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1)

Rederijkersspelen uit het archief van ‘Trou moet blijcken’.
(Slot).
Handschrift D.

Dit handschrift begint met een kleine verrassing. Toen Kalff het raadpleegde, in
1889, tekende hij aan, dat van de twaalf spelen, die het, volgens het bewaarde
register, bevatten moest, de 45 eerste folio's, d.w.z. twee en een half spel, ontbraken.
Nu ligt evenwel vóórin het handschrift een losse katern, blad 29-45, aansluitend bij
het vroeger bekende gedeelte, dat met blad 46 begon, maar uit die katern zijn blad
36-39 zoek geraakt.
Toen Jhr. O. van Lennep in 1922 de handschriften beschreef, meende hij nog
dat de twee eerste spelen ontbraken, maar dit is niet juist. Alleen het eerste spel,
o

t

o

‘genaempt Eccehome’ Laurens Jansz fecit A 1579, gespeeld op S Jansmis A
1582 is geheel verloren.
Het tweede, van Vrouw Lors, is half bewaard, nl. vs. 509-949, met een conclusie
van 43 regels en het onderschrift Lauris Janz fecit Anno 1565 den 24 november.
Van het derde stuk ontbreekt dus een fragment in het midden; het door Van
Lennep niet vermelde onderschrift luidt: Lauris Janz fecit anno 1579 Ghespeelt op
Sint Jansmis anno 1581 Lieft boven al.
Daardoor staat dus vast dat alle twaalf stukken in dit

1)

Vervolg van Tijdschr. XLV, blz. 265 en XLVII, blz. 161.
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handschrift het werk zijn van de factor der Wijngaerdrancken.
Terecht heeft Rena Pennink de aandacht op Laurens Jansz gevestigd, maar na
1)
haar terreinverkenning in 1912 is een grondig onderzoek van zijn omvangrijk werk
door niemand ondernomen. Nu er kans bestaat dat dit binnenkort zal geschieden,
lijkt het mij onnodig, reeds in dit artikel een inhoudsopgave te plaatsen van al zijn
spelen.
o

Ik sla dus dit elftal over, en eveneens de spelen uit handschrift E: N 9, 10, 11 en
o

2)

12 en uit handschrift F: N 7, 8, 9 en 10 , die alle blijkens een onderschrift door
Laurens Jansz geschreven zijn, en waarvan men de titels en de inhoudsopgave bij
Kalff en in O. van Lennep's ‘Beknopte geschiedenis van Trou moet Blijcken’ kan
naslaan. Alleen wil ik nog vermelden dat het spel van Jesus onder die leeraers (D
o

N 12) ook voorkomt in een naamloze druk van 1606, op de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek bewaard. Een van mijn leerlingen, die de verhouding van
het handschrift en de gedrukte tekst onderzocht, kwam tot het besluit dat de laatste
een uitbreiding geeft van de eerste, in reformatoriese geest omgewerkt.

Handschrift E.
o

3)

N . 1. Een spel van sinnen van Josep en Maria .
Die personages van tspel:
1 Josep
2 Maria
3 Gabriel, den Engel
4 Begeert, } vrouwen met drie of vier kindren
5 Lust, } vrouwen met drie of vier kindren

1)
2)

3)

Zie het reeds genoemde artikel in Oud-Holland.
o

Met het spel Vant Coren (F N 1), door Kalff uitgegeven, zijn dit dus nog 9 spelen. Of er van
de door mij beschrevene wellicht nog enkele van zijn hand zijn, zal een later inwendig
onderzoek moeten uitmaken.
In het Register staat de titel: die geboorte van Johannis (ook door Kalff en Van Lennep
o

overgenomen), maar deze berust op een verwarring met N 9 uit hetzelfde handschrift.
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7
8
9
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Balthasar, } coningen met drie knecht
Melchior, } coningen met drie knecht
Jasper, } coningen met drie knecht
Herodes, coninck met sijn knecht
Annas, prince der priester
Misverstant, } twee scriftgeleerden
Doling, } twee scriftgeleerden

Lanck 970 regulen.
Josep maakt zich ongerust dat de maagd die hij in een ‘eerlick howelick’ aanvaard
had, zwanger blijkt te zijn, maar de Engel stelt hem gerust.
Begeert en Lust stellen de Bethlehemse moeders voor. Terwijl zij in gesprek zijn,
naderen de drie Coningen. Dan verplaatst de handeling zich naar het hof van
Herodes, die met de wetgeleerden beraadslaagt. De drie Coningen naderen intussen
het huis van Josef en Maria, kloppen aan, en offeren hun gaven.
Opnieuw wonen we een gesprek bij van Herodes met de ‘scriben’ over de
uitvaardiging van het beruchte placcaat. Intussen wordt Josef door een engel
gewaarschuwd. Het lezen van het placcaat vervult Begeert en Lust, bij wie zich een
Voester aansluit, met grote angst. Herodes treedt nu op met zijn knecht, die onder
het geroep van ‘Sa corrage! Slae doot’ de kinderen van Begeert, Lust en Voester
vermoordt. Het spel eindigt met de woorden van Voester: ‘dus laet ons idre thuis
gaen en beclaegen die jongen’.
Dit spel is even naief als onbeholpen, geschreven in strompelende verzen door
een rederijker die het nog niet ver in de ‘edele const’ gebracht had. Opmerkelik blijft,
de

dat een spel, naar de geest nog zo Middeleeuws, op het einde van de 16
in de Noordelike gewesten kon ontstaan en gewaardeerd worden.

eeuw

o

N . 2. Een spel van Emaus,
van vier personages, te weten Lucas, Cleophas 2 dissipelen, Pellegrim, 1
Dienstmaecht (fol. 16).
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Dit korte spel (314 verzen) begint met de klachten van Lucas, wiens hart door ‘anxt
en vrees bevangen is’: de apostelen ‘sluypen als hoenderdieven wt den besloten
huyse’. Steeds zijn ze bevreesd, overvallen te worden bij hun geheime
samenkomsten, want Lucas is ‘suspect als nasareensche’. Ook Cleophas klaagt
over de ‘benoude tijden’ voor hen die bekennen ‘Jesus dissipulen’ te zijn. Hun
gesprek eindigt met de verzekering: de geest kan men toch niet overwinnen!
Dan treedt de Pelgrom binnen. De discipelen vertellen hem van Jezus. De Pelgrom
houdt een lange toespraak en wil daarop heengaan, maar de discipelen bewegen
hem nog te toeven en gaan met hem de herberg binnen. Daar breekt hij het brood,
maar is dan plotseling verdwenen. De beide discipelen snellen naar hun broeders
met de blijde mare dat ze hun Meester weergezien hebben.
Het slottoneel vertoont de Apostelen met ‘Jesus int midden’. Opnieuw houdt hij
een toespraak, geeft hun zijn zegen en zegt: ik stijg op tot mijn hemelse Vader! Een
lied, beginnende ‘Crystus is opgestaen’ besluit het spel. De letterkundige waarde
is gering, maar voor de tijdgeest is het wel merkwaardig, omdat het een naklank is
van de Apostelspelen, waarin de vervolgde hervormden de prototypen zagen van
1)
hun voorgangers en martelaren .

o

N . 3. Een spel van sinnen van thuis des lichaems daer die siel in woont
(fol. 21).
Het spel is gemaakt ‘Op den Parabole Chrysti, Lucas XI Cap.’ Bedoeld is: vs. 24-26.
Dat Argument geeft dan ook, in berijmde vorm, de bijbeltekst:
Die sondige gheest vuijt den mensch wijkende
Veel dorre plaetsen doerwandelt nae sijnder luste ...

De zeven boze geesten van de bijbeltekst worden de zeven

1)

Vergelijk mijn reeds aangehaalde opstel over Apostelspelen in de rederijkerstijd, blz. 18.
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hoofdzonden, die tegenover zich krijgen de drie ‘goddelike deuchden’, zooals blijkt
uit de volgende lijst:
Personages.
1 Siele, int huis des lichaems
2 Liefde, } Godtlycke deuchden
3 Ghelooff, } Godtlycke deuchden
4 Hoop, } Godtlycke deuchden
5 Sondige Gheest, doer Adams val
6 Hovaerdie, } die seven dootssonden
7 Ghiericheyt, } die seven dootssonden
8 Lemsicheyt, } die seven dootssonden
9 Wellusticheyt, } die seven dootssonden
10 Gulsicheyt, } die seven dootssonden
11 Nydicheyt, } die seven dootssonden
12 Toornicheyt, } die seven dootssonden
De auteur noemt zijn spel een Tragedia. De beknopt samengevatte inhoud is
deze:
De Gheest der sonden juicht dat hij de Siele in zijn macht gekregen heeft. In een
gesprek van de Siele met Liefde, Ghelooff en Hoop blijkt dat zij weerspannig blijft
en weigert haar vervuild huis door ‘wasschen en scrobben’ te reinigen. De Gheest
der sonden houdt weer een alleenspraak en roept achtereenvolgens de zeven
hoofdzonden op. De Siele nodigt vergeefs Geloof, Hoop en Liefde uit om in haar
huis binnen te komen: het huis is nog vol stank, verspreid door het dode geloof. Nu
acht de Sondighe geest zijn tijd gekomen: met de steun van de hoofdzonden dringt
hij binnen en neemt er zijn intrek. De overwinnaars tonen hun vreugde door een
dans uit te voeren onder het zingen van ‘Der gheesten danslyedeken’: Comt al ten
dans, ghy sondige geesten! De verdoemde ziel barst in klachten uit. De slotregel
luidt: ‘Aldus varen sij al, die goodts gebodt hebben vercracht’.
Achter het spel zijn bijna twee bladzijden open gelaten, waarschijnlik voor een
conclusie of een proloog. Voorop gaan enige versregels, met het opschrift Baniere
des spuls, begin-
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nende: Die siel eedel, onbesmet, van godt gescaepen / Door Adams val int sondich
huis wert gelogeert ..
Een dergelijke ‘baniere’ vindt men ook voor de volgende spelen. Mogelik werden
die regels vóór of boven het toneel aangebracht, of op stroken papier door de
personages vertoond, of dienden ze op een soort aanplakbiljet als aan-kondiging
van de voorstelling. In beschrijvingen van rederijkersvoorstellingen vond ik van zulke
‘banieren’ nergens melding gemaakt.

o

N . 4. Een spel van sinnen van die huysvaeder ende die huysmoeder
v
(fol. 32 ).
Dit spel is, volgens de Baniere, die ook hier voorafgaat, ‘gefondeert op parabolen
verscheyden, by den heer gesprooken tot onser leeringe goet’. De Personages zijn:
1 De huisvader
2 Huysmoeder
3 Donwillige, } sonen
4 Trage, } sonen
5 Een, } goodts dienders
6 Twee, } goodts dienders
7 Drie, } goodts dienders
8 Vier, } goodts dienders
9 Loose viant snoot
De inhoud is een zonderling mengsel van allerlei gelijkenissen. Uit een gesprek
van Huysvader en Moeder, voorstellende ‘Godt en sijn kerck’, blijkt dat zij alle
huisgenoten aan 't werk willen zetten om het land te bewerken. Ook de Moeder zal
haar best doen, maar de beide zonen Donwillige en de Trage weigeren, en worden
daarin gesterkt door de Bose viant. Vergeefs dreigt de huisvader met helse straffen.
De Moeder roept dan de vier Dienders, dat zijn ‘die gheen die nae sheeren loff
en eer wenschen’ en de Huisvader deelt hun ‘ponden’ uit om winst mee te maken.
Bij ‘sheeren coomst’ zullen ze rekenschap moeten afleggen.
De Bose viant tracht dan Donwillige voor zich te winnen,
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maar hij gevoelt berouw en gaat weldra ijverig aan 't werk. De Trage volhardt
vooreerst in zijn werkeloosheid. Dan worden - geheel ongemotiveerd - weer twee
gelijkenissen ingelast: de huisvader zoekt het verloren schaap; de huismoeder de
verloren penning.
Donwillige zoekt zijn vader op en gaat voor hem aan de arbeid: daarbij wordt de
parabel van het zaad dat op de rotsgrond valt, te pas gebracht. In de nacht zaait de
Bose viant op de bewerkte akker zijn onkruid, ‘tsaet des nijts, des twist, en oorloch
bloedich’. De huisvader en zijn zoon bemerken met verontwaardiging het bedrog.
Intussen heeft ook de Trage zich berouwhebbend tot zijn moeder gewend.
In het slottoneel, in een ‘open hoff’, vraagt de Huisvader rekenschap van zijn
beide zoons, die genade verkrijgen, en de vier dienaren, die overeenkomstig het
bijbelverhaal hun uitspraak krijgen. De Bose viant woont deze rechtspraak bij,
teleurgesteld dat de gewaande buit hem ontgaat.
Achter het spel is een bladzijde open gelaten, waarop waarschijnlik een ‘conclusie’
had moeten komen. Omtrent de auteur blijven we dus ook in het onzekere.

o

v

N . 5. Een spel van sinnen van den desolaten mensch (fol. 42 ).
Een eigenaardigheid van dit spel en de beide volgende is, dat de namen en
uitleggingen van de personages in dichtvorm gegeven worden. Dat wekt het
vermoeden dat deze drie spelen van één hand zijn. Er bestaat ook overeenkomst
van stijl: deze ‘geleerde’ rederijker, die zich laat voorstaan op zijn kennis van het
Latijn, is even zeer trots op zijn virtuositeit in het maken van retrograden, ketendichten
enz., waardoor deze spelen zich van de meeste andere onderscheiden.
De Personages worden aldus genoemd:
1
Fatum, Deen nodicheyt aldre wercken en dingen
2
Flagellum dei, Goodts roede om den sondaren te bedwingen
3
Affectus, Een sonderlinge toegeneegentheyt
4
Falsa mala, In heur selfs vreeslick vals wert verbreyt
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6
7

Den desolate, dees doverhant te hebben bescreyt seer deerlick
Constancia, den desolaten tot hoop is verheffende begeerlick
Patiencia, dien onderstoenende eerlick tegen alle gewelt
des lijdens en verdriets homen mach werden gequelt

Eigenaardig is al dadelik de opvatting van het Fatum als Gods wil of voorzienigheid:
in de loop van het stuk wordt ergens zelfs deze persoon ‘Fatum goodts’ genoemd!
Dat blijkt al dadelik, wanneer Fatum, als inleiding, ‘bedect’ - dat zal betekenen:
achter het gordijn - zich laat horen: ‘Alles nae mijn believen ter werrelt gescieden
moet, ick achtervolgende dat dopperste godt gebieden doet ... Die mijn te sijn lochent
die bekent oick in den hemel geen almachtich godt’.
Den desolaten verkeert in wanhoop, ‘doer liefden groot, die ick draege tot mijn
vaders lant, nu geheel in lijden groot’. Handeling ontbreekt in dit stuk vrijwel geheel.
Constantia en Patiencia richten hem op en willen hem troosten, maar Flagellum,
Falsa mala en Affectus bedreigen hem, zodat hij ‘rondom beset’ is. Dan roept hij
Constantia en Patiencia aan om hulp. De laatste zegt: ‘Die lijder verwint den strijder’
en de eerste, ‘Bedwinct oick u affectien in vruechden, soo veel ghij muecht’. Als de
mens maar maat weet te houden, zal zij hem ‘nummermeer begeven’.
Omtrent de auteur bevat dit stuk geen aanduidingen. De rijmklank, in woorden
met ie voor ee verraden de Noord-Hollander; de voorbeelden uit de oudheid en de
keuze van de personages wijzen op een oud-leerling, misschien wel een leermeester
van een Latijnse school.

o

v

N . 6. Een spel van sinnen van die heylige kerck tegen heresye (fol. 53 ).
Alle personages onder latijnsche namen dees spels gestelt bequamen:
1 Ecclesia / als moeder ende voester der goden
2 Fides / 'tgelooff haer dochter getrowe
3 Caritas / die liefden met verdienst overvloede
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6
7
8
9

Spes / die hoope en den goodtsvreesenden getrowe
Homo, Een soon diemen sicht in deucht vercowen
Cupiditas / die begeert tot swerlts hoocheyt strect
Heresis / die daer doet die goden benouwen
Persecutio / tot vervolch der oprechten verwrect
Punitio / goodts straff die den boosen hoochmoet begect.

Een Baniere geeft de inhoud van het spel aan, dat evenmin als het vorige veel
handeling bevat.
Wij horen Ecclesia, gesteund door Fides, Caritas en Spes, treuren en klagen,
want Homo is afvallig geworden: hij geeft gehoor aan Cupiditas, Heresis en
Persecutio. Na lange gesprekken verschijnt Punitio om de mens en zijn helpers
neer te vellen. De verslagenen uiten hun jammerklachten, en Fides roept victorie.
In een lang naspel wordt o.a. nog een liedeken gezongen, ‘op die vois: Bon Jour
mon cuer’.
Dat dit spel een Katholieke strekking heeft, blijkt reeds uit deze korte
inhoudsaanduiding.

o

N . 7. Een spel van sinnen van veel volcks en simpel mensch begeeren
v
vrede (fol. 68 ).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Als personagens werden hier nae gestelt
Den naemen die hier sijn gestelt
Vreede, die haer ons dick presenteert
Overvloet, die vreede volcht daermen haer begeert
Simple, slechte menschen werden doer dees becoort
Veel volcxs / slaplick haer tot vreede keert
Weelden / bij veel volcxs gewent wert geert
Twist off tweedracht tgoet al verstoort
Nijt of haet altoos twelvaeren verneert
Oorloch, dees volcht die het al verteert
Armoede compt int lest die weelde versmoort

De volgende Baniere heeft de vorm van een retrograde. De inhoud is deze:
Vreede, na een gesprek met Overvloedicheyt, zingt een ‘lie-
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deken’, dat door Simpel Mensch met vreugde aangehoord wordt. Nijt begrijpt nu,
dat hij ‘op de bien’ moet en roept Tweedracht te hulp. Ondertussen heeft Simpel
Mensch zich gewend tot Veel volcks om hem Vreede aan te bevelen, maar Twist
en Nijt spannen samen. Vreede klaagt: ‘hoe qualick kan hem Veel volcks tot vrede
voegen!’ Immers deze voelt meer voor Weelde, die bij haar optreden een feestelik
onthaal vindt, een feestmaal waaraan ook Overvloet, Veel volcks en Simpel mensch
deelnemen. Vreede ziet met schrik en angst dat ook Nijt en Twist aanwezig zijn,
maar het baat niet of zij weggestuurd worden, want dan komen Armoede en Oorloch,
door de sinnekens begroet als ‘ons meester en heer’. Nu is het gedaan met Vreede,
die bestookt wordt door Oorloch, bijgestaan door Twist en Nijt, en ten slotte door
Armoede gebonden wordt. De klaagtonen van Veel volcks en Simpel Mensch
besluiten het spel.
Uit de keuze van zijn allegoriese figuren zou men opmaken dat de schrijver de
Epistres van Marot gekend heeft, mogelik in een Nederlandse bewerking. Het is
bekend dat Roemer Visscher er een vertaling van gaf in zijn Brabbeling (Quicken
II, 25) en dat men dezelfde gedachte terugvindt in het werk van Samuel Coster en
1)
P.C. Hooft . Alleen gelooft deze rederijker niet aan de cirkelgang, die ten slotte weer
de vrede brengt.

o

N . 8. Een spel van sinnen van die sonde die onderworpen is den
v 2)
lichaemelicken doot (fol. 84 ) .
In het handschrift heeft dit spel geen opschrift. Bovenstaande verminkte titel
ontleende het register aan de aanhef van de Banniere, waar gesproken wordt van
de mens die door de zonde onderworpen is aan de lichamelike dood. Daarboven
staat: ‘Memorare novissima tua Et in eternum non peccabis’. De optredende
Personages zijn:

1)
2)

Dit werd aangewezen door Dr. N. van der Laan in zijn proefschrift Uit Roemer Visscher's
Brabbeling, blz. 111.
Waarschijnlik te lezen: van den mensch die door die sonde onderworpen is, etc. (Vgl. Rom.
VI, 23).
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Die doot, Coninck
Siecte, } Dienaers
Oorloch, } Dienaers
Ongevallen, } Dienaers
Pelgrom
Deucht
Ondeucht
Goodts oordeel off consciencie
Hels afgront
Ewyge glori

Inhoud: De Doot beroemt zich in een monoloog op zijn macht over het mensdom
sedert de zondenval. Zijn dienaren komen achtereenvolgens mededelen hoe zij
hun meester bijstaan. Ongeval leest een ‘Placcaet’ voor, in stadhuistaal, waarin het
besluit afgekondigd wordt ‘regoreuselick tegen den selfden generacie te procederen’.
Pelgrim, die dit aanhoort, slaat de schrik om het hart. Nu klampt Ondeucht hem aan,
om hem te verleiden: Gebruik uw tijd, als ge toch sterven moet! Maar ook Deucht
is bij de hand, om een tegenwicht te geven.
Het volgende toneel geeft een gesprek tussen Oorloch en Siecte: uitvoerig vertellen
ze van de slachtoffers die ze in verscheiden landen van Europa maken, o.a. onder
de ‘Hollantsche soldaten in vranckrijck’. De Doot voegt zich bij hen, maar is nog
onvoldaan over hun werk. Dan komt ook Hels afgront, die overal op zielen aast, en
vertelt van zijn - klassiek gestoffeerde! - hel. Pelgrim schrikt nog meer, nu hij Doot
en Hels afgront bij elkaar ziet, als bedreiging; maar Deucht troost hem: Gods
barmhartigheid maakt dat nòch dood nòch hel te vrezen zijn. Ondeucht doet nog
een poging, maar dan spreekt Goodts oordeel, en Doot met zijn gezel moeten het
veld ruimen: ze durven nog slechts om de hoek kijken. Pelgrim gaat onverstoord
verder, geleid door Deucht. Ook een laatste aanval van Ondeucht mislukt. Reeds
wenkt uit de verte ‘Goodts Glorie, door den son schijnende van binnen met melodieus
ghesanck’. Dit gezang is een ‘liedeken’, in drie koepletten.
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Onder deze muziek wordt Pelgrim door Deucht de hemel binnengevoerd. Voor de
laatste maal kijkt Ondeucht om de hoek, maar de stralen van het hemelse licht
verblinden hem. Pelgrim's laatste woorden zijn: ‘Grunt mijn den croon des victori
als ick heb volstreden’.
De afschrijver liet na dit stuk 3½ bladzijde open, maar het aantal verzen (556
regulen) komt uit. Als er iets ontbreekt, dan is het prologe of een conclusie.

o

N . 13. Een spel van sinnen hoe dat mennich eenvoudich mensch soect
hetgeen daer hij crysto ter werlt meest liefden mede bewijsen can (fol.
155).
De titel van dit spel, ondertekend ‘Jan Prins fecit 1597’, doet reeds vermoeden dat
het gemaakt werd ter aanbeveling van de Santvoortse loterij, en dus behoort tot de
1)
groep van spelen, bij deze gelegenheid opgevoerd . Wij weten dat deze wedstrijd
in 1596 plaats had, waarmee dus het jaartal 1597 niet overeenkomt. Mogelik is dit
een vergissing van de afschrijver, want de aanbeveling aan het slot: ‘Den armen
tot Santvoort sijt oick niet beswijckelick’ sluit alle twijfel buiten. Jan Prins - wiens
zinspreuk waarschijnlik was ‘Godt is ons prins’, in de conclusie ingelast - was lid
van de Wijngaert-rancken. Deze kamer zal dus met dit stuk aan de wedstrijd
deelgenomen hebben.
De Personages zijn:
1
Mennich eenvoudich mensch, slecht gecleet
2
Verkeerde leering, een sinneken
3
Ongelooff, een neefinneken
4
Afgoderij, een vrouw
5
Waerschowinge van sonden, een man
6
Schriftuer, een man.
Inhoud: Mennich eenvoudich mensch opent het spel met een referein: ‘Want dat
een mensch begeert soect hij garen te

1)

Zie Tijdschr. 47, blz. 191.
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verwerven’. Hij eindigt met de woorden: ‘misselick wie ick noch tot een raetsman
sal vinnen’. Dan treden de sinnekens op, met de gewone scheldwoorden en verwijten.
Om de mens te bedriegen besluiten ze, het eerste gedeelte van hun naam weg te
laten, en zich te noemen Leering en Geloof. Uit het vervolg blijkt het, dat ze die
namen op hun borst spelden, terwijl hun eigenlike naam op de rug staat. Hun list
gelukt: de zoekende mens geeft hun gehoor en laat zich leiden naar Afgoderij,
‘sittende in een setel costelick toe gemaect’. Daar wordt hij vriendelik ontvangen.
Hij neemt plaats in ‘den stoel genaemt dwalinge’ en wordt onderricht in de daer
gebruikelike eredienst: hij kan vrij zondigen, want alles wordt vergeven. Maar dan
nadert Waerschouwinge van sonden, die de boze geesten ontmaskert. ‘Besiet haer
van achteren’, zegt hij: het zijn Ongeloof en Verkeerde leeringe! Als zij met Afgoderij
van het toneel verdwenen zijn, voert de nieuwe leidsman de mens naar Schriftuer.
Ter afwisseling komen de sinnekens nog eens op, om elkaar te verwijten, welke
zonden ze veroorzaken, o.a. de korenwoeker. De eenvoudige mens toont zich
dankbaar dat hij nu steeds ‘de schriftuer voer ogen sal hebben’. Dan gaan de
gordijnen open: ‘Hier toontmen die desolaten ofte armen deser werlt’, met de
aanbeveling: ‘Dese wilt sijn spijselick’. Nadat ‘die gardijnen toe’ geschoven zjjn, zegt
Waerschouwinge: Dank nu God ‘dat gij uyt u dwaelinge sijt geraect’. Deenvoudige
valt op zijn knieën voor een dankgebed, in referein-vorm, met de stock: ‘Wiens naem
moet sijn gedanct met knien geboogen’.

o

N . 14. Een spel van sinnen van die daet ende het gewelt der tirannen
v
(fol. 167 ).
In dit spel treden op de volgende Personages:
1 Veel steden, een vrouw, droefelick gecleet.
2 Gewelt
3 Tiranny
4 Troostelijke Reden
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5
6
7
8

tBloetdorstich hart, een sinneken
Moordadige moort, een sinneken
Dinquisicy
tBloet van Nassaw

Inhoud: Veel steden komt op, ‘bevangen met Gewelt en Tiranny, hebbende haer
besloten met den ketting der benoutheyt ende met twee packen op haer hals’ (nl.
lyen en verdriet). Zij klaagt: ‘O orangen, compt mijn bevrijen!’ Troostelijke Reden
antwoordt: ‘Lijt verduldich!’ De verlossing is nabij. Hij wijst op bemoedigende bijbelse
voorbeelden van lijdzaamheid en verlossing. Intussen blijven Gewelt en Tiranny
haar slaan. De sinnen zijn in dit vaderlandse spel ‘gecleet als spangaerts’. Zij klagen
dat de Prins al zoveel steden gewonnen heeft en beroemen zich op hun bloedige
daden, o.a. de terechtstelling van Egmont en Hoorne: alle oorlogsfeiten worden
herdacht. Als hun mening geven te kennen dat ‘voor een beveynsde pays een
1)
rechten crijch te prijsen is’ . ‘Onsen hoop staet alleen nu op desen Aelbertis’, maar
‘hy compt nu tspel al te seer verwert is’. Met een aansporing ‘Nu cnap op die bien!’
verlaten ze het toneel. Dan volgt een gesprek tussen Veel steden en Inquisicy, die
stipte gehoorzaamheid eist. Aanschouwelik wordt voorgesteld hoe de sinnekens
Veel steden kwellen (‘Hier rooven sy’ - ‘Sy wonden haer’) en juichen over hun
wreedheid. De oplossing nadert, wanneer Troostelijke Reden verschijnt met het
Bloet van nassowe: ‘Sijt getroost dochter, hout u vroom!’ De gekwelde roept uit: ‘O
bloet van Nassau, ghij sijt waerdich te eeren!’ Weldra zijn haer wonden genezen.
Uiterst naief is het geneesmiddel voorgesteld: ‘het sop van een orange appel dout
men in die wonden’. De kettingen worden weggenomen, en Veel steden spreekt
een dankgebed uit, in referein-vorm: ‘Daerom moet gedanct sijn den oppersten heer
der heeren’.

1)

Dit was de opgegeven ‘stock’ voor de refereinen-wedstrijd op hetzelfde feest te Leiden (zie
de volgende blz.).
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De auteur van dit stuk is dezelfde Prins, die het vorige spel maakte. Het is getekend
‘Prins fecit’, met de zinspreuk ‘Lieft boven al’ van de Wijngaertrancken. De titel wijst
er reeds op, dat de Haarlemmers dit stuk vertoond hebben op het bekende
rederijkersfeest te Leiden in 1596, waarvoor Jan van Hout zijn loterij-spel schreef.
De vraag was namelik: ‘Het leven der Tyrannen: met een, wat een beloonen / Zy
oyt verworven hebben voor haer doot en naer’. De uitvoerige beschrijving van dit
1)
feest is ons bewaard in Den Lusthof van Rhetorica , maar daarin zijn de spelen niet
opgenomen. Daarom is het van belang dat het Haarlemse archief ons tenminste
2)
één esbattement en één zinnespel bewaarde.

o

N . 15. Een ander spel van sinnen van den Mey (fol. 176).
Personages:
1 Tinspreecken goodts, gecleet als een statich man
2 Meeste menicht
3 Weynich volcks, een vrous personage
4 Die godtlijke goetheyt, een vrow
5 Die mey
6 Onbekentheyt, een sinneken
7 Misbruyck (Verkeerde lust), een sinneken.
Het opschrift van dit onbeduidende, slecht gecomponeerde spel, wijst waarschijnlik
op een voorafgaand spel over hetzelfde onderwerp - als gevolg van een prijsvraag?
o

- dat wij inderdaad in handschrift F (N . 4) aantreffen. De inhoud is de volgende:
Tinspreecken goodts is door God gezonden tot Meeste menicht, die zit te dromen
in een stoel, genaamd ‘doude gewoonte’, rustende op een kussen, genaamd
‘idelheyt’. Ondanks ernstige waarschuwingen blijft hij rustig zitten, en weigert
hardnekkig te gehoorzamen aan de oproep. Inspreecken kondigt dan aan, dat Die
godtlijcke goetheyt op komst is, om de Mey te bren-

1)
2)

2

Vgl. Schotel: Geschiedenis der Rederijkers I, 278 vlg.
Van den vloyvanger (vgl. Tijdschr. 45, blz. 269).
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gen. Meeste menicht hecht daar weinig aan: die komt immers elk jaar! Ten slotte
verjaagt Meeste menicht de goddelike boodschapper. Wel vindt deze gehoor bij
Weynich volcks, die hem vriendelik begroet. Tot haar komt dan de Gotlijcke goetheyt,
‘die Mey met haer brengende’. Ter afwisseling volgt een toneel van de sinnekens:
Onbekentheyt en Misbruyck (die verderop betiteld wordt Verkeerde lust, tenzij
daarmee een derde sinneken bedoeld is). Zij vinden gehoor bij Meeste menicht,
terwijl Weynich volcks van ganser harte zich in de Mey verheugt en haar looft. Dan
ontwikkelt zich een dispuut tussen de twee partijen over het juiste gebruik van de
Mey, en als dat ten einde is, komt Mey vertellen dat ‘haer tijt verlopen is’ en zij de
plaats ruimt voor de volgende maand. Meeste menicht volgt nu de sinnekens en
verdwijnt; Weynich volcks blijft achter met die Godtlijcke goetheyt en prijst God in
een referein: ‘Lof sy u, o Heer, van u weldaden’.

Handschrift F.
o

N . 1. Een spel van sinnen, beroerende het cooren, hoe dat daer veel
mauijterijs mee gespeelt wort.
de

Dit spel van Lauris Jansz, gemaakt de 4 November 1565, is in Kalff's bundel geheel
afgedrukt.

o

N . 2. Van die groote hel (fol. 19).
De volledige titel luidt: Een ander spel vande groote hel daer Gheestelick schijnsel
ende Waerlick Rigement verdaecht werden.
Een duivel, genaamd Knagende consiencij, treedt op, een placcaat ‘oflesende’,
namens zijn meester, wiens titels hij plechtig vermeldt: ‘Lucifer sonder goodts
genaede, keyser in exterioribus tarre’, enz. Het behelst een aanklacht, die drieledig
is: tegen Gheestelick schijnsel, o.a. dronken predikers, pastoors, maar ook ‘die
valsche leeringen preeken’; tegen Waerlick rigement: officiers, procureurs, advocaten,
en tegen ‘alle die onder Lucyfer zijn in die gemeente’, waarop een lijst van de meest
verscheiden vaklieden volgt. Met een opdracht aan alle

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

17
‘onse ondersaeten’ om niemand te sparen, ‘tsy om giften oft om ander baten’ bij het
uitvoeren van dit edict, worden alle schuldigen voor Lucifer gedaagd.
Waerlick Quaet Rigement en Schijn van Geestelickheyt komen nu op als
Raadsheer en Monick, twistend en elkaars zonden opsommend, maar weldra
verzoenen ze zich door het gemeenschappelike dreigende gevaar. Geen van beiden
durft eerst aankloppen. Eindelik slaat Schijn van Geestelickheyt met volle vuist op
de Hellepoort. Een wachter, de duivel Verdoemenis, kijkt naar buiten; Tende van
die tijt ‘als die doot’, komt er bij en de Poortier, een duivel, genaamd de Sonde, laat
de gasten binnen.
In het volgende toneel opent Lucifer, ‘sittende in een setel’, de rechtszitting. Alle
duivels worden opgeroepen: Knagende conciencij, Vierige Pestilencij, Gulsicheyt;
eerst daarna kan Zinderises, de procureur, zijn aanklacht uitspreken. Geestelick
Schijnsel wordt genoodzaakt zijn zonden te bekennen en daarom gevonnist. Als
Waerlick Rigement eveneens veroordeeld wordt, roept hij in wanhoop: ‘Och, moort,
moort!’ maar zelfs zijn berouw baat niet meer, en hij wordt ‘in den afgront’ gestort.
Dit spel is dus een merkwaardige pendant van het reeds uitgegeven spel van de
o

hel van 't brouwersgilde (A N . 1). Wie de auteur is, zal wel niet meer uit te maken
zijn.

o

N . 3. Een ander spel van die becooringe des duvels hoe hij crijstus
becoorden (fol. 36).
Het gegeven, de verzoeking in de woestijn, is niet voldoende om dit stuk te vullen.
De eerste helft (400 vs.) is dus een lang gesprek tussen de beide neefkens, Ewige
Haet en Geveynsde Hovaerdij, die elkaar op de gewone wijze verwijten de oorzaak
geweest te zijn van alle slechtheid sodert Adam's tijden. Intussen vinden ze
gelegenheid om de gebreken van de Katholieke kerk scherp te hekelen, o.a. de
‘aflaetdraegers, die dese aflaeten vercoopen off die metter casse loopen’, de dragers
van ‘geveynsde habijten’, die de profeten gedood hebben. Maar nu hebben ze
gehoord van Jezus, die in de
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woestijn veertig dagen vast: ze zullen Sathan aanzetten om hem te ‘temteeren’.
Het volgende toneel vertoont ons de biddende Jezus en Satan, opgestookt door
de neefjes. Achtereenvolgens weerstaat hij de verzoekingen, ‘staend op een stellage
boven taneel’ en ‘op eenen berch’. Na de mislukking is Satan wanhopig: hij durft
eerst niet terug naar Lucifer in de hel. De sinnekens overleggen nu wat hun verder
tegen Jezus te doen staat. Als hij zal gaan prediken, dat men alleen God moet
dienen, zullen zij de mensen leren zich zelf te dienen. Anders zou het uit zijn met
aflaten, bedevaarten en het tonen van mirakelen, waarmee zoveel geld gewonnen
wordt. Gaat hij toch voort met zijn prediking, dan moeten de schriftgeleerden en
hypocriten aangezet worden om hem te doden. In een rondeel bluffen ze, dat ze
hun macht zullen doen gevoelen.
Onder dit stuk wordt vermeld: ‘Jan Tomissen schilder fecit’. Als de m wellicht een
schrijffout voor n zou zijn, konden we denken aan de Amsterdamse ‘steebo’ Jan
1)
Thönissen, van wie ons twee spelen bewaard zijn , waarvan een ook duidelik
anti-Katholiek is, maar bewijzen, ook op stilistiese gronden, ontbreken. Wel blijkt uit
de taal dat deze auteur een Noord-Hollander geweest zal zijn.

o

N . 4. Een spel van die Mey, gemaect bij heijnzoon Adriaenz (fol. 50).
Een voorafgaande lijst van dramatis personae ontbreekt bij dit spel.
In een soort proloog zeggen de vijf eerste maanden van het jaar elk een rijmrijke
strofe: Mei, de laatste, blijkt de liefelikste.
Dan verschijnt een verliefd paar: Onbedochte Jonckheyt en Aertsche genoechte,
op weg naar het Pryeel van weelden, hun vreugde uitend in een vrolik liedje. De
verleiding is nabij in de gedaante van twee sinnekens: Wanckelbaerich gedocht en

1)

Zie Tijdschr. 47, blz. 178 en 48, blz. 133.
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Sondige conversacij, eerst kibbelend, dan zich verzoenend. De beide paartjes
drinken elkaar toe, onder dartele liedjes. Maar dan nadert als boetprediker
Schriftuerlich Bewijs. Een woordentwist ontstaat, waarbij de sinnekens dreigend
schelden en verleidelik argumenteren. Het einde is, dat Onbedochte Jonckheyt zich
gewonnen geeft, en besluit om Schriftuerlich bewijs te volgen. Deze maakt hem dan
duidelik dat de aardse Mei het ware geluk niet kan brengen; dat kan alleen Christus.
‘Dit is uwen Mey; pluct van sijn vruchten’, zegt de boetprediker. En de bekeerde
jongeling antwoordt: ‘O eewige mey, wilt mijn siel versaden!’ In rondeelvorm spreekt
Schriftuerlick bewijs het slotwoord tot de ‘vroede burgers’.

o

N . 5. Een spel van thuis van Idelheyt (fol. 62).
Ook hier ontbreekt een lijst van de spelers.
Den dwaelenden Mensch treedt op ‘met alrehande timmertorium’ om het ‘huis
van Idelheyt’ te gaan bouwen. Hij klaagt zijn nood aan de twee sinnekens Diversche
sinnen en Idel begrip en vertelt op hun verzoek hoe hij zijn huis zal inrichten, waarbij
alle onderdelen allegories uitgelegd worden: de stenen b.v. zijn gebakken van
‘allemans sweet’; de opperman die hij nodig heeft, heet Allemans arbeyt. Deze voelt
zich ongelukkig en verzwakt, sedert zijn broeder Neeringe verbannen is, en beklaagt
zich over uitzuigerij. Zuchtend berust hij in zijn lot.
De sinnekens bewegen Den dwaelenden Mensch zijn huis om te gooien, omdat
het niet deugt. Dan gaan ze hem opnieuw voor de gek houden door een
verkleedpartij: de een als barbier, de ander als doctoor onderzoeken de kreupele,
zieke opperman. Een tweede maal verkleden ze zich ‘in scaepsvellen’ en spreken
dan plechtig Latijn. Vergeefs waarschuwt de opperman voor deze valse profeten.
De ontknoping nadert, als Liefde verschijnt, die haar klachten uit over de mens,
die van God noch gebod wil weten. De sinnekens bespotten haar, maar zij is
gewapend met een on-
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vergankelik zwaard, namelik ‘Godts woort’, al is dit nog bedekt met ‘Ypocritige
sonden’. De opperman, die bedelend opkomt, krijgt van haar het zwaard, ondanks
het verzet van de sinnekens, die dan voor het verblindende licht moeten vluchten.
Ook de Dwaelende Mensch komt daarvan onder de indruk.
Na dit toneel breekt de tekst af. Het is duidelik dat de bekering van de Mensch
het stuk besloten zal hebben.
Wie de schrijver van dit sociaal bedoelde spel, met zijn overladen allegorie geweest
is, blijft ons verborgen. Het staat tussen twee spelen van Heijnsz Adriaensz. en het
is dus zeer goed mogelik, dat hij ook dit stuk schreef. Wat de inhoud betreft sluit
het volgende spel er bij aan, omdat daar de verlossing van de verdrukte Neeringe
het onderwerp is. Ook in de vorm - het herhaaldelik gebruik van korte, halve regels
- is er overeenkomst. De rijmklanken (stien, bien e.d.) wijzen in elk geval op een
Noord-Hollandse auteur.

o

N . 6. Een spel van der Neering (fol. 83).
Volgens het register moest dit spel beginnen op de open gelaten folio 82. Het begin
ontbreekt dus: ontbrak dat wellicht al, met het slot van het vorige stuk, in het
voorbeeld, of was het daar moeielik te ontcijferen?
Uit een gesprek tussen Eygenbaet, Logen, Bedroch, Cracht en Syptyle vonden
met Den nerinck blijkt dat de laatste verkeert ‘in sulcken dangier, dat elck mach
ijsen’.
In het volgende toneel komt Tgemeen ambachtsvolck zich bij de ambachtsheer
beklagen over het geweld dat Nering aangedaan is. ‘Bij tpaert daer ick op sit’, zegt
de Ambachtsheer, dat zal niet ongewroken blijven! Hij roept nu zijn helpers op: ‘den
smit, den schoenmaker, als hopman, den volder, den Tromslager en den scrijver’.
De trom wordt geroerd, en de werving begint. Men zal het ‘huis van gewelt’, waarin
Nering opgesloten zit, gaan aanvallen.
Na een tafereel met de sinnekens heeft de inspektie van de pas geworven troepen
plaats. Voor de aanval zal eerst een
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sommatie plaats moeten hebben, meent de Veltheer. Maar de brief wordt beantwoord
met een uitdagend schrijven. Onder hevig spektakel geschiedt nu de aanval. Nering
wordt verlost en aan de hoede van de Ambachtsheer toevertrouwd. Die zal Nering
‘altijt voorstaen en brengen in haer oude staet’. Een liedeken, dat de overwinning
bezingt, besluit het spel.
De conclusie, in dialoog-vorm, wijst nog eens op de sociale misstanden, waardoor
de nering te gronde dreigt te gaan.
Een onderschrift wijst de factor Heynsz Adriaensz als de maker van dit stuk aan,
dat met de conclusie slechts 660 verzen lang is.

o

N . 11. Een ander spel van sinnen van die Ghenaede Goodts tot den
inwendigen Mensch (fol. 167).
Personages:
1 Die Ghenaede Goodts
2 Dinwendigen Mensch
3 Des Gheests Inspiratie
4 Aertsche Genuecht, } Neefkens
5 Bedriechelick Waen, } Neefkens
6 Tgelooff, als een vrow cierlick.
Inhoud: Die Ghenaede Goodts begint met een monoloog: ‘Hoe ben ick haeckende
nae smenschen salicheyt’, maar de Inwendige Mensch staat bloot aan verleiding,
omdat hij ‘met het vleysch verblent is behangen’. ‘Dinwendige Mensch, becleet
mettet vleys’, komt hem dan tegemoet, rusteloos en zwak. Ghenaede belooft hem
rust: hij zal hem Des Gheests Inspiratie zenden, die hem ‘die wech der waerheyt’
zal wijzen. Deze verschijnt, ‘met een licht in de hant, genaemt die Redelickheyt’.
Van Ghenaede ontvangt de mens een ‘stoxsken’, geheten ‘Vast betrouwen op godt’.
Gewillig volgt hij dan Des Gheests Inspiratie, maar de weg valt hem moeielik, omdat
hij met ‘het vleys beswaert is’. Als hij zucht onder zijn last, komt Aertsche genuecht
tot hem ‘als een lichte vrow’, met Bedriechelick Waen ‘als een verrader’, die hem
ook rust
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beloven. Vergeefs waarschuwt Des Gheests Inspiratie. Achtereenvolgens tonen de
sinnekens hem ‘rijckdom off mammon’, ‘wellust van als’, ‘Eere, als een coningin met
een croon’, en ‘Heerscappije, hebbende een scepter ende een swaert’, telkens met
warme aanprijzing, terwijl Des Gheests Inspiratie daartegenin de waardeloosheid
van die aartse gaven betoogt. De sinnekens bieden hem dan rust aan op een bank,
genaamd ‘hoop van creatueren’: zijn stokje moet hij maar wegwerpen. Als hij gaat
zitten, voelt hij vol angst dat zijn zetel te zwak is. De neefjes bespotten hem. Des
Gheests Inspiratie wil hem helpen bidden tot God om hulp, en troost hem. Beurtelings
spreken ze een gebed met de slotregel: ‘Laet den inwendigen mensch toch niet
versmooren!’
Het laatste vers ‘Neemtet in danck doer Lieft boven al’ bewijst dat ook dit stuk uit
de Wijngaerdrancken afkomstig is, maar de naam van Laurens Jans wordt hier niet
genoemd, al zou dit stuk, wat de geest en stijl betreft, wel van zijn hand kunnen zijn.

o

v

N . 12. Een tafelspel van een cuijper en drie herders (fol. 184 ).
Dit korte spel, van 362 regels, is een pendant van het bovengenoemde Kerstspel
o

(Hs. E N . 1), blijkbaar bij de Kerstviering opgevoerd, want aan het slot staat: ‘Dit
scenct u Trow moet blijcken tot een nyewe jaer’. Als auteur noemt zich ‘De Jonge
1)
vult’, met de zinspreuk ‘Vervult met vruechden’ . Van een intrige is nauweliks sprake
en de toon is nog Middeleeuws-naief. Waarom de auteur juist een kuiper ten tonele
bracht, blijft raadselachtig. Deze kuiper zoekt klanten en houdt daarbij een monoloog:
‘Ou huisvrow! Iss er niet te cuypen off te binnen / Segt op met sinnen, maect mijn
verblijt / Sal ick niet een deuijtgen aan u mogen winnen?
Plotseling komen drie herders op, ‘al springende’, en de

1)

Wellicht is dat dezelfde als Lamhert Dirricx de Vult, de auteur van de samenspraak die Van
Vloten, uit een Haarlems handschrift, overnam in de Dietsche Warande X, 105.
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kuiper uit zijn verbazing. De herders ‘vaten malcanderen hant aen hant’ en zingen
een Kerstlied. Ze verkondigen de verwonderde kuiper de geboorte van de Messias,
maar ze kunnen zijn twijfel moeielik overwinnen: de Messias zou immers volgens
de ‘doctoren’ komen met grote macht! Eindelik zwicht hij voor hun overredingskracht:
‘Och thert gaet mijn beweegen! Mijn dunct ick gecreegen heb het rechte verstant’.
De herders hervatten hun zang, met een ander Kerstlied, van vier strofen,
beginnende:
Compt laet ons triompheeren
En singen met jolijt
Het kindeken ter eeren.

De kuiper besluit nu, met de herders mee te gaan om het kind te begroeten.
Met deze zes handschriften, sedert Kalff's onderzoek bekend, is de voorraad van
het Haarlemse archief nog niet uitgeput. Er is nog een klein handschrift N bewaard,
dat O. van Lennep wel noemt, maar waarvan hij de inhoud niet nader omschrijft.
Het bevat eerst een zinnespel van 15 personages, in moeielik leesbaar, lopend
schuin schrift, hier en daar gehavend, maar bovendien een tweede spel, met
duidelike hand geschreven, en waarvan wij hier de Personages laten volgen:
1 Menich mensch, statich gecleet, een man
2 Onversadelijcke begeerte, een jonge vrou opsichtich gecleet.
3 Giericheijt, een wijf, } sinnen
4 Eijgen baet, } sinnen
5 Out en elendich, een out man sober gecleet
6 Menich benaut hart, een vrou sober gecleet
7 Reden, een man als een statich burger
8 Schriftuerlijck vermaen, een man als een leeraar
9 Vreese der verdomenisse, een man met een sweert
10 Abraham en lasarus, deerste vertoninge
11 Een rijcke man
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12 Christus ende 4 engelen, } twee vertoninghen
13 een siel ter rechter sijde, } twee vertoninghen
14 een siel ter slincker sijde, twee vertoninghen

Jan Eellerts
hooch hart
Aan het slot
Ut jonsten begrepen Jonst moet blijcken
Ghecomponeert int jaer ons heeren 1597.
Lanck elf honder en vier regulen lanck
Rethoryca ter eeren 1601
Jonst moet blijcken.
Verder zit nog een klein spel verscholen in een verzamelhandschrift (Catal. Van
o

Lennep N . 45), dat het oude register bevat en o.a. een opsomming van de ‘Reysen
en vertoningen sedert 1588’, belangrijk voor de geschiedenis van de Kamer. Het is
de

een Spel op de Treves (fol. 63 vlg.), gespeeld op de markt, de 7 Mei 1609 (Proloog
44 reg. Tspel 458 reg. Concluysie 19 reg.). De personages zijn:
1 Toorlogh
2 Medogentheyt
3 Gemeen Borger
4 Gemeen huysman
5 Hollant
6 Brabant
7 Fama.

Ten slotte blijkt uit het register ook, wat de inhoud geweest is van een verloren
gegaan handschrift met zinnespelen. Omdat de mogelikheid niet uitgesloten is, dat
dit handschrift nog eens terecht komt, en omdat ook de titels van enig belang zijn,
laat ik de inhoudsopgave hier volgen.
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Handschrift H.

Spelen van sinnen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vant frans Oorloch, 12 parsonages, 1085 regulen.
Cornelius den hooftman over hondert genaempt, 13 parsonages, 461 regulen.
Van hoorende doof en siende blint, 6 personages, 755 regulen.
Begeerlijcke lust en vleeschelijck gesint, 4 parsonages, 569 regulen.
Van onredlijck leven, 9 parsonages, 1196 regulen.
Van vergancklijke schoonheyt en smenschen sin, 8 parsonages, 982 regulen.
Van de werlt en de duyvel, 11 parsonages, 789 regulen.
Van den soberen tijt, 9 parsonages, 830 regulen.
Van menich mensch en onversadlijcke begeerte, 13 personages, 1119 regulen.
Vander schijnende lieft ende den simpelen Mensch,. 9 parsonages, 863 regulen.
Een spel van Slecht en Recht, 10 parsonages, 663 regulen.

Naschrift.
Ter aanvulling van de gegevens omtrent de Haarlemse esbattementen, in het eerste
gedeelte van dit artikel, kan ik nog mededelen dat ik het spel Van 't cloen van armoe
o

(Hs. G N . 2) ook aantrof op de Gentse Universiteitsbibliotheek, in hs. 899: Een
spull van tcloen van Armoe. Ook dit Hollandse handschrift is zeer waarschijnlik uit
Haarlem afkomstig. De slotregels luiden:
neemtet in danck van die broeders van Trou moet blijcken
all zijn hair practijcken slecht om te prijsen
Adieu hier mede wilt god die eer bewijsen.

Utrecht.
C.G.N. DE VOOYS.
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ste

Het 41

de

der Limburgse Sermoenen en de 10 brief van Hadewijch.
ste

De overeenkomst van de tiende brief van Hadewijch met een deel van het 41
Limburgse Sermoen geeft ons aanleiding de verhouding tussen beide teksten te
bestuderen, ook na de vergelijking die de Heer J. van Mierlo Jr. reeds heeft gemaakt,
en waarvan hij het resultaat beschouwt als een van de hoekstenen, ja het fundament
voor zijn datering van Hadewijch. Deze vergelijking is te vinden in zijn bundel ‘Uit
de Geschiedenis van onze Middeleeuwsche Letterkunde’, aangevuld en verbeterd
in de inleiding tot de uitgaaf van Hadewijch's Visioenen in de Leuvense Studieën
en Tekstuitgaven.
De Hadewijch-handschriften zijn ouder dan dat der Limb. Sermoenen; hs. A van
Hadewijch wordt op ± 1380 gedateerd, terwijl Van Mierlo, a.h.w. p. 9, de indruk heeft
dat het wel enkele jaren ouder kon zijn (± 1350-'60). De Limb. Sermoenen zijn ons
de

niet voor 't eind der veertiende, misschien zelfs 't begin der 15 eeuw overgeleverd,
hoewel de vertaling ervan gesteld mag worden tussen de jaren 1320-1350 (J.H.
Kern, Inleiding p. 171).
De tekst is verder afgeschreven in het Ruusbroec-hs. H der Koninklike Bibliotheek
de

te Brussel, uit de eerste helft der 15 eeuw (De Vreese, De Hss. v. J. v. R. I, 70
e.v.). Ook dit afschrift B (= Brussel) hebben we, dank zij een fraaie fotografie, kunnen
vergelijken, en we zijn 't met Van Mierlo eens dat het zeer ver afstaat, door late
verknoeiïng, van 't oorspronkelik. Toch is 't gewichtig voor 't opstellen van de
stamboom der hss., waarover later.
De overeenkomst in bewoordingen tussen de twee oude teksten is vér reikend.
Wanneer we de balans opmaken van de woorden die Hadewijch mist en in 't
Sermoen wel staan, en omgekeerd, dan blijkt:
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Hadewijch bevat 75 woorden die in 't Sermoen ontbreken, de prefixen zoals
al in alsoe, be- in bedroeven, buiten de telling gelaten.
't Sermoen bevat 73 woorden die in Hadewijch niet voorkomen.
Er bestaat dus een merkwaardig evenwicht, dat ons verbiedt om enige voorkeur
aan een der beide teksten te geven. Want weinig zeggende epitheta als edel doghede
in r. 2, guede ghewande in r. 79, overbodige ende's, en zo meer, strooit Hadewijch
even kwistig rond als 't Sermoen. Hele zinnen zelfs ontbreken soms in 't laatste,
maar 't omgekeerde geldt al evenzeer.
De voorlopige, globale indruk na de vergelijking is dus dat beide teksten een niet
gevonden, maar waarschijnlik bestaan hebbend origineel - waarover later meer om 't hardst trachten te verbeteren en dus verwateren.
We bezien nu afzonderlike plaatsen.
1. Sermoen 568, 1: Die Gode mint, hi sal minnen sine werke.
B heeft dit ook.
Hadewijch r. 1: Die Gode mint hi mint sine werken.
Die nuchter-logies redeneert, kan zeggen: Had. is beter, want wat dáár staat is een
waarheid als een koe, en 't Sermoen verwatert dit tot een banaal lesje. Ik wijs echter
op de onmiddellik voorafgaande zin in 't Sermoen, 567, 31-34: Oy liue mensche,
sech ane die menchfuldecheit der verdinden, dat Got verdint heft dat win met regte
minnen sulen, ende besech din orber dins selfs, ende lere wie dun minnen saut. De
overgang tot 568, 1 is helder, de lezing van Hadewijch zou daar misplaatst zijn.
Prioriteit is echter niet uit te maken. Mogelik zou Hadewijch, slechts 't slot van 't
Sermoen als afzonderlik traktaatje kiezend, 't gebod hebben laten schieten. Of de
sermoen-schrijver, Hadewijch als uitgangspunt, als tekst, nemend, zou er een preek
vóór hebben gemaakt, waarin 't w.w. zullen een rol speelt, en dit w.w. dan ook in 't
begin van zijn voorbeeld-tekst hebben ingevoegd.
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2. Sermoen 568, 7-10: Begerde es sulke wile sute te Gode wart, ende en
es nogtan nit al Got, mar meer purende uten gevulne der senne dan van
gratien, ende meer van naturen dan van Gode.
Hadewijch r. 10-13: Begherte es sulke wile suete te gode waert; Nochtan
en eest niet al god: want het es meer porrende uten gheuoelen der sinne
dan van gracien, Ende meer van natueren dan van gheeste. (hs. C.) Hs.
A heeft purrende, B porr met o uit u*.
In B ontbreekt de hele passus.
Beide w.w. puren en porren geven zin; de schrijfvariant in de Had.-hss. heeft niets
onregelmatigs; beide vormen zijn algemeen middelnederlands (zie Verdam). De
lezing purende lijkt toch minder verkieslik, ze verlangt een aparte verklaring van de
uitgever, en 't w.w. puren in de bet. ‘putten, trekken, halen’ kent slechts 3
bewijsplaatsen in 't Mnl. Wbk. Vooral in oostelike, Duits getinte taal doet puren
vreemd aan; bij Lexer - overigens geen gids als Verdam! - komt het in deze bet.
niet voor.
Prioriteit is niet aan te tonen, al voelt men 't meest voor de Hadewijch-lezing. Door
een schrijffout kan uit purrende licht purende ontstaan. Opmerkelik blijft purrende
toch voor Hadewijch, die porren veelvuldig bezigt.
3. Sermoen 568, 10-11: Dese sutheit beruert sulke wile die sile metten
menren gude.
Hadewijch r. 14-15: Dese suetheit beruert de ziele meer ten menderen
goede, Ende min ten meeren goede.
B: Deze zoeticheit berret sulke wile min te gode ende sulke wile meer te
gode.

Metten en meer ten, vooral mer ten, kunnen grafies uit elkaar ontstaan. De eerste
lezing verbiedt als 't ware het toevoegsel van Hadewijch.
Prioriteit is buiten besprek.
4. Sermoen 568, 17-18: Al est oec dat dese sutheit harde groet es ende
al gut dassuptil es te kinne.
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Hadewijch r. 22-23: Al es oec de sueticheit puer ende al god, dat subtijl
te kennen es.
B heeft guet.
Hadewijch's lezing, in alle hss. eender, is zacht gesproken bevreemdend. Hoe
kan de onvolmaakte mens (r. 20) God geheel gevoelen, als hij de zoetheid gevoelt,
waaraan de liefde niet te meten is (r. 24), die met haar vergaan ook de liefde doet
verdwijnen (r. 53-54), en waarvan het heet, r. 70-72: ‘Hier omme es sulke wile
ghebreken van gode meer sake der suetheit dan ghewande!’ 't Sermoen drukt dit
zo uit: ‘Hir ombe es bi wilen sutheit meer van gebreken dan van volheide’ (569,
23-24).
Prioriteit valt eerder aan 't Sermoen ten deel dan aan Hadewijch. Heeft er
oorspronkelik gut gestaan, dan is god van Hadewijch wel te verklaren door een
verschrijven, een foutief transponeren in 't Brabants dialekt, dat dan mechanies
moet zijn gebeurd, terwijl de schrijver een Homeries slaapje deed.
5. Sermoen 568, 18-20: dar na en es die minne nit te merkene mar na
die hebbingen der dogde ende der caritaten, als gi hebt gehort hir vore.
Hadewijch r. 24-26: daer na en es de minne niet te metene, mer na de
hebbinghe der doechde ende der caritaten, also ghi ghehoert hebt.
B = Sermoen.
De zinsnede ‘also ghi ghehoert hebt’ is bij Hadewijch minder op z'n plaats dan in
't Sermoen. Op ghehoert, in een preek zo juist gebezigd, wil ik echter niet te veel
nadruk leggen.
6. Sermoen 570, 1-2: Want die gigte der gratien en mact den mensche
nit gerecht, mar hi werter mede gepandunt.
Hadewijch r. 84-86: Want de ghichten der gracien en maken den mensche
niet gherecht, Mer si bendenne.
B mist deze hele passus, en verder ook 't hele slot van 't Sermoen, 22 regels.
Deze plaats is van groot gewicht. De vorm gepandunt van 't Sermoen eist een
verklaring van de uitgever, ‘d.i.: op zekere
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voorwaarden gesteld. *pandunen komt van *pandun = panduen, banduen. Zie
Stallaert op bandoen’. 't Mnl. Wbk. geeft s.v. pandoenen slechts onze plaats, en
ook één plaats van 't znw. pandoeninge.
Gesteld nu eens de lezing van de Hadewijch-tekst ware de oorspronkelike, hoe
zou een afschrijver dan op het idee hebben kunnen komen om het taalkundig simpele
si bendenne te vervangen door een zo weinig alledaagse term als gepandunt? Het
omgekeerde is echter zéér verstaanbaar. Wanneer de schrijver die de
Hadewijch-tekst samenstelde de vreemde term uit de Sermoen-tekst niet begreep,
verving hij hem door een andere, die er in klank heel wat op lijkt, en de betekenis
van de zin vrij goed behoudt, zij het ook dat het beeld verdwijnt, de zin verwatert.
Dat dit laatste waarschijnlik is gebeurd, bewijst een andere plaats uit het Sermoen,
nl. 564, 28-29: Dit en es engene pure minne mar het es eenrehande gepantsamheit
te Gode wart, van sinen gauen. Ook hier een uitvoerige uitleg van de uitgever. In 't
Mnl. Wdb. is onze plaats weer de enige s.v. gepantsamheit, terwijl de grondwoorden
ervan geheel ontbreken, tenzij misschien gepant, eenmaal voorkomend in een
variant bij de Rijmbijbel. Tweemalen dus komt het Sermoen op d e z e l f d e
g e d a c h t e , en drukt die telkens door d e z e l f d e z e e r z e l d z a m e t e r m ,
een oude rechtsterm, uit.
Prioriteit is hier met de allergrootste waarschijnlikheid aan de Sermoen-tekst toe
te kennen.
De overige tekstverschillen zijn van minder waarde voor 't vaststellen van de
verhouding der stukken. Brayeren bv. naast pruven, delecteert en delectacien naast
genuglike en genugden, gewande naast volheit e.d.m. kunnen eenvoudig te danken
zijn aan 't milieu van de afschrijver.
De lezer zal nu geneigd zijn om aan de Sermoen-tekst een hogere ouderdom en
een absolute oorspronkelikheid toe te kennen boven de tekst bij Hadewijch. Toch
wil ik de vraag naar de prioriteit en de afhankelikheid der schrijvers niet zo
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simplisties afhandelen. Veeleer meen ik moet men aannemen dat beide geput
hebben uit een verloren bron. Men zou kunnen opwerpen: deze bron is dan de
oorspronkelike Hadewijch geweest. Maar het geval gepandunt verbiedt dit ten enen
male. Eerder zal men de verloren bron ergons in 't Oosten moeten zoeken. Wat
hiervan zij, onze vergelijking tussen de twee teksten verbiedt te besluiten dat het
Sermoen de dief is geweest, Hadewijch het klassieke voorbeeld.
Er doen zich nu echter nog andere overwegingen voor, die ons steunen in 't
vermoeden van een verloren origineel, en bovendien de prioriteit van 't Sermoen
boven de Hadewijchtekst helpen bevestigen.
Ten eerste is daar het reeds genoemde fragment B in 't Ruusbroec-hs. Van Mierlo
rangschikt het onder de fragmenten van Hadewijch's werken in andere hss., een
noodwendig uitvloeisel van zijn andere gevolgtrekkingen. Hij meent de verhouding
der hss. als volgt te mogen voorstellen:

We merken op dat B ophoudt met de oude stukken overeen te stemmen precies
vóór de zin met het moeilike gepandunt. Wanneer B de Hadewijch-tekst of een
‘parafrase’ daarvan, natuurlik ook zonder gepandunt, voor zich had gehad, waarom
zou hij dan niet verder zijn gegaan en de afgeronde ‘brief’ voltooid hebben? Er was
immers geen zwarigheid, hij kon
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zijn voortgesukkeld. Nu heeft hij blijkbaar een schrik gekregen, is schielik gestopt
en op zijn eigen stramien gaan voortborduren. Ook dit pleit voor de grotere
oorspronkelikheid van de Sermoen-tekst. Hij heeft echter niet direkt daaruit geput,
blijkens de overeenstemmingen tussen hem en de Hadewijchtekst, waar beide van
de Sermoen-tekst afwijken. Daarom moeten we één tussenredactie minstens
aannemen, zowel tussen Hadewijch en 't Sermoen, als tussen B en dit laatste, zodat
we komen tot deze filiatie:

waarbij in elk geval 't Sermoen de meest autentieke tekst uitmaakt.
Ten andere word ik gesteund in 't opstellen van deze stamboom, waarin dus de
de

10

brief uit de Hadewijch-verzameling teruggaat op een sermoen of traktaat, door
de

de bestudering van de positie die deze 10 brief inneemt in de hele verzameling
epistolae. Deze studie voert nl. tot het opvallend resultaat dat brief 10 geïsoleerd
staat tussen de dertig andere. Hij is de enige waar een persoonlik kontakt tussen
schrijver en ontvanger ontbreekt. Altijd komt in de andere brieven òf een direkte
toespraak voor, als ay, lieve kint in de eerste, òf een direkte wens voor de ontvanger,
als God doe u kinnen al die scout in de dertiende, òf een getuigenis met ic, als in
de twintigste en achtentwintigste, òf op z'n minst persoonlik gevoelde pronomina
als wi, onse, ons in de dertigste. Brief 10 heeft slechts de genoemde frase also ghi
ghehoert hebt, en in dezelfde regel 26 de onpersoonlike konstruktie: want wi proeuen
in zelke zielen. Het karakter van brief 10 is niet dat van een brief,
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allerminst dat van een brief van Hadewijch, maar dat van een traktaat of wel een
sermoen.
Er dringt zich een gedachte op, die voorlopig niet meer mag zijn dan een
de

uitgesproken vermoeden, dat nl. de 10 brief wel eens niet van Hadewijch kon zijn.
Hoe 't dan te verklaren is dat hij in de verzameling is gekomen vereist natuurlik
verdere studie, vooral van 't hss.-materiaal, en deze laat ik beter aan anderen over.
Zoals de zaken nu staan, moet dit gewichtig punt, de overeenstemming tussen
ste

de

't 41 Limburgse Sermoen en de 10 brief uit de Hadewijch-verzameling,
uitgeschakeld worden uit elke bewijsvoering ten gunste van Hadewijch's vroege
datering.
Stellenbosch.
A.C. BOUMAN.

Kleine mededeelingen.
153. *Brachter.
Jonge kinder onbedwonghen,
Ende trecht wter wit ghespronghen,
Ende brachters zachter dan si zouden,
Doet al kerstenheit in quaetheit houden.

Aldus het slot van het b i s p e l van den heraut JAN VISIER.
Dat aan het voorlaatste vers iets hapert, voelt men dadelijk. Dr. A. BEETS, de
eerste uitgever nà A. MATTHAEUS, teekent er bij aan (De ‘Disticha Catonis’ in het
Middelnederlandsch, blz. 87): ‘Brachters (niet goed leesbaar) “berechter” (Mnl. Wdb.)
“regent”’. SURINGAR, Die Bouc van Seden, vertaalt in zijn glossarium met: rechters,
opzichters, en doet dan een stapje verder: ‘men leze berechters; de a zal wel door
die van het volg. woord zijn veroorzaakt. Zie Mnl. Wdb. op berechtere I, 925’.
Niet iedereen zal dat alles zoo vanzelfsprekend vinden. En inderdaad: het
handschrift heeft duidelijk biachter = biechter, wat aan den geheelen samenhang
zijn ware gezicht geeft.
W.D.V.
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Romeinsche vellen.
(Naschrift).
In de Relation du Premier Voyage de Charles-Quint en Espagne door Laurent Vital,
waarin onder meer de zeereis (in September 1517) uit de Nederlanden naar Spanje
(van Vlissingen naar Villaviciosa), waar de vorst zich als koning zou laten kronen,
wordt beschreven, komt een hoofdstuk voor onder het opschrift: ‘A quoy le Roy
passoit son temps sur la mer, et de son accoustrement’. In de uitvoerige beschrijving
1)
van 's konings kleeding nu leest men : ‘Par-dessus mettoit un collet à manière d'ung
pourpoint, sans manches, qui se cloait avecque une aiguillette, et n'estoit long que
une bonne palme, oultre la chainture, et estoit plain de martres; ... puis par-dessus
avoit vestu une robbe à hault collet chainte par-dessus, qui estoit de velours tennet,
plaine de agneaulx de Rommenye; laquelle robbe luy tenoit le corps, ensemble le
col et les bras, en chaleur’. De geheele lange zin, waarvan dit fragment deel uitmaakt,
is corrupt, waarom de uitgevers dan ook in een noot aanteekenen: ‘Le manuscrit
doit être ici défectueux, car toute cette phrase n'est guére intelligible’, maar de
woorden waar het hier voor ons om gaat t.w. agneaulx de Rommenye moeten
ongetwijfeld juist zijn, al plaatsen de uitgevers achter Rommenye ook een
vraagteeken.
Begrijpelijk is dit vraagteeken echter wel, want een land of streek die den naam
draagt van Rommenye, waar deze lammeren vandaan zouden moeten komen, is
niet bekend. Immers aan den naam van Griekenland in de middeleeuwen Romania,
waaruit, wat den vorm betreft, Rommenye zou kunnen zijn ontstaan, kan hier niet
2)
worden gedacht . Nog minder aan het

1)
2)

Collection des Voyages des Souverains des Pays-Bas publiée par MM. Gachard et Piot, T.
III, p. 67-68.
Zie Tijdschr. XLVII, blz. 149.
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laag gelegen land Romney bij Dungeness aan Engeland's zuidkust, dat in het
1)
Nederduitsche Seebuch voorkomt in den vorm Romenye en in de Nederlandsche
de

2)

3)

4)

leeskaartboeken der XVI eeuw als Romenij , Rommenie en Romenien .
Men zal moeten aannemen, dat het Rommenye van onzen tekst zijn ontstaan te
danken (of te wijten) heeft aan het bnw. Rom(m)enijs(ch) evenals dit het geval zal
zijn met eng. (of liever: schotsch) Romany (in Romany bowgh (buge), skinnis), dat
naast het bnw. Romynis (in Romynis bowgh) opkwam, vgl. ook ndl. Romany (in
5)
Romany Vellekens) en Romanie (in Romanievelletjes) . En dit bnw. Rom(m)enys(ch)
gaat, zooals ik heb trachten aannemelijk te maken, terug op Romenis, in het
Oud-Bergamaskisch het bnw. dat behoort bij Romano, het stadje dat thans officieel
Romano di Lombardia heet.
Uit de verbinding agneaulx de Rommenye blijkt tevens, dat men onder de
Romeins(ch)e of Rom(m)enys(ch)e vellen niet uitsluitend geitevellen verstond, maar
ook schape- of lamsvellen, welke meer uitgebreide beteekenis ik reeds niet
onaannemelijk achtte voor de door Palsgrave met rommenys samengenoemde
6)
peaulx de Lombardie .
Leiden.
R. VAN DER MEULEN.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Seebuch (ed. Koppmann) III, 19: Item van der Nisse van Romenye bet in de Hovede maket
vul see sudsudwesten mane buten in deme varwege (var.: Item van der Nesse van
Rummenygebage).
Leeskaartb. v. 1532 (ed. Knudsen) XXXIV, 3: Vander Nysse tot Romenij etc.
Leeskaartb. v. 1541 (ed. Rogge) XXVIII, 8: Vander Nesse tot Rommenie etc.
Leeskaartb. v. 1566 (ed. Knudsen) XXXIV, 8: Vande Nesse tot Romenien etc.
Zie Tijdschr. XLVII, blz. 157.
Zie Tijdschr. XLVII, blz. 154.
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1)

Aantekeningen bij Breero's kluchten .
II. Symen sonder Soeticheyt.
Vs. 1-2. - Evenals de klucht van de Koe begint ook deze met allerlei levenswijsheid
in spreekwoorden, zegt V.R. en verklaart dan vs. 1: Slordicheyt en is geen heylicheyt
als: slordigheid is geen deugd, integendeel ze gaat gewoonlik met andere ondeugden
gepaard. Ik heb in de eerste plaats bezwaar tegen allerlei; S. bepleit hier toch wel
in hoofdzaak de zuinigheid, de spaarzaamheid, het overleg; slordigheid wordt door
hem afgekeurd, omdat ze leidt tot onnodige kosten, tot verkwisting. Slordicheyt moet
hier in dit verband de bijgedachte wekken aan overdaad; vgl. in hedendaagse taal:
een slordige borrel, met slordige hand en vgl. Boekenoogen i.v. slordig. - Kleine
vogeltjes (maken) kleine nestjes; vgl. Roemer Visscher's Sinnepop Oolyck maer
vrolyck, waarvan het slot luidt: Gaet nu ghy gierigaert, ende maeckt u nest groot
met moeyten ende arbeydt, dat het kleyn Vogelken niet doen en wil, omdat het weet,
dat ghy meer benijdt dan bemindt zijt.
Vs. 9. - In 't Westfr. en 't Fr. is enkel(d) zeer gebruikelik voor een enkele keer.
Verdient het in verband daarmee geen aanbeveling om ook hier die betekenis aan
te nemen en niet die van: in ieder geval, beslist? vgl. ook o.a. Van de Water, blz.
90.
Vs. 13 - wat haest hadden wij; dezelfde uitdrukking ook Moortje 2887, m.i. weer
te geven door: geen haar op ons hoofd dat er aan dacht. ‘Dat zal laat worden’, zegt
een Amsterdamse straatjongen, wanneer hij op spottende wijze wil laten blijken,
dat hij niet van plan is aan een aanmaning gehoor te geven, of dat hij zich niet laat
intimideren door een bedreiging.

1)

Vergelijk Tijdschrift XLVIII, blz. 1 vlg.
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Vs. 35 - ien hoope stof. - Voor deze bijvorm van hoop vergelijke men Ndl. Wdb. i.v.
Het woord hoope leeft nog in Noordholl. taalgebruik (een hoope volk, een hoope
water); vgl. Taalgids I, 112. Het Fries onderscheidt heap en hopen: Heap wordt
gevoeld als subst. = menigte, troep; hopen is een onbepaald telwoord of een
maataanduiding. Men zegt (mèt en zonder lidwoord) hopen (in hopen) minsken, tiid
= veel menschen, tijd; ook (in) hopen tinke .... = velen denken. In heap minsken is
een (verzamelde) menigte. In 't Gron. bestaat, meen ik, eenzelfde verschil in gebruik
tussen hoopṃ en hoop.
Vs. 37. - Nauwe-Niesje; nauw is hier m.i. schriel, gierig; ‘thans in N.-Ndl. niet meer
in vrij gebruik’, zegt het Ndl. Wdb. Het Fr. kent deze betekenis nog wel; vgl. ook Fr.:
Hy is net nau = niet inhalig; zie verder Fr. Wdb. i.v. nau en binaud. Dit benauwd =
gierig kent ook het Westfr.: een benauwde kerel, het Gron. eveneens; zie Ter Laan
i.v.
Vs. 48. - Kan tet (in hangdeloose tetten; ook Koe 330 hangdeloose tedt) verwant
zijn met Fr. tutte, tutsje = zeer onhandig, onverstandig, onnoozel, slordig
vrouwspersoon?
Vs. 51. - Ick doe oock wat ick doe vat V.R. verkeerd op. Hij vergelijkt Jan de Witt's
zinspreuk: ago quod ago; maar de betekenis is in de tekst: Wat ik ook doe, al wat
ik doe (doe ik enz.). Ook heeft hier dus concessieve kracht, vgl. Moortje 1325-1327:
Sy schrijft goet vaerdich schrift, sy kan oock lustich lesen,
Sy handelt braaf de Luyt, sy singt heel soet Musyck,
Sy doet oock wat sy doet, sy doet het meesterlijck.

Vs. 62. - Voor ongneertich verwijs ik naar Nieuwe Tg. XXIII, blz. 142.
Vs. 45. - Tentich = overdreven net, zindelijk is in de Noordhollandse volkstaal nog
in gebruik; zie Taalgids I, 296.
Vs. 72 - in elcks feest. Het gebruik van elk, ‘ter aanduiding van ieder individueel
lid eener gemeenschap van welke in het verband sprake is of van de menschheid
in het algemeen’, is in Noord-Nederland niet meer gewoon. zegt het Ndl. Wdb.
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In het Fries en het Gronings wordt elk in die zin wel gebruikt. Elk sines, den kriget
de divel neat; elk zörgt eerst veur zok zulṃ (vgl. Fr. en Gron. Wdb.). Een dergelik
gebruik vindt men hier in vs. 72; vgl. nog elk wat wils.
Vs. 90. - De obscoene aardigheid in dit vers lichten V.R. en het Ndl. Wdb. toe met
een versregel uit Frick in 't Veurhuis. Hierbij mag worden gevoegd de volgende
passage uit het tafelspel. Van een lantman met een korf met eyeren, door Van
Vloten uitgegeven (D. War. X, blz. 113):
Want een gôe haen hout sijn hennen wel in vreen,
Maer sijn derde been, dat macher wonder by doen.

Vs. 100 - genocht. In 't Fries is nocht het gewone woord voor genoegen, vermaak;
ook 't Gron. kent het.
Vs. 111. - In verband met: men beslaat geen loopende paarden wijs ik op Spiegel
der Minnen 5259: Men besloecher dat paerdeken inde vuyst; Twas haest u haest
u (obsc); op Spel van de Christenkercke, 901-902: soo soudmen gebonden
paerdekens int ronden wuijter handt beslaen (obsc.); op Coster's Teeuwis de boer,
678-79:... de noble baasen, die hier mogelijck staen onder den hoop, die een paerdt
uyter vuyst beslaen connen, maar niet ter loop (obsc.?); op Gedichten van Van
e

Paffenrode (11 dr.), blz. 215: Is 't volk van Sint Eloi, zoo zal hij aanstonds vragen,
of men in tijd van nood kan uit de hand beslaan (obsc). In verband daarmee schijnt
het mij nutteloos er over te redetwisten, of Br. de uitdrukking hier in obsc. betekenis
gebruikt of niet. Het publiek zal bij Sijmens woorden het zijne wel gedacht hebben,
al mag voor de naieve hoorder dan ook een onschuldiger opvatting van de zegswijze
hebben bestaan.
Vs. 125. - Zijn vijf zinnen alle drie hebben is een spreekwoordelike uitdrukking
voor niet goed bij zijn verstand zijn. Een vb. vindt men in Filibert of Oud Mal van
Van Paffenrode, blz. 149 (en vgl. Hopman Ulrich, blz. 67: Heb jy jou vijf zinnen
altemaal, zoo zijn' er maar twee t'huis en de rest zijn speulen). Ook Tuinman I, 272
kent de uitdr.; nog een
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vb. geeft het Ndl. Wdb. i.v. molen, kol. 1024. Van Moerkerken, blz. 153 heeft: Hy is
schier berooft van alle dry sijn sinnen (vgl. Tuinman II, 17). Met S. s. S. 125-128
vergelijke men Moortje 1591.
Vs. 137. - Schorten op vertaalt V.R. in zijn Wdl. met: mankeren aan; dat is niet
juist. Schort er jou wat op is weer te geven door: heb je er wat op te zeggen? (Knuttel:
‘moet je er iets van hebben’); vgl. Lucelle 1285 en verder Ndl. Wdb. i.v., kol. 914.
Geeft men de woorden zo weer, dan is ook de nazin verstaanbaar.
Vs. 147. - vel met een gat; ook Teeuwis de boer, 137 en Van Moerkerken 387,
vs. 76; droncke vel, van een man gezegd, Teeuwis 917.
Vs. 219. - Wat is dat eseyt is m.i. niet: Wat is dat goed gezegd, of volkomen juist
(V.R.), maar: wat wil dat zeggen, wat betekent dat?
Vs. 242. - yet vreemts is niet verklaard. De bedoeling zal wel zijn: iets
onaangenaams, iets hinderliks; vgl. Mnl. Wdb. i.v. vremt. De waarschijnlikheid van
die opvatting wordt versterkt door de bij V.R. aangehaalde passage uit Franssoon's
Giertje Wouters.
Vs. 252. - Voor Teuntjes raad aan S. om ‘in (sijn) geel’ gekleed te gaan vergelijke
men Roddr. ende Alph. 414-415:
Gans lyden Meuwen-Haan, wat 's dit? Dus altemaal in 't Gheel?
Wat, dit en draaght niemant of hy is geck of eel.
1)

Zie ook Ndl. Wdb. i.v. geel, znw. en bijv. Sp. der Sonden 11644 vlg. .
Vs. 256. - Voor pels verwijst V.R. o.a. naar Sp. Brab 1665, maar daar heeft pels
de betekenis van (onder) rok en hier hebben we te doen met een kledingstuk dat
Symen draagt. Dus een bonten mantel, zoals Te Winkel en Ndl. Wdb. ver-

1)

r

A. van Mildert's Boertighe Clucht van S . Groengeel is op het spreekwoord: Niemant draeght
Groen of Geel, Of hij is Sot, of Eel.
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klaren - (vgl. vs. 78)? Wat S. draagt, wat Teuntje hem wil laten dragen (vgl. ook vs.
258 en 259), is mij niet duidelik.
Vs. 278. - Met tap = plaats waar getapt wordt (V.R.) is de versregel niet verklaard.
De bedoeling van (klaren) voor den tap moet hier wel zijn: staande weg, aan de
toonbank, zonder daarbij in de herberg te gaan zitten; zo wil ook Te Winkel.
Vs. 279. - die Met wap = die mag er wezen, meent V.R. Waarom niet: die heet
Wap? Wap komt als vrouwennaam in Friesland voor (zie Winkler, Friesche Naamlijst).
Vs. 285. - Hael-over; vgl. Tuinman I, 220. Dat vlay het Mnl. vlade, vla zou zijn,
komt me zeer onwaarschijnlik voor; nadere verklaring en andere bewijsplaatsen
ontbreken bij V.R. (en Knuttel). Ik zou liever denken aan een drukfout voor blay, dat
de

in 17 -eeuwse taal als scheldwoord voor een vrouw voorkomt (zie Ndl. Wdb. i.v.
blaai III; een vb. uit Snapp. Sijtgen en uit de Schijnheilig). Het Fries kent blei en
bleike, door het Fr. Wdb. weergegeven met ‘laf of onnoozel vrouwmensch.’ Daarnaast
ken ik 't ook als jongensgek.
Vs. 298. - Voor salich in salege knecht mag verwezen worden naar Ndl. Wdb. i.v.
salich 5.
Vs. 304. - daer most lustich kley ande kloet zyn. De uitdrukking wordt in Friesland
en Groningen (Westerkwartier) veel gebruikt, altijd in verband met een rijke vrijster.
Dus, Fr.: Der is modder oan 'e kloet = daar kun je een rijk huwelijk doen. Voor 't
de

17 -eeuws wijs ik nog op Bredero's Aenspraek vande Petemeuy tot de Neef, vs.
39: Tot Brechjes is klay an de kloet (Br. III, 224); ook Hopman Ulrich, blz. 76. Voor
kley (zonder meer) = geld vgl. Van Moerkerken, blz. 365. 'k Heb mè kley an me gat,
zegt de vrijer van Trijn in Hofwijck, 1782.
Vs. 312. - Die seer wel sit op de Marckt had wel verklaard mogen worden: die
daar een goed renderend bedrijf heeft (vgl. vs. 306).
Vs. 315 - (praten) by loutere ponden vertaalt V.R. zonder
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nader bewijs door geweldig; Knuttel wil: zoo dat het wat inbrengt. Het komt mij voor
dat men de versregel beter zò kan weergeven: (Trijn praat niet als 't eerste het beste
sukkeltje van een koopvrouw) zij pocht, praat met zelfbewustzijn over haar - voor
een marktvrouw - aanzienlike omzet en winst.
Vs. 341 - met stijve wangen moet hier wel betekenen: met een onbewogen, stalen
gezicht; maar in de vbb. die V.R. ter illustratie geeft, nadert het tot onbeschaamd.
Die betekenis geeft het Ndl. Wdb. ook voor: met stijve kaken (zie Ndl. Wdb. i.v.
kaak, kol. 612; en nog een vb. bij Huygens, Worp VII, 165).
Vs. 352 - versoecken = beproeven; nog in 't Fries fersiikje en meer gebruikelik
bisiikje in die betekenis.
Vs. 353 - geeft hem = ga maar door, zegt V.R. Is dat niet te zwak? Ik zou 't liever
willen weergeven door: geef'm van rakum, van katoen (doe je best maar om me
nog meer voor de mal te houden); hou er een stevige gang in (in verband met: laet
die wagen vry voort gaen); spaar me niet.
Vs. 360 - De bedoeling van V.R.'s aant. bij rekel (‘minderwaardig soort hond; ook
vrek’) ontgaat me. Teuntje gebruikt het woord als scheldwoord, maar S. in zijn
wederwoord vat het op als mannetjeshond; en zo gaat dus zijn antwoord weer de
obscoene kant uit (vgl. Van Moerkerken, blz. 417, vs. 109); rekel als scheldwoord
(misschien ook met een bijbedoeling) ook Molenaar 589.
Vs. 396. - Stock-nar kent ook Tuinman I, 306.
e

Vs. 397 - ‘bar (niet sober zoals 1 dr.)’, zegt V.R. Inderdaad zal hier, in verband
ook met 't rijmwoord van vs. 396 (stock-nar) in de latere drukken (B.E.F.G.M.) wel
de oorspronkelike lezing bewaard zijn. Ben verhaspeling van soo barr' (soo berr')
in soo sober is bovendien veel aannemeliker dan omgekeerd een wijziging van soo
sober tot soo barr' Het merkwaardige is dus dat de oudste bekende druk, A (1619),
een bedorven lezing heeft. De vraag is nu: hoe komen de drukken B. enz. aan de
correctie? Naar een geschreven text? of is er een aan A. voorafgaande druk geweest,
die verloren is gegaan,
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altans nog niet teruggevonden (vgl. V.R.'s Inleiding, blz. XCII)? Misschien is ook de
correctie door drukker (of uitgever) op eigen gezag aangebracht.
Vs. 404-420. - Wie is die ‘groote(r) Heer, die nauwelijcks kan staan stil?’ In deze
passage zitten verschillende bedekte toespelingen en verloren gegane volkshumor;
Te Winkel en Knuttel wagen zich niet aan enige verklaring en ook V.R. gaat enkele
moeilikheden stilzwijgend voorbij. Een oplossing die mij in alle opzichten bevredigt,
kan ik ook niet geven, maar een vermoeden heb ik wel en een bespreking kan altans
de weg openen tot een verklaring. Aan alle huwelikscandidaten voor Teuntje, die
Symen de revue laat passeren, ‘zit een luchtje’, maar aan deze ‘groote heer’
misschien wel het onaangenaamste, ondanks de voorname titels, die S. hem
meegeeft. Hij is ‘Keuningh vande water-rotten, Cornel vande gauwe dieven’ en
tenslotte .... ‘'t mannetje met een been, die de Tonnen (biertonnen, vermoed V.R.)
thuys gaat rollen’. Nu eerst (vs. 419-420) gaat Teuntje een licht op. Maar al de
bedekte aanwijzingen van vs. 404 af moeten wel betrekking hebben op hetzelfde
personage. Dit is niet het gevoelen van V.R.; die meent dat Symen na vs. 417 met
een nieuwe pretendent komt, dat de ‘Cornel’ een ander is dan de ‘Keuningh’ (zie
zijn aant. bij vs. 420). Maar dan zou immers aan Teuntje verborgen blijven, wie in
vs. 404-417 is bedoeld. Die verzen zouden een raadsel zonder oplossing zijn; dat
kan niet juist wezen. De qualificatie: Cornel van de gauwe dieven geeft, naar ik
meen, enige zekerheid aan een vermoeden, dat reeds dadelik toen ik deze passage
las, bij mij opkwam, nl. dat S. Teuntje wil laten trouwen met een faecaliënruimer,
een man van het ‘tonnenstelsel’, dat we hier midden in stercoristiese volkshumor
zitten.
In de Spaansche Brabander zegt Harmen (vs. 1070): ‘ick ben vanden vroomen’.
‘Vroomen?’ herhaalt Andries, ‘ghy slacht de stronckt, ghy benter af ghekomen’. Men
de

weet dat deze ‘aardigheid’ in 17 -eeuwse kluchten meermalen voorkomt. Is nu de
de

volgende passage uit het 2

deel van Claas Kloet een
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variant op deze spreekwijze: Op de betuiging van Vroech Bedurven, dat hij gekomen
is van de ‘goen’, zegt Sybrech: ‘Jy van de goen e comen: ja as gauwe dieven doen’.
Mij dunkt, gauwe dieven moet hier wel een aanduiding zijn voor wat in de spreekwijze
gewoