hoogst onwaarschijnlijk. Doch hiertegen is ook geen bezwaar. Maerlant's naam
de

en roem, in de eerste helft der 14 eeuw door zijne volgelingen De Weert, Boendale
e.a. luide in Vlaanderen en Brabant verkondigd, kan juist toen in de stad, waar hij
geleefd had en gestorven was, licht aanleiding gegeven hebben tot het plaatsen
van den grafsteen of tot het beitelen van het grafschrift. En in dat geval zal men
toen te Damme het juiste jaar van zijn dood (zoo gemakkelijk te onthouden) ook
nog wel geweten hebben. In allen gevalle wordt de e c h t h e i d van het grafschrift
de

door dit getuigenis uit de 15

1)

de

of 14

eeuw, aanmerkelijk ouder dan

Aangehaald bij Béthune, p. 440.
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de

de tot dusverre bekende uit het begin der 17 eeuw, in hooge mate bevestigd.
Van dit grafschrift ontvangen wij dus hier, naast de reeds bestaande, bij Béthune
e.e. herhaaldelijk afgedrukte lezingen - twee lichtelijk van elkaar afwijkende
1

2

afschriften van Van Belle's bericht (B en B ) en een bij Sweertius (S) - een derde
lezing (U). Naar aanleiding van deze lezingen en van sommige woorden nog enkele
opmerkingen.
1. Jacobus (B2SU) schijnt in dit Latijnsche grafschrift beter dan Jacob, maar strijdt
tegen de maat (Ιακωβος); of de ‘dichter’ van het grafschrift zich echter hieraan
gestoord zal hebben? Leest men Jacŏbus, dan zou men, maatshalve, met S
U eigenlijk van (en niet a) moeten lezen, dat echter na den Latijnschen
voornaam kwalijk aangaat; ook hierom schijnt ten slotte Jacob van Merlant
(met -bat Ja als spondeus) nog het beste.
2. homines (B1B2) drukt beter dan hominem (S U) het begrip: bovenmenschelijk
(knap, geleerd) uit.
1 2

rhetor (of naar middeleeuwsche schrijfwijze, met B B S: rethor) vóór astuque
te plaatsen, maatshalve.
1
2
astu (B S U); artis (B ) is zeker wel een bedorven lezing.
3. dictandi = mnl. dichten, op-, samenstellen, in dicht of ondicht; verg. dictator
3
(boven, blz. 279) en zie Verdam, Ducange en Wattenbach, Schriftw. 457-461.
1 2

rythmos (B B ); voor den vorm rigmos (U) verg. rigmatice (boven blz. 279); et
de
iuris (S) schijnt wel een conjectuur van een rechtsgeleerde der 16 eeuw.
proverbia, ‘zinspreuken, zedelessen’ (Serrure), of rijmspreuken (als de door
Suringar uitgegevene)? Of worden hier temet ‘exempelen en bispele’ bedoeld?
Verg. de vertalingen in de Synon. Lat.-Teut. van Proverbium: ‘spreuke, sproke;
spreekwoord; seg-woord; bij-woord; bij-spel; bij-spraeke; holl. geddeken,
gelleken, jelleken, telleken; referein, refrein.’
4. transalpinavit, in 't Mlat. meestal intr.: ‘Romam vel in Italiam contendere’
(Ducange); doch hier kennelijk transitief, factitief, en zeker wel in den figuurlijken
zin op te vatten, gelijk reeds
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Van Rommel het vertaald heeft: ‘Wiens eere ende roem, over de berghen van
2

Italien ghepasseert is’, niet (als Te Winkel, Maerlant 67, mogelijk acht) als
herinnering eener werkelijke ‘Rômvart’, ter verantwoording voor den Paus
wegens het dichten van den Rijmbijbel. Waarop echter die ‘ultramontaansche’
vermaardheid van Maerlant gegrond zou zijn en waarin zij bestaan zou hebben
blijkt hier noch elders.
1 2

donavit (B B ); beavit (S) zou alleen (desnoods) kunnen passen, als het met
beatificavit gelijkgesteld mocht worden; famavit (U) kan slechts een schrijffout
zijn, veroorzaakt door het voorafgaande fama.
5. cuius (B1B2U); cui (S) bederft de maat. Te Winkel wil: ‘Huic - miserere Deus
ejus! - sextus jubilaeus’, en dan in vs. 6: attulit gelezen hebben.
6. summum nomen numeri (muneri van S is kennelijk een schrijffout) moet wel
1000 beteekenen (het hoogste cijfertal, door één letter uit te drukken, zooals
Serrure 't verklaart).
1 2

abscidit (U) en abstulit (B B S) passen beide evengoed in de maat en den zin en
verschillen graphisch heel weinig (cid en tul). Maar de uitdrukkingen omen auferre,
- abscindere kan ik evenmin verklaren; zou omen (welk woord door het leoninisch
rijm op nomen vaststaat) = fatum kunnen zijn?
Utrecht, Juni 1909.
J.W. MULLER.
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Mndl. vuylst.
Dit woord komt, schijnt het, alleen voor bij Willem van Hildegaersberch 15 (blz. 34),
109, waar de ekster tot de vos zegt:
‘Reynaert, vrient,
Weti oerbair, haddi vuylst,
110 Soe segtet mi al onghehuylst.

De afschrijver van het Brusselse handschrift kende het woord blijkbaar niet en
maakte er u lust van, ofschoon het rijmwoord bij hem ombehulst luidt; zijn origineel
zal vulst hebben gehad, een beter spelling dan vuylst. In de Verklarende Woordenlijst
blz. 322 wordt het woord vertaald met ‘den grootsten overvloed,’ ‘alles ... wat men
begeert,’ dergelik Mnl. Wbd. V 570 (op ongehulst) met ‘overvloed’; tevens wordt op
eerstgenoemde plaats de mening geopperd dat u vuylst de ware lezing zou zijn,
een gissing die wordt overgenomen Mndl. Wdb. V 228 (op onbehulst), met de
verklaring u vuylst ‘wat gij maar wenschen kunt, = uwen kies.’ Of Verdam ook de in
de Woordenlijst gegeven afleiding ‘bnw., overtreff. tr. van vuyl, vul, vol, als znw.
gebezigd,’ beaamt, blijkt niet; ik vermoed van neen.
Hoe dat zij, noch de beteekenis noch de afleiding is juist. Het woord beduidt
zonder de minste twijfel ‘hulp’, immers de aansporing van de ekster behelst een
weerklank op Reinaert's woorden 96 e. vv.:
Ic wist wel raet dat wy te eten
Souden crighen langhe tijt,
Had ic help, des zeker sijt;
Want sonder hulpe yet te bestaen
100 Dat mocht wel misselic vergaen.

Het is duidelik dat weti oerbair ‘als u raad weet’ slaat op Reinaert's woorden ic wist
wel raet, en haddi vuylst op had ic
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help ‘als ik hulp had’; op deze laatste voorwaarde voor zijn welslagen toch had de
vos biezondere nadruk gelegd. De ekster vervolgt dan ook:
Mach u helpen minen raet
Die ic can vinden of mijn daet,
Die sel u seker zijn bereyt.

* Vulst (vuylst) betekent dus ‘hulp’, en naar een afleiding hoeft men niet lang te
zoeken: het is kennelik hetzelfde woord als Ohd. follist (Graff II 254), uollist Samarit.
26), Osa. fullist (akk. plur. -i Hel. Cott. 5638), Owfri. fullist, follist (tō-folst), Oe. fylst
‘hulp, steun’, vormen welke tengevolge van de verzwakking van de betekenis van
het tweede lid ontstaan zijn uit de samenstelling *full-laisti-; daarnaast waren er
andere met bewaarde ei of ē enz.: Mndl. vóllèest, Ohd. folleist (Graff t.a.p.) Mhd.
volleist, Osa. fullēst (an thīnon fullēstie Hel. Cott. 4679), Oe. fullāst, met dezelfde
beteekenis, voorts vinden we nog Ohd. follust (o.a. bij Otfrid), follest (Notker), Oe.
fullest, en de werkwoorden Ohd. follisten, Osa. fullistean, fullestean (fúllistiu Hel. C.
4663, fúllestiu M.) Oe. fylstan, naast Ohd. folleisten, Oe. full stan (ic đē full stu
Beow. 2668), fullestan (fúllèsteđ Raads. 25, 8; -ađ Hymn. 4, 92) ‘helpen,
ondersteunen.’
* Vulst ‘hulp’ was waarschijnlik een aan 't Hollands dialekt eigen woord, naast de
meer verbreide en ook bij Willem van Hildegaersberch herhaaldelik aangetroffen
vorm volleest; misschien was het herkomstig uit het Fries (vgl. boven Owfr. fullist),
in welk geval de u (uy) het geredelikst te verklaren zou zijn, daar met uitzondering
van hulpen 27 (blz. 63), 159 bij onze schrijver in dergelike gevallen alleen o schijnt
voor te komen (vol, wolf enz.), en aan umlaut, als in Oe. fylst, wegens de Ohd. en
Ofri. vormen wel niet gedacht zal mogen worden.
J.H. KERN.
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Over verscherping en verzachting van mutae.
In Taal- en Letteren 5, 229 vlgg. is door mij vóór jaren de aandacht gevestigd op
een in bepaalde gevallen verscherpte uitspraak van zachte en een eveneens onder
bepaalde omstandigheden verzachte uitspraak van scherpe stomme consonanten
in het normale Nederlandsch. Een omwerking en uitbreiding van het aldaar
opgemerkte wensch ik thans aan de lezers van ons Tijdschrift aan te bieden.

1.
1)

Naast de e i g e n l i j k e s c h e r p e mutae , die m e t n i e t v e r n a u w d e
s t e m s p l e e t en (als explosieven) m e t r e l a t i e f v a s t e s l u i t i n g , (als
fricatieven) met r e l a t i e f n a u w e o p e n i n g d e r m o n d b u i s worden
voortgebracht, kent het Nederlandsch ook d o o r v e r s c h e r p i n g o n t s t a n e
o f o n e i g e n l i j k e s c h e r p e mutae, wier physiologische vorming zich kenmerkt
d o o r e e n g e l i j k e n i e t -v e r n a u w i n g d e r s t e m s p l e e t en d e m i n d e r
v a s t e s l u i t i n g respectief m i n d e r n a u w e o p e n i n g d e r m o n d b u i s ,
die bij het voortbrengen der e i g e n l i j k e z a c h t e medeklinkers valt waar te
nemen. Men vergelijke b.v. met de uitspraak der eigenlijke scherpe f, p, t, ch in (ik)
hef, top, vat, (ik) lach de uitspraak der oneigenlijke, door f respectief door b, d, g
voorgestelde scherpe medeklinkers in lief, spinneweb, bed, (ik) lag.
1)
Aan den anderen kant staan naast de e i g e n l i j k e z a c h t e mutae , die m e t
v e r n a u w d e s t e m s p l e e t en m i n d e r

1)

1)

Ik blijf hier de oude termen scherp en zacht bezigen, die, schoon niet onberispelijk, toch de
voorkeur verdienen boven de uit het hd. stimmlos en stimmhaft vertaalde benamingen stemloos
en stemhebbend. Immers zijn laatstgenoemde v o l s t r e k t o n j u i s t te achten, dewijl het
larynx-geluid, dat bij de zacht, met vernauwde stemspleet, gesproken consonant een in de
mondbuis plaats hebbende ontploffing, schuring of rateling begeleidt, geen stem, d.i. geen
door periodieke luchtgolvingen te voorschijn geroepen klank is, maar een zacht ratelend
geruisch, dat ontstaat door het schuren der naar boven stroomende lucht langs de randen
der n i e t g e s p a n n e n stembanden. Daarenboven zij niet uit het oog verloren, dat bedoeld
geruisch wel als een b i j k o m e n d e o m s t a n d i g h e i d mag worden aangemerkt, doch
geenszins als iets, dat h e t w e z e n l i j k k a r a k t e r der zachte medeklinkers uitmaakt;
als zoodanig moet gelden de met eenige belemmering der naar boven stroomende lucht
verband houdende m i n d e r s t e r k e a d e m s t o o t .
Ik blijf hier de oude termen scherp en zacht bezigen, die, schoon niet onberispelijk, toch de
voorkeur verdienen boven de uit het hd. stimmlos en stimmhaft vertaalde benamingen stemloos
en stemhebbend. Immers zijn laatstgenoemde v o l s t r e k t o n j u i s t te achten, dewijl het
larynx-geluid, dat bij de zacht, met vernauwde stemspleet, gesproken consonant een in de
mondbuis plaats hebbende ontploffing, schuring of rateling begeleidt, geen stem, d.i. geen
door periodieke luchtgolvingen te voorschijn geroepen klank is, maar een zacht ratelend
geruisch, dat ontstaat door het schuren der naar boven stroomende lucht langs de randen
der n i e t g e s p a n n e n stembanden. Daarenboven zij niet uit het oog verloren, dat bedoeld
geruisch wel als een b i j k o m e n d e o m s t a n d i g h e i d mag worden aangemerkt, doch
geenszins als iets, dat h e t w e z e n l i j k k a r a k t e r der zachte medeklinkers uitmaakt;
als zoodanig moet gelden de met eenige belemmering der naar boven stroomende lucht
verband houdende m i n d e r s t e r k e a d e m s t o o t .
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v a s t e s l u i t i n g of m i n d e r n a u w e o p e n i n g d e r m o n d b u i s worden
voortgebracht, d o o r v e r z a c h t i n g o n t s t a n e of o n e i g e n l i j k e z a c h t e
mutae, wier vorming zich kenmerkt d o o r e e n g e l i j k e v e r n a u w i n g d e r
s t e m s p l e e t en d e v a s t e s l u i t i n g , respectief n a u w e o p e n i n g d e r
m o n d b u i s , zooals die bij het voortbrengen der e i g e n l i j k e s c h e r p e
medeklinkers valt waar te nemen. Vergel. b.v. met de uitspraak der eigenlijke zachte
v, b, d, g in leven, tobbe, daden, lagen de uitspraak der oneigenlijke zachte
medeklinkers v, z, d in vangen (uit *fangan), zweren (uit *swerian), dan (uit * þan),
lezen (uit *lesan), leden membra (uit *liþu).
Naar de hedendaagsche uitspraak is een overeenstemmende voor het oudere
Nederlandsch aan te nemen; dat namelijk in 't Middelnederl. bedoelde verscherpte
en verzachte consonanten alreeds in zwang waren, blijkt uit de d (uit þ) van dencken,
doorn, erde, broeder enz. (got. þagkjan, þaurnus, air þa, brō þar enz.) en een deels
standvastig deels sporadisch in onze Dietsche bronnen voorkomende phonetische
spelling, als lief, hart adj. (voor hard), (ik) lach (voor lag), hinc of hin(c)k enz. en
varen (os. faran), zwaer (os. swār), lezen (ohd. lesan) enz.
Opgemerkt zij voorts, dat niet naast iedere eigenlijke zachte of scherpe conson.
een oneigenlijke zachte of scherpe staat of omgekeerd:
naast de eigenlijke zachte explosieven, b en de alveolare (met drukking der
tongspits tegen het boventandvleesch, de alveoli, gesproken en aan een
1)
oudwestgerm. d beantwoordende) d , ontbreken een door verzachting uit p en de
alveo-

1)

Over deze d z. nog ben. bl. 305 vlgg.
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lare t ontwikkelde b en alveolare d (evenzoo geen uit k voortgekomen explosieve
g);
ook staat naast de eigenlijke zachte fricatief g geen uit ch verzachte oneigenlijke
fricatief g;
naast de oneigenlijke zachte consonanten, z en de supradentale (met drukking
der tongspits tegen de bovensnijtanden gesproken en aan een o u d w e s t g e r m .
1)
door verzachting uit þ voortgekomen đ beantwoordende) d , ontbreken een eigenlijke
zachte z (de aan het O o r g e r m a a n s c h toe te kennen, nog in 't Gotisch bewaard
gebleven eigenlijke z was in het O u d w e s t g e r m . overgegaan in r) en een
eigenlijke zachte supradentale d (dus geen supradentale, met vernauwde stemspleet
en zwakke sluiting der mondbuis gesproken d: de aan het O o r g e r m . toe te kennen,
nog in het Gotisch ten deele bewaard gebleven eigenlijke đ, waarvoor in verband
met haar herkomst uit þ een uitspraak met supradentale minder nauwe opening der
mondbuis en vernauwde stemspleet is aan te nemen, was in het O u d w e s t g e r m .
overgegaan in een alveolare d).
Ook lette men op het feit, dat gemelde oneigenlijke z en supradentale d bij
verscherping, d.i. vervanging der vernauwde stemspleet door een niet vernauwde,
overgaan in een eigenlijke scherpe consonant, d.i. een met niet vernauwde
stemspleet en relatief nauwe opening der mondbuis gesproken s, respectief een
met niet vernauwde stemspleet en relatief vaste sluiting der mondbuis voortgebrachte
supradentale t (vgl. ik verlies, ik lijd, gespr. lijt, uit ik verlieze, lijde).

2.
Ontwikkeling van een oneigenlijke zachte v, z uit f, s is waar te nemen in den ‘anlaut’;
van de v vóór vocalen en l, r, van de z vóór vocalen en w (dat de verzachting alreeds
in 't Mnl. een voldongen feit was, blijkt uit het standvastig gebruik in de mnl. spelling
van v en het nu en dan bezigen van het teeken z, waarnaast intusschen de s als
teeken voor de

1)

Over deze d z nog ben. bl. 305 vlgg.
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zachte conson. veel meer gebruikelijk was): tijdens het spreken der, fricatief beginnen
de stembanden reeds elkaar te naderen (ontstaat er vernauwing der stemspleet),
doordien ze zich gereed maken voor de met vernauwde stemspleet gesproken
zachte consonant l, r of w, respectief voor de met aaneenliggende (en gespannen)
stembanden gesproken vocaal; (in sl, sm, sn heeft zich de scherpe fricatief
gehandhaafd: de innig met l, m, n verbonden sibilans had haar scherpe qualiteit,
haar uitspraak met niet vernauwde stemspleet, aan de liquida en nasaal meegedeeld,
en een zóó ontwikkeld tweetal scherpe consonanten bood weerstand aan den
invloed der volgende vocaal, verhinderde de wederzijdsche toenadering der
stembanden gedurende het voortbrengen der vóór de vocaal staande consonanten).
Vbb.: vader (os. fadar), veel (os. filu), vier (os. fior), voor (oonfrk. fur), vloed (oonfrk.
fluot), vragen (os. fragan), zaaien (os. sāian), zeggen (os. seggian), zien (os. sehan),
zoon (os. sunu), zuur (ags. sūr), zwaar (os. swār) enz. enz. Vóór l en r wordt de v
iets minder zacht uitgesproken dan vóór vocaal, m.a.w. tijdens het voortbrengen
der v in vl, vr ondergaat de stemspleet nog niet in die mate vernauwing, als dit bij
't spreken der v vóór vocaal het geval is.
Verbinding der fricatief met een tautosyllabisch voorafgaande scherpe conson.,
respectief samenstooting der fricatief met een in compositie of in de doorloopende
(d.i. zonder pauze gesproken) rede voorafgaande scherpe of verscherpte conson.
maakt een v en z onmogelijk; f en s hooren hier thuis als onverzachte conson. (nam.
in oude samenstellingen, die reeds vóór de verzachting bestonden) of als
verscherpte: tvuur, svaders, tzuur, szaterdags (gespr. tfuur enz.; vgl. ook de nu en
dan in 't Mnl. aan te treffen phonetische spelling tfier, sfaders, sfiants enz.) koopvaardij, misvatten, dakvenster, lokvogel, roodvonk, krimpzalm, vraatzucht,
uitzien, zuidzijde, stuifzand enz. (gespr. koopfaardij enz.; vgl. ook een nu en dan in
't Mnl. gevonden schrijfwijze, als ontfangen, uutfallen, mesfal enz.) - het venster, hij
gaat van huis weg, ik val neer, hij zag vader aankomen, ik slaap zes uur,
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op zicht, dat zaakje enz. (gespr. fenster, fan enz.). Vgl. ook grootvizier, tvenijn en
dergel., met verscherping der in 't ontleende woord thuis hoorende v.
Over een absoluut behoud der f en s in fakkel, sikkel, sop, sommige enz. vgl. dit
1)
Tijdschrijft 18, 290 vlgg. .

3.
In de plaats van een tijdens de werking van Verners wet behouden gebleven f en
s was in 't Oudnederfrankisch in den ‘inlaut’ tusschen vocalen en tusschen liquida
of nasaal en vocaal door verzachting een v en z getreden, waarvoor in de mnl.
handschriften als spelling steeds het teeken v, somwijlen z werd gebezigd (meestal
evenwel bediende men zich ter voorstelling der verzachte conson. van het nog uit
de periode der scherpe s-uitspraak bewaard gebleven s-teeken; op een mnl. z wijzen
voorts ook wijsde, loosde, waarvoor, bij behoud der oude scherpe qualiteit in wisen,
loosen, een vorm wijste, looste met door de voorafgaande scherpe conson.
2)
vereischten-te te verwachten ware) . Vbb.: vijven, wolven naast vijf, wolf (met behoud
der oude f in den ‘inlaut’ ohd. fimfi naast fimf, got. wulfōs naast wulfs), huizen, looze,
vieze, wijze adj. enz. naast huis, loos, vies, wijs enz. Terwijl hier intusschen een
oneigenlijke zachte z wordt gesproken naast de eigenlijke scherpe s, neemt men
bij het voortbrengen der vormen met v en f een eigenlijke

1)

2)

Voeg daarbij nog flakkeren, flikkeren met fl vóór een korte vocaal + kk Raadselachtig is de f
van fladderen (naast vleermuis uit vledermuis), flesch. In fleers, flap, fleppen, fluisteren,
feppen, sissen, sussen, suizen, sijpelen (siepelen) enz. hangt de niet verzachte f respect. s
vermoedelijk samen met het klanknabootsend karakter der woorden. In aan vreemde talen
ontleende woorden berusten f, s op de vreemde f, s; zoo b.v. in uit het Fransch herkomstige
fabel, fee, falie, fooi, fust, fornuis, flits, fleur, fort, framboos, fret, soep, sardijn, saus enz. of
uit het Hd. overgenomene flikken, fonkelen, flonkeren, fluks, frisch. Friesche herkomst moet
gelden voor fraai, wellicht ook voor fuik. Van een niet gering aantal woorden, als feeks,
femelen, flink, fleemen, flansen, frommelen, fokken, fikfakken, flikflooien, sikkepitje, sipperlippen
enz., ligt de geschiedenis in 't duister, zoodat aan een verklaring der in den ‘anlaut’ staande
conson. vooralsnog niet te denken valt.
Voor de aanwezigheid dezer verzachte consonanten in oudwestgerm. dialekten z. Paul und
Braunes Beiträge 20,511 vlgg.
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v en oneigenlijke f waar, wier qualiteit natuurlijk niet oorspronkelijk kan zijn: de in
een gering aantal vormen thuis hoorende oneigenlijke v en eigenlijke f werden
verdrongen door de in een groot aantal vormen met elkaar afwisselende, van
rechtswege als eigenlijke v (= oudgerm. ƀ) en oneigenlijke f gesproken consonanten
(vgl. lijven, lijf, lieve, lief, geloove, geloof, kalveren, kalf enz.; deze eigenlijke v en
oneigenlijke f worden in 't Hd. gereflecteerd door b en een met b voorgestelde, doch
als oneigenlijke p gesproken explosief: leiber, leib, lieber, lieb, glauben, kälber, kalb
enz., waartegenover fünfe, wölfe naast fünf, wolf).

4.
Iedere niet gegemineerde, eigenlijke zachte muta ondergaat en onderging (in het
oudste en oudere Nederl.). met bepaalde (ben. te vermelden) uitzonderingen
verscherping, d.i. wordt en werd oneigenlijk scherp: primo bij een tautosyllabisch of
heterosyllabisch samenstooten met een volgende scherpe of verscherpte conson.
van een buigings- of afleidingsuitgang; secundo in den ‘auslaut’ van het eerste lid
eener compositie of van een woord, en wel niet alleen vóór een scherpen medeklinker
respectief in pausa, maar ook vóór een zachte conson. of vóór een vocaal (op te
merken is hierbij, dat de in samenstelling of in doorloopende rede vóór een vocaal
staande verscherpte conson., evenals iedere andere medeklinker, verlengd wordt,
d.i. zoowel aan 't begin der volgende syllabe als aan 't slot der voorafgaande wordt
gehoord). Vbb.:
hij, gij tobt, gelooft, goeds, daags, geloofs, geribd, geslaagd, hoofd (mnl. hoved),
overblijfsel, zaagsel, laagte enz. (z. nog ben. bl. 310 F bloedt, hadt enz.);
slobkous, hebzucht, luidruchtig, braadpan, roodkop, roodvonk, roodachtig (gespr.
roottachtig), legprent, slagtand, vraagal (gespr. vraachchal), lijfeigen (lijffeigen) enz.
- hij brak zijn rib, ik lag op (lachchop) de bank, ik leef in (leeffin) rust, in zijn maag,
tob toch niet, ik heb geen lust, de krib is (krippis) vol, zijn raad
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is (raattis) goed, het bed is (bettis) gemaakt, ik geef u (geeffu) dit, enz.
In plaats van de b, d, g, die, onder invloed der in bijbehoorende vormen tot
voorstelling der niet verscherpte conson. dienende teekens, eveneens tot voorstelling
van de verscherpte worden gebezigd, werden eertijds ook bij phonetische spelling
1)
p, t, ch gebruikt (vgl. b.v. mnl. domphede , got, raet, hooft, mach, genoech,
gesontheit, dachreyse, maechschap enz.; voor want conj., want subst., schroot,
antwoord enz. z. ben. bl. 307 vlg.; als teeken voor de verscherpte labiale fricatief is
en was steeds de f in zwang).
Alleen wanneer b met b, d met d samenstoot, blijft de zachte qualiteit behouden:
handdoek, blinddoeken, milddadig enz. - ik tob bestendig, ik heb brood, dat woord
deed hem goed, want door mij is hij geholpen, dat schroot deugt niet (want, schroot
met analogische spelling t voor d), hoofddeksel, ontdekken (ont- met analog. t voor
d), leiddraad, het brood der schande (vgl. bl. 312), enz.
Door een zelfde verscherping als de boven besprokene was de k als oneigenlijke
scherpe conson. ontstaan in jonkheer, -vrouw, -man, -heid, koninkrijk, lankmoedig,
-werpig, sprinkhaan, koninkje, woninkje, kettinkje (uit coninktgien enz.) met nk uit
ng, waarin de muta nog als explosief werd uitgesproken, nog niet met de
de
de
voorafgaande nasaal was geassimileerd. Vgl. ook mnl. en in de 16 en 17 eeuw:
lanksaem, gancbaer, gancpat, dincbank, dwancslot, springkaar enz. en ganc, lank,
jonk, dinc, vinck enz.
Dat de van oudsher in den ‘auslaut’ staande s van huis, loos, vies, wijs enz. (naast
huizen enz.) niet op verscherping uit z berust, werd bov. bl. 299 vlg. opgemerkt,
waar ook over de oorspronkelijke uitspraak van f in wolf, vijf enz. is gehandeld. Een
eveneens niet door verscherping ontwikkelde (meest door d, zelden door t
voorgestelde) supradentale t uit van oudsher in den ‘auslaut’ staande þ ontmoeten
we in eed, nijd, eedgenoot, doodbericht, ootmoed, voort enz. (z. ben. bl. 308 en
310). In vormen, waarin de uit s, þ voortgekomen z en d door vocaal-synkope
tautosyllabisch vóór een scherpe of verscherpte conson. of door

1)

Voor domb- = ags. dumb.
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vocaal-synkope tautosyllabisch vóór een scherpe of verscherpte conson. of door
vocaal-apokope in den ‘auslaut’ is komen te staan, hebben we daarentegen met
verscherping te doen, die de oneigenlijke zachte conson. in een eigenlijke scherpe
deed overgaan: gij, hij kiest (mnl. kiezet), leest (mnl. lezet), lijdt (mnl. lidet uit *līde
þ, -iþ), neus (mnl. neuze), reis (mnl. reize), beeld (mnl. beelde = os. biliđi), ik rijs,
lijd (mnl. rize, lide uit *rīsu, *līđu), enz. Voor de oneigenlijke f en de eigenlijke v van
graaf (mnl. grave = ohd. gravo met v ter voorstelling van f) en graven plur. vgl. het
omtrent wolf enz. gezegde.
In sloeg, toog, zag, hoog, ruig zou men, met het oog op ohd. sluoh, os. tōh, sah,
hōh, ohd. rūch, als gevolg van ongestoorde ontwikkeling een eigenlijke scherpe ch
moeten verwachten; gesproken wordt hier evenwel een oneigenlijke scherpe, die
onder invloed van sloegen, togen, zagen, hooge, ruige, met eigenlijke zachte g, in
den ‘auslaut’ was in zwang gekomen. Vgl. hiernaast de oorspronkelijke scherpe
fricatief van doch (= ohd. dō̆h), noch ‘en niet’ (= os. noh), nog ‘voorts’ enz. (d.i. eig.
noch = os. noh).

5.
Dezelfde omstandigheden, waaronder een uit ‘anlautende’ f en s ontwikkelde v en
z weer scherp worden (z. bov. 2), veroorzaken ook verscherping der eigenlijke g,
die alzoo overgaat in een oneigenlijke ch: tgoed, sgoeds enz. (gespr. tchoet, schoets),
tgaat, tgeeft enz. - ontgaan (ontchaan), huisgenoot, daggeld (dachchelt), stofgoud,
leesgezelschap enz. - ik sliep geen (cheen) uur, hij leeft gerust, ik blijf graag, enz.

6.
Een afzonderlijke bespreking vereischt de verscherpte conson. in vormen met -el,
-elen, -elijk, -en, -enen, -enis, als tafel, geeselen, sterfelijk, behagelijk (gespr.
behaachchelik), vergankelijk, effen, loochenen, ontsteltenis, beeltenis, erfenis enz.,
die berusten op prototypen, welke eertijds hetzij zonder vocaal vóór l en n of met
een vóór
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l, n ingevoegden anorganischen klinker, hetzij met een oorspronkelijke voc. vóór l,
r of zonder dien (door synkope uitgevallen) klinker gesproken werden. In de
prototypen zonder vocaal was de in den ‘auslaut’ der syllabe staande oorspronkelijk
zachte conson. verscherpt, in die met vocaal behield de conson. haar zachte qualiteit;
door compromis ontwikkelden zich voorts uit die beide vormen een derde met vóór
l, n staande voc. (die reeds in 't Mnl. haar oude qualiteit had verloren en kleurloos
was geworden) en een daaraan voorafgaande scherpe conson., waaraan lange
quantiteit, d.i. uitspraak aan 't slot der voorafgaande en aan 't begin der volgende
syllabe toekwam. Vandaar de oneigenlijke scherpe en lange conson. in: tafel, gespr.
taaffel (basis *taffala uit *tafla = ags. taefl en *taƀala = ohd. tabala; mnl. taffele met
vóór ff kort gesproken voc. en taeffel met onder invloed der gerekte a van tavel voor
de korte a gesubstitueerde gerekte a), wentelen, gespr. wenttelen (basis *wenttilon
1)
uit *wentlon en *wendilon), sterfelijk, gespr. sterffelik (basis *sterffxlī̆k uit *sterflī⌣k
en *sterƀxlī̆k; mnl. nog sterffelijc, sterflijc en stervelijc), vergankelijk, gespr.
vergankkelijk (basis *-gankkxlī̆k uit -*ganklī̆k en -*gangxlī̆k; mnl. nog verganckelijc,
-gancklijc en -gangelijc), effen (basis *effan uit *efn = ags. efn en *evan = os. eƀan),
loochenen, gespr. loochchenen (basis *lōhhxnjan uit *lōhnjan = got. laugnjan en
*lōginnjan = ohd. louginen), erfenis, gespr. erffenis (basis *erffinissi of -ia uit *erfnissi
of -ia en *erƀinissi of -ia) enz. Een door verscherping ontwikkelde supradentale, dus
eigenlijke scherpe t (d.i. tt) spreekt men in beeltenis, de uit *biliđi (= os biliđi)
herkomstige afleiding. Voor de door verscherping van een oneigenlijke v ontwikkelde,
dus oorspronkelijk eigenlijke ff in grafelijk, derivatum van *grāƀo = ohd. grāvo, crāfo,
is onder invloed der uitspraak van f in graaf (vgl. bov. bl. 302) een oneigenlijke
scherpe fricatief in de plaats getreden.
Voor nog andere gelijksoortige, hedendaags of ook alleen in

1)

Bij onmogelijkheid om de oude qualiteit der vocaal vóór l, n vast te stellen, duid ik dien klank
aan met het teeken x.
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1)

de oudere taal gebezigde vormen zie Mnl. Sprkk. § 109 . Voorts lette men op
koninklijk zonder voc. achter de met bijtoon gesproken syllabe, waarnaast
vergankelijk, afhankelijk, ontvankelijk.
In vreeselijk, wijselijk enz. berust de s (d.i. ss) niet op verscherping, maar
vertegenwoordigt de oude s. Een overeenkomstige, dus eigenlijke scherpe f (ff)
hoorde blijkens os. twiflon, twīflian, zwīfelōn enz. ook thuis in twijfelen en twijfel;
gesproken wordt hier echter een oneigenlijke scherpe, als in wolf, vijf (z. boven bl.
299 vlg.).

7.
Verzachting door assimilatie doet zich voor bij het samenstooten in compositie of
de doorloopende rede van p en b en van alveolare of supradentale t met alveolare
of supradentale d: zeepbel (gespr. zeebbel), loopbaan, schepbord, opbrengen,
-binden, -breken enz. - op bezoek, ik stap bedaard voort, ik loop bij hem aan, enz.;
vaatdoek, uitdoen, -drinken, -drijven enz. - uit drift, ik eet doperwten, ik zalt doen,
enz. (alveolaar + alveolaar); de nijd der goden, de dood der koningin, enz. (supradent.
t uit þ + supradent.); uit duizend, ik eet dikwijls bij hem, enz. (alveol. + supradent.,
vgl. ben. bl. 312); moorddadig, voortdrijven, hij zal een eed doen, ik zal dit leed
dragen, enz. (supradent. + alveol., vgl. ben. bl. 310.)
W.L. VAN HELTEN.

1)

De t.a. pl. (bl. 171) beschreven eigenaardige stand der tong bij het uitspreken der l, n in tafel,
effen enz. staat in geenerlei verband met de verscherping der voorafgaande conson.; de
eenigszins naar boven en achter getrokken tong vertegenwoordigt den voor het voortbrengen
der kleurlooze vocaal vereischten stand, die tijdens het spreken der volgende l, n behouden
blijft.
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Over de tweeërlei explosieve dentalen.
1.
Door Kern sen. is in de Taalk. Bijdragen 1, 175 vlgg. de aandacht gevestigd op het
feit, dat de hedendaagsche gemeenlandsche taal tweeërlei d's kent, die, schoon
voor het gehoor niet verschillend, in de vorming der voor het zachte
ontploffingsgeruisch vereischte mondbuis zich van elkaar onderscheiden: de
a l v e o l a r e d, gesproken met een r e l a t i e f z w a k k e s l u i t i n g der mondbuis
door tongspits en alveoli (vgl. boven bl. 296 vlg.; Kern bezigt den term ‘linguaal’) en
de s u p r a d e n t a l e d, gesproken met een r e l a t i e f s t e r k e s l u i t i n g der
mondbuis door tongspits en de bovensnijtanden (vgl. bov. t.a. pl.; K. noemt de
conson. ‘dentaal’). Dit physiologisch verschil hangt samen met een verschil in
herkomst. De a l v e o l a r e d correspondeert in echt germ. woorden met een
oudwestgerm. d, ontstaan uit een oorwestgerm. zachte fricatief đ, die was verschoven
uit een indo-germ. dh of door de werking van Verners wet in de plaats was getreden
van een scherpe fricatief þ, het uit een indogerm. t verschoven geruisch; in aan het
Latijn ontleende woorden beantwoordt ze aan de d, die een lat. d weergeeft. De
s u p r a d e n t a l e d berust daarentegen op een oudwestgerm. (vaak ook met het
teeken th voorgestelde) đ, ontstaan uit een oorwestgerm. þ, d.i. het uit een indo-germ.
t verschoven geruisch, dat tijdens de werking van Verners wet niet tot đ verzacht
was; eerst in het praehistorische, aan 't Middelnederl. ten grondslag liggende
Oudnederfrankisch had de verzachting dezer þ plaats, en wel: p r i m o in den ‘anlaut,’
waar de uitsluitend vóór een vocaal, een w of r staande consonant haar scherpe
qualiteit door denzelfden factor verloor, die een in den ‘anlaut’ staande f en s in v
en z deed overgaan (vgl. bov. bl. 297 vlg.);
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s e c u n d o in den ‘inlaut’ tusschen vocalen of tusschen liquida respectief nasaal
en vocaal, alzoo onder dezelfde omstandigheden, die we boven bl. 299 werkzaam
zagen voor de ontwikkeling van een in den ‘inlaut’ staande f en s tot v en z. In
overeenstemming met de alveolare d valt natuurlijk ook deze qualiteit waar te nemen
bij het voortbrengen der in den ‘auslaut’ enz. (vgl. bov. bl. 300) verscherpt, alzoo
met niet vernauwde stemspleet gesproken (doch meestal in verband met de d der
1)
verbogen of vervoegde vormen door het d-teeken voorgestelde) conson. De van
oudsher in den ‘auslaut’ staande þ was door dezelfde qualiteitswijziging, die in den
‘inlaut’ đ in d had doen overgaan, een (meestal met d voorgestelde) supradentale
t geworden, welke dus (evenals de s van huis, glas enz., vgl. bov. bl. 311) niet door
2)
verscherping was ontstaan . Hiernaast een door verscherping ontwikkelde
supradentale t (geschreven met d) voor een oneigenlijke zachte d (uit đ), die door
jonge vocaalapokope in den ‘auslaut’ was komen te staan (vgl. t.a.pl.).
Doordien met de oudnederfrank. alveolare d, respectief de hieruit verscherpte t
in het Angelsaks. d overeenstemde, in het Oudhoogd. evenwel deze d tengevolge
der zoogen. hoogduitsche verschuiving t was geworden (ags. word, wordes, ohd.
wort, wortes), zien we in het Eng. een d, in het Hoogd. (met uitzondering van
bepaalde, ben. te bespreken gevallen) een t met de ndl. alveolare d (t)
correspondeeren. Aan den anderen kant vindt men, doordien in 't Angels. en
Middeleng. de oude in den ‘an’- en ‘auslaut’ thuis hoorende þ (ook gespeld met th)
en de in den ‘inlaut’ (behalve bij geminatie), respectief in

1)

2)

Alveolaar is ook de eigenlijke scherpe (niet met d wisselende) t (voortgekomen uit een
indo-germ d en in 't Hd., behalve bij nabuurschap van r, tot ss of z verschoven): teeken, tien,
eten, laten, at, haat, getrouw, winter, otter enz. (hd. zeichen, zehn, essen, lassen, ass, hass,
getreu, winter, otter enz.).
Supradentaal is ook de t, die door een vroegtijdige wijziging achter een gutturale scherpe
fricatief voor þ was in de plaats getreden: nochtans, mnl. nochtan ‘dan nog, daarenboven,
evenwel’ (uit *noh + þan = os. than ‘daarna, evenwel’). Vgl. dezelfde t in 't mnl. nochtoe ‘toen
nog’ (uit *noh + þō = os. thō ‘toen’).
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den ‘anlaut’ bij proklitische uitspraak door verzachting ontwikkelde đ (ook gespeld
met th) in den regel niet explosief waren geworden (ags. þing, déap, weorđan, đu
enz.; over bepaalde uitzonderingen ben.), in het Eng. een hieraan beantwoordende
(door th voogestelde) scherpe, respectief zachte meer of min zuivere fricatief als
correspondent der ndl. supradentale d (t), terwijl in het Hoogd. daarentegen aan
deze d (t) een (ook in den ‘auslaut’ door d voorgestelde) d (t) beantwoordt, doordien
reeds in het Oudhd. een nog in de oudste periode dezer dialektengroep in den ‘an’en ‘inlaut’ aangetroffen, (met uitzondering der geminatie) uit þ verzachte đ (spelling
th of dh), respectief de in den ‘auslaut’ staande þ (spelling th of dh) was overgegaan
in d en t (spelling d) (ohd. ding, tod, werdan, du).
Men vergelijke, behalve de reeds door Kern op bl. 176 vlg. van bovengenoemd
tijdschr. vermelde vormen, b.v. nog:
met a l v e o l a r e conson. doof (ags. déaf, ohd. toub), dauw (ags. déaw, ohd.
tou), doen (ags. dón, os. dūan, ohd. tuon), dochter (ags. dohtor, ohd. tohter), het
lat.-germ. disch (ags. disc, os. disk, ohd. tisc uit lat. discus) enz.;
oud, verb. oude (ags. ald, alde, ohd. alt, alte), luid, luide (ags. hlúd, hlúde, ohd.
hlūt, hlūte), hoofd, hoofde (ags. héafod, héafde, ohd. houbit, houbite), weduwe (ags.
wuduwe, ohd. wituwa), zeden (ags. sida, ohd. siti), onder ‘beneden’ en ‘tusschen’
(os. undar, ohd. unter), leiden (os. lēdian, ags. lǽdan, ohd. leiten), braden (ags.
brǽdan, ohd. brātan), waden (ags. wadan, ohd. watan) enz.; [met t wordt de
oneigenlijke scherpe alveolaar geschreven in enkele woorden, die geen verbogen
vormen met d naast zich hebben: want conjunctie (os. hwand), want ‘visch-,
scheepstuig’ (mnl. want, verb. wande; vgl. ohd. want, verb. wanti), schroot (vgl. mnd.
schrōt, verb. schrōden en het verwante ww. mnd. schrōden ‘stukmaken’ = ohd.
scrōtan), zat (os. sad; vgl. voor de verwante woorden bezadigd, verzadigen), bent
uit bende oorspr. ‘bond’ (vgl. mnl. bende ‘band’ = ags. bend), kruit ‘poeder’ uit kruid
(os. krūd, ohd. krūt ‘gewas’ enz.; zie verder over deze
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woorden Taalbode 3, 125 vlgg.); voorts ook in de in samenstelling voorkomende
partikels antwoord (os. andwordi), etmaal (ags. edmǽle), etgroen, ont- in ontkomen,
ontloopen, ontvangst enz. (oudfriesch und-)];
met s u p r a d e n t a l e conson. denken (ags. þencan, os. thenkian, ohd. denken),
dekken (ags. þeccan, ohd. decken), dienen (os. thionon, ohd. dionōn), dij, mnl. die
(oonfrk. thio, ohd. dioh), duister (ags. þýstre, thiustri) enz.;
broeder (ags. bróđor, ohd. bruodar), doode en dood dat. en nom. acc. van 't subst.
(ags. déađe, déap, ohd. tōde, tōd), eed, verb. eeden (ags. á þ, verb. áđas, ohd. eid,
eida), nijd met nijdig, benijden (ags. ní þ, verb. níđes), edel (os. eđili, ohd. edili),
beeld, -en (os. biliđi, ohd. bilidi), aarde (oonfrk. ertha, ohd. erda), genade (oonfrk.
ginātha, ohd. gīnāda), neder- (ags. niđer, oonfrk. nither, ohd. nidar), scheiden (oonfrk.
scēthan, ohd. skeidan), ootmoed (os. ōthmōdi; de t als phonetische spelling, doordien
geen verwante vormen met d in den ‘inlaut’ naast oot- staan) enz.

2.
Afwijkingen van de hier in herinnering gebrachte norm zijn door Kern op bl. 177
vlgg. ter sprake gebracht en ten deele toegelicht. Ter aanvulling en nadere verklaring
moge daaraan een en ander in den vorm van opmerkingen worden toegevoegd.
A. Tegenover de alveolare d van donker, dam ‘dijk’, damp (ohd. tunchar, mhd.
tam, tampf) staat een mhd. dunkel, damm dampf, wier d voor oorspr. t uit
nederduitschen invloed is te verklaren. Datzelfde geldt voor een tegenover dijk (eig.
‘het gegravene’, mhd. tīch ‘vijver’, ofriesch dīk ‘dijk’) voorkomend nhd. deich.
In nhd. tausend (ohd. dūsunt, maar ook tūsunt, ags. þúsend, eng. thousand)
alsmede in dichten (ohd. tihtōn, mhd. tichten, herkomstig uit het lat. dictare)
ontmoeten we een abnormale, totnogtoe niet verklaarde t, respectief d; in het Nl.
spreekt men volgens den regel duizend met supradent. d (in den ‘anlaut’), dichten
met alveol. conson.
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Een hd. z i. pl. van d vertoonen de vormen met een oorspr. þw in den ‘anlaut’: in
het jongere Ohd. is dw (uit þw) overgegaan in tw (voor dwahan, dwingan, dwerh =
got. þwahan, os. thwingan, ags. þweorh, ook twahan, twingan, twerch, vgl. Braunes
Ahd. gr. § 167, anm. 8), waarvoor in 't Mhd. ook zw (zwahen, zwingen, zwerch en
nog twahen, twingen, ohd. twerch); in 't Nl. met regelmatige supradent. conson.
dweil (afleiding, behoorende bij 't oude þwahan), dwingen, dwars.
B. Naast de supradent. d van dringen, dreigen, druk (os. thringan, thrēgian, ohd.
druck) en druif, draven (ohd. drūba os. thraƀon; het Nhd. heeft hier een met de
abnormale t van tausend, z. boven A, te vergelijken t: traube = mhd. trūbe, mhd.
draben en traben) nemen we volgens Kerns opmerking een op gelijke wijze gevormde
conson. waar in drinken, dragen bedriegen, droom (ags. drincan, ohd. trinkan, os.
dragan, ohd. tragan, os. bidriogan, ohd. triogan, os. drōm, ohd. troum) en in drijven
(os. drīƀan, ohd. trīban), droef (os. drōƀi, ohd. truobi). De hier niet te miskennen
invloed der r is gemakkelijk te begrijpen: de voor 't spreken dier cons. opgeheven
tongspits ligt dichter bij de bovensnijtanden dan bij het boventandvleesch, een
omstandigheid, die er toe kon leiden om de nauw met r verbonden d niet meer in
overeenstemming met haar oorsprong alveolaar, maar supradentaal te spreken.
Een zelfde door het trillingsgeruisch veroorzaakte wijziging is verder waar te
nemen bij de d (t), waaraan r + korte vocaal voorafgaat, en bij d in de verbinding rd
(rt). Supradentale uitspraak:
in redden (ags. hreddan, ohd. retten), ridder (vgl. mhd. ritter uit ohd. ritto ‘ruiter’),
omtrent (met t-spelling, als in want enz., z. bov. blz. 307; vgl. oudfriesch trind ‘rond’),
rand (ags. rond, ohd. rant, verb. ranto), brand (ofries. brond, brand, ohd. brant, verb.
1)
brante), strand (ags. strand) , evengoed als in rad subst. (ofries. reth, ohd. rad), rad
1)
adj. (ags. roeþ) ;

1)
1)

Dat de met d (t) verbonden nasaal zich hier, evenals elders, qualitatief naar de muta richt, zij
hier in 't voorbijgaan aangestipt.
Dat de met d (t) verbonden nasaal zich hier, evenals elders, qualitatief naar de muta richt, zij
hier in 't voorbijgaan aangestipt.
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in derde (os. thriddio, ohd. dritto), baard (ags. beard, ohd. bart), hard (ags. heard,
ohd. hart), herder (os. hirdi, ohd. hirti), gordel (ofriesch gerdel, ohd. gurtil), paard
(os. perid, ohd. pferit), honderd (os. hunderod, mhd. hundert), waard subst. (os.
1)
werd, ohd. wirt), woord (ags. os. word, ohd. wort), voorde (ags. ford, ohd. vurt) enz. ,
evengoed als in moord (ags. mor þ, os. morth, ohd. mord), waard adj. (ags. weor
þ, ohd. werd), voort (os. forth; men lette op de ndl. spelling met t); [in vaart (met
spelling t) kan rt berusten op r þ (vgl. oonfrk. farth) of op rd (vgl. oonfrk. fart, ferdi
en z.o.a. Altostniederfrk. Psalmenfragm. bl. 39; in spaarde, gespaard, hoorde,
gehoord enz. is de in praeteritale vormen thuis hoorende alveolare uitspraak (vgl.
os. -da, -d, ohd. -ta, -t) ook achter r behouden gebleven].
C. Gelijk in 't Eng., is in 't Nederl. de conson. in de verwantschapsnamen uniform
geworden (Kern, bl. 178); tegenover ags. foeder, móder, bróđor, ohd. fater, muoter,
bruoder, staan father, mother, brother en, met een oorspr. alleen aan den derden
naam toekomende supradentale d, vader, moeder, broeder (vgl. daarentegen nhd.
vater, mutter, bruder); dat hier niet aan invloed der volgende r te denken is, blijkt uit
onder, zonder (ohd. suntar), wonder (ohd. wuntar), waar de oorspr. alveolare conson.
is bewaard gebleven.
Omtrent de sterke verba, voor wier flexie oorspronkelijke ‘grammatischer wechsel’
vaststaat (vgl. ags sníđan, sná þ, snidon, sniden, líđan, lá þ, lidon, liden, scríđan,
scrá þ, scridon, scriden, ohd. midan, mitumēs, -mitan, siodan, gisotan, ags. weorđan,
wearđ, wurdon, worden, os. fīthan, fundun, fundan), zij opgemerkt, dat hier in den
regel de eig. alleen aan het praesens en den sing. ind. van 't praeter. toekomende
supradentale d in de geheele vervoeging is in zwang gekomen; in vinden heeft
daarentegen het omgekeerde plaats gehad.

1)

Dat de vervanging der oorspronkelijke alveolare uitspraak door de supradentale van betrekkelijk
jongen datum is, leert ons rond en koord, koorde, aan het fransche rond en corde ontleende
woorden.
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D. Met betrekking tot hetgeen door Kern op bl. 179 is in 't midden gebracht zij
verwezen naar B en C en opgemerkt, dat in stond, stonden in overeenstemming
met ohd. stuont, stuontum de d (t) alveolare qualiteit vertoont.
Hd. hand, hund, binden, land wijzen door hun d geenszins op een oude þ respectief
đ tegenover een oude d, die wordt gereflecteerd door de alveolare conson. van
hand, hond enz. en de d van ags. hond, hund, bindan, lond (Kern bl. 179 vlg.). In
genoemde hd. vormen alsmede in hundert, senden, winden, stunde, wunde, wunder,
hinde, freund, -e enz. en schild, -er, milde enz., staat d tegenover de t van 't ohd.
hant, henti, hunt, -es, bintan, lant, -es, hunt ‘honderd,’ senten, wintan, stunta, wunta,
wuntar, hinta, friunt, -a enz., scilt, -i, milti enz., tengevolge van de omstandigheid,
dat in 't jongere Ohd. en in 't Mhd. meer of min regelmatig na n en l de t (uit d)
verzachting heeft ondergaan.
Dat het Engelsch wild, field heeft naast ndl. wild, veld met supradent., is te
verklaren uit het feit, dat in 't Angelsaks., 'twelk anders de fricatieve qualiteit bewaart,
achter l deze conson. d (t) was geworden (ags. wilde, feld = ohd. wildi, feld, -es; vgl.
ook got. wil þeis). Evenzoo eng. bold, gold, wold (= ags. beald, gold, weald, vgl. got.
ook bal þaba, gul þa dat. sing. van gul þ), naast nhd. bald, gold, wald (ohd. bald,
-e, gold, -e, wald, -es); waartegenover intusschen ndl. boud, goud, woud met
alveolare dentaal: naar de in oud, koud (= ohd. alt, -e, kalt, -es) met alveolare conson.
gesproken verbinding oud (out) hebben zich boud enz. gericht, waaraan van
rechtswege een supradentale d (t) toekwam. Vgl. hiernaast gulden (= ohd. guldin,
got. gul þeins) met bewaard gebleven supradent., evenals in hulde (= ohd. huldī).
E. Voor het door Kern (bl. 180) opgemerkte omtrent de suffixen van den 3. pers.
sing. en 2. pl. ndl. geeft, laast enz. met supradent. -t (uit -þ), doch hd. gibt, gebet,
last enz. met uit de alveolaar d verschoven t, vergelijke men de in Paul en en Braunes
Beiträge 34, 141 ter sprake gebrachte tweeërlei
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oudgerm. personaaluitgangen -þ en -d: terwijl de reflex van -d hier alleenheerschend
werd, zegevierde daar de reflex van -þ.
F. Ter aanvulling van hetgeen bl. 181 der Bijdr. ten opzichte van de qualiteit der
dentaal in hij bloedt, gij hadt wordt geleerd, zij er op gewezen, dat bij elk
samenstooten van twee organisch verschillende dentale explosieven in dezelfde
syllabe of in verschillende lettergrepen, ook bij compositie of in de doorloopende
rede, de eerste de qualiteit aanneemt der tweede.
Zoo ontstaat een enkele (door 't samenvallen van tautosyllabische consonanten)
of dubbele supradentaal uit alveolaar + supradentaal b.v. in hij bloedt, gij hadt, hij,
gij bindt, hij, gij laat, breedte (-te uit oudwestgerm, -đa) enz. - hoofddeksel, ontdekken,
leiddraad enz. - geen woord daarvan, het brood der schande, want door mij heeft
hij zijn doel bereikt, het want der schepen, uit duizend, ik eet dikwijls bij hem (voor
de verzachting der t door assimilatie vgl. bov. bl. 304) enz.;
en een enkele of dubbele alveolaar uit supradentaal + alveolaar b.v. in benijd,
ontgord, aangerand, scheidde, benijdde, gordde (voor -de en -d der praeteritale
vormen, met alveolare qualiteit vgl. bov. bl. 310) enz. - ronddeelen, voortdrijven,
moorddadig enz. - hij zal een eed doen, ik zal dit leed dragen (de eigenlijke, door
d voorgestelde t, evenals in moorddadig, verzacht door assimilatie) enz.
Opmerking verdient het intusschen, dat eertijds bij verbinding van een eigenlijke
scherpe t of een uit de alveolare d verscherpte t met de nog niet tot explosief
ontwikkelde þ de qualiteit der eerste dentaal zegevierde, m.a.w. uit t + þ een t + t
(alveol.) voortkwam. Dit leert ons de alveolare uitspraak der tt in nog thans uit de
oudere taal overgebleven uitdrukkingen uitermate (t spelling voor tt), metterwoon,
mettertijd, metterdaad (voor met = os. mid, ohd. mit, niet = ofriesch mith, vgl. de
alveolare uitspraak van ons met en mede), niettemin, -meer (uit ūt þero māto, met
þero wuno, tīde, dāde, niowe(h)t þe minn, mēr). Vgl. nog hiermee op één lijn te
stellen mnl. verbindingen en samenstellingen, als mettien, metten, met-
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tier, metter, (u)u(t)ien, (u)u(t)tier, entie, entese, entijn, entan, entaer (uit *med þiem,
þem, þiero, þero, *ūt þiem, þiero, *end þie, þese, þīn, þan, þār), dorentore, harentare
1)
(uit *þuro end þuro, hare end þare) , noottruft (uit nōd- þruft, vgl. os. thruft ‘behoefte’),
on(t)tecken, ontreigen, ontwingen (uit *und- þekkian, und- þrēgian, und- þwingan,
vgl. ags. þeccan, os. thrēgian, thwingan) enz., waarnaast ook uut dien, uut dier, met
2)
dien, nootdruft, on(t)decken, on(t)dreigen, on(t)duringen enz. (gespr. und dien enz.)
met vervanging van tien, tier enz. onder invloed van de buiten gemelde verbinding
of samenstelling gebezigde, met supradent. d aanvangende vormen.
G. Over de bl. 181 door Kern ter sprake gebrachte diminutieven op -(t)je hoop ik
later in een afzonderlijk artikel te handelen.
W.L. VAN HELTEN.

1)
2)

In de thans gebezigde verbindingen en die, en deze, en daar, door en door, hier en daar enz.
hebben we met een uit end voortgekomen te doen.
Aan samenstellingen uit und en een met d aanvangend woord, b.v. *und-dōn, *und-dragan,
*und-dūkan, beantwoorden natuurlijk van rechtswege mnl. on(d)doen, on(d)dragen, on(d)duken.
Hiernaast aangetroffen vormen ontoen, ontragen, ontuken berusten op analogische vorming,
te voorschijn geroepen door on(t)tecken enz. naast dekken enz.
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Een geschiedkundig gedicht van 1494.
Onder dit opschrift heeft Dr. C.C. van de Graft in Deel XXV, blz. 146 vgg. van het
Tijdschrift een historisch spotdicht meegedeeld, dat een merkwaardig mengelmoes
van Vlaamsch (of Limburgsch?) en Italiaansch met een Fransch tintje vertoont. De
vervaardiger was vermoedelijk een Zuid-Nederlandsch edelman, die het leger van
Ferdinand van Arragon vergezelde. In elk geval was hij geen man van het vak, geen
clerk of rederijker, want taal, rijm en metrum zijn met souvereine minachting
behandeld; cela ne sent point son pédant, zou Mascarille zeggen, c'est à la cavalière.
Daardoor is het dan ook vrij van de 15de-eeuwsche schoolvossigheid, die misschien
alleen vers 21 even om den hoek komt kijken; het geheel tintelt van geest en
levendigheid, en ook daarom verdiende het wel afgedrukt te worden. Jammer maar,
dat men zoo vaak naar den zin en het verband moet gissen; geheele strofen blijven
min of meer duister, ook al raadpleegt men de zeer te waardeeren aanteekeningen,
die de uitgeefster bij den tekst heeft gevoegd. Voor een deel is deze duisterheid
zonder twijfel toe te schrijven aan den eigenaardigen burlesken dichttrant - waarover
straks meer - maar men mag veilig aannemen, dat ook de schriftelijke overlevering
zeer gebrekkig is. Zulke polyglotte teksten stonden uit den aard der zaak meer dan
andere bloot aan verminking door onwetende afschrijvers, waarvan ik aanstonds
nog eenige staaltjes zal meedeelen.
Men zal het misschien wel de moeite waard vinden te trachten, eenige duistere
of bedorven plaatsen van onzen tekst op te helderen of te verbeteren.
Al dadelijk stuiten wij op het latijnsche distichon, waarin noch de hexameter, noch
de pentameter aan het metrum voldoen; immers sūmĕ is één mora te kort, en flētū
ééne te lang.
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Daarenboven geeft de letterlijke vertaling geen zin; er is ook geen duidelijk verband
tusschen de twee gedachten: ‘Volk van Italië, neem alle Fransche zeden over!’ en
‘zie, de Fransche furie (la furia francese) haast zich reeds al te lang te weenen’. Ligt
hierin misschien een toespeling op het Fransche temperament, dat zoo licht van
het eene uiterste in het andere valt? (fletus en furor).
Strofe 1 is volkomen duidelijk, mits men leest:
armato conla coscia in sulla lanzia.

d.w.z. gewapend, met de heup leunende op de lans.
Dat is de krijgshaftige houding, waarin de kunstenaars der 15de en 16de eeuw
den ridder of lansknecht plegen voor te stellen.
De tweede strofe daarentegen is onverstaanbaar, en wordt ook door de
aanteekeningen niet veel helderder; de gissing non s'avanza (niet s'avanzia) = trekt
niet voorwaarts is in strijd met het rijm. Misschien is bedoeld non stanzia = blijft niet,
toeft niet, maar in welk verband staat dit tot het volgende?
In de twee volgende strofen is marzock geen tusschenwerpsel, maar blijkbaar
een scheldnaam voor koning Karel; immers marzocco beteekent ook stommerik,
dwaas, lummel e.d. In vers 15 hoort bij elkaar pocho hen verblijen = zij zijn niet in
hun schik.
Strofe 5, vers 18 zou ik anders uitleggen; ik geloof niet aan het gebruik van oude
Fransche woorden, als sancier, galer, saquer, in dit gedicht. De medici zijn het met
elkaar oneens; de één roept: pollo pesto, de ander: galli, galli. Dit is, dunkt mij, heel
duidelijk: de ééne schrijft den zieke ‘fijngestampte kip’ voor, de ander ‘haantjes’,
beide natuurlijk als ziekendiëet. De uitdrukking essere a pollo pesto komt hier niet
in aanmerking.
Strofe 6, vers 24 zal het eerste la wel moeten geschrapt worden, tenzij er San
Pietro gestaan heeft.
Van de volgende strofe zijn de twee laatste regels weer onverstaanbaar. Wat is
voisco? Steekt er soms morisco achter? Maar dat geeft in dit verband ook geen
redelijken zin, daar het alleen op Ferdinand zou kunnen slaan, en hier blijkbaar
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Karel bedoeld is. En van sack sack met alden (of metal den?) protel is ook niets te
maken. Vers 25 zal ti fa wel ti va moeten zijn.
Vers 30 heeft aanleiding gegeven tot een vreemde verwarring: er staat gedrukt
gli ali, en in de aanteekening wordt het vermoeden geuit, dat het manl. lidwoord te
verklaren zou zijn ‘door de eigenaardige pluralisvorming’ ali. Maar deze vorm is er
door de uitgeefster zelf in gebracht, immers volgens haar eigen opgaaf heeft de
tekst gli als! In vers 32 is mempt waarschijnlijk drukfout voor nempt.
De drie eerste slot-terzetten zijn over het algemeen duidelijk. Vers 40 is eenvoudig
verknoeid Italiaansch: la novella non è troppo buona, dus: ‘ik heb geen goede tijding
voor u, want gij zult de kroon verliezen’. Overigens geloof ik, dat het tweede terzet:
Dyets ende wals aan het einde moet staan; het stoort het verband en is blijkbaar
een humoristisch nawoord.
De verklaring van het laatste terzet is niet bijzonder gelukkig; de conjectuur hor
com uiscïan en de vertaling hoor hoe zij roepen is onmogelijk. Ik stel voor, de twee
eerste regels aldus te lezen:
Sù, togli, hardi! welaen, a le baruffe!
Roigona sta forte! or comincian le zuffe!

d.w.z. ‘Arragon, sta pal! nu beginnen de gevechten!
De afkorting in het hs. co'msian (eig. com'scian) beteekent zonder twijfel comincian.
De frase or comincian le zuffe heeft iets stereotieps. Manuzzi haalt in zijn Vocabulario
della l.i. onder zuffa de volgende plaatsen aan: or si comincia la spietata zuffa (uit
Luca Pulci, Ciriffo Calvaneo ± 1470) en cominciasi una grossa orribil zuffa (uit
Bojardo's Orlando 1480 in de omwerking van Berni).
De laatste regel is weer volkomen onbegrijpelijk; zooveel blijkt echter uit het rijm,
dat pantriffe verschreven is voor pantuffe, dat trouwens ook geen zin geeft.
Het hier besproken gedicht is ook uit een litterair-historisch
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de

oogpunt de aandacht waardig. Een kenschetsende trek der 15 eeuw is de neiging
tot het bizarre, groteske en burleske, die zich zoowel in het leven als in de kunst
openbaart: door de liefhebberij voor narren en wat daarmee samenhangt, door
zekere grilligheden en fratsen der Gotische bouwkunst, enz. In Italië uit zich deze
neiging vooral in de zoogenaamde ‘burleske poëzie’, waaruit tegen het einde der
eeuw de macaronische litteratuur is voortgekomen. Hoe sterk deze richting op de
de

Europeesche litteratuur der 16 eeuw heeft gewerkt, is bekend: men denke slechts
aan Rabelais en Fischart. Onze Vlaming heeft Italië juist bezocht in den tijd, dat de
komisch-burleske poëzie in de mode was, en zijn or comincian le zuffe doet
vermoeden, dat hij de gedichten van de Pulci's, Bojardo e.t.q. kende. Maar wij
kunnen zelfs verder gaan en aan zijn satire een plaats aanwijzen in het kader der
Italiaansche litteratuur van 1494. De inval der Franschen bracht in geheel Italië een
herleving van het vaderlandsgevoel, een opvlamming van patriotisme teweeg, die
zich onmiddellijk in een stroom van satirische politieke poëzie uitte. Dezelfde mannen,
die zich zelf en hun publiek tot nu toe met burleske liederen en heldendichten
geamuseerd hadden, wendden nu de scherpe pijlen van hun satire tegen de vreemde
overheersching en de binnenlandsche tweedracht. Onder hen muntte Pistoja (Antonio
Cammelli 1440-1502) uit, wiens geestdriftvolle, van hevige verontwaardiging
gloeiende sonetten een diepen indruk maakten. Een eigenaardigheid van deze
sonetten is de dialogische vorm, die er een bijzondere levendigheid aan geeft. Nu
zijn de twee eerste strofen van ons gedicht precies in denzelfden dialoogvorm
gesteld, als die van Pistoja. Het zal dus wel geen gewaagde onderstelling zijn, dat
deze Nederlander, die aan de zijde der Italianen streed, mede onder den invloed
van Pistoja zijn tweetalige satire heeft geschreven. Ieder, die de sonetten van Pistoja
1)
heeft gelezen ,

1)

Tot mijn spijt ben ik op het oogenblik niet in de gelegenheid iets daarvan aan te halen.
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zal dat onmiddellijk voelen. Wij hebben hier wel geen sonet, maar toch quattrini en
terzetti; wij zagen immers reeds, dat onze gelegenheidsdichter den vorm à la
cavalière behandelde, In verband hiermede wensch ik nog een gissing te opperen.
De stijl der sonetten van Pistoja is tweeërlei: nu eens meer burlesk, dan weer ernstig
en pathetisch. Hetzelfde verschil van stijl vinden wij ook hier: de vijf eerste quattrinen,
die Koning Karel bespotten, zijn in den eersten, de rest, vooral waar de dichter zich
tot de machthebbers wendt, in den tweeden toon gesteld. Ik geloof nu, dat wij hier
inderdaad met twee gedichten te maken hebben; een burleske satire in vijf strofen
tegen Karel VIII en een meer pathetische oproeping tot den strijd aan de tegenpartij
in drie quattrinen en drie terzetten (vers 36-38 hooren aan het einde).
Een van de geliefkoosde middelen der burleske poëzie is het spelen met de taal,
bijv. het vermengen van de Toscaansche litteraire taal met het volksdialect, of het
samenlappen van Italiaansche woorden met Latijnsche uitgangen in de macaronische
litteratuur. De taal wordt als het ware in een narrenpak van bonte lappen gestoken,
om het dwaze effect te verhoogen. Nu komt taalmenging ook in de vroegere
middeleeuwsche poëzie voor - men denke bijv. aan de Provençaalsch-Italiaansche
de

en de Duitsch-Nederlandsche litteratuurtaal der 14 eeuw - maar zij is daar om zoo
te zeggen naïef, onopzettelijk, als een gevolg van het overbrengen van litteraire
de

kunstvormen uit het eene land naar het andere. Maar in de 15 eeuw begint men
zich van dit middel met bewustheid te bedienen tot een soort van poëtische sport,
of tot het bereiken van een komiek effect. Een der eersten op dit gebied is de ‘laatste
minnezanger’ Oswald von Wolkenstein (± 1445), die in den loop van zijn avontuurlijk
leven, op zijne zwerftochten door geheel Europa en een deel van Azië een menigte
o

talen leerde kennen en er in zijne gedichten gaarne mee speelde. Het lied N . 77
in de uitgave van Schatz is bijv. uit verzen in zeven verschillende talen samengelapt:
Duitsch, Italiaansch, Fransch, Hongaarsch, Wendisch, Vlaamsch en Latijn.
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Ziehier de eerste strofe, volgens Schatz:
Do frayg amors,
adiuva me!
ma lot, min ors,
nai moi serce,
rent mit gedank,
frau, pur a ti.
eck lop, eck slap,
vel quo vado,
wesegg mein krap
ne dirs dobro
in sglaf e frank
merschi vois gri.

Het volgende refrein herinnert eenigszins aan ons terzet Dyets ende walsch, dat ik
ook als slotrefrein beschouw:
Teutsch, wälchisch mach!
franzoisch lach!
ungrischen wach!
prot windisch pach!
flemming so krach!
latein die sibend sprach.

Hoewel nu de liederen van Oswald tijdens zijn leven door zijne schrijvers en
waarschijnlijk onder zijn toezicht zijn opgeteekend, is toch de schriftelijke overlevering
van de veeltalige teksten even gebrekkig, als die van ons gedicht. De uitgevers
hebben niets gedaan tot verbetering of toelichting, Schatz evenmin als Beda Weber.
o

De eerste strofe van N . 27 wordt bij Schatz aldus volgens het hs. afgedrukt:
Bog dep' mi, was dustu da
gramer sici ty, sme curri
Ich fraw mich zwar c(um) video te
cū bonavnor, jassem toge.

Hier volgt op iedere strofe een vertaling:
Pis willenkumen! was tuest du da?
an sorg vernumen dank ich dir ja.
Ich freu mich zwar, das ich dich sich,
mit liebe gar dein so pin ich.
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Uit de vertaling: ān sorg vernumen dank ich dir ja blijkt, dat het tweede vers van het
origineel moet gelezen worden: gramerci dy sine cura, waardoor meteen metrum
en rijm hersteld worden. Het laatste vers moet beginnen met cum bono amore =
mit liebe gar.
Onder de polyglotte ontboezemingen van Oswald bevindt zich ook een Vlaamsch
o

liedje (Schatz N . 25), waarmee ik zal besluiten:
Grasselick lief, war hef ick dick verloren
alle dise lange sütten summertit?
Dat gi mi komt tu voren,
so left min hert in grot jo lit. (sic!)
Geilicken fro, all telich sunder truren
tut jo frowen lan einig minen lif!
Dat gschol ick nit verluren,
mit willen gschin din einig wif.
Fruntlicker gschat, dat slot mut gschin verbunden
und so keiserlick wol verrigelt sir.
Erst hef ik freude funden,
und welt min hert kein andern mir.

Herinnert deze vreemde poespas, de mislukte poging van een Tiroler, om
Nederlandsch te schrijven, niet sterk aan sommige Vlaamsch-Duitsche liederen der
de

14

de

en 15

eeuw?

Utrecht.
J.J.A.A. FRANTZEN.
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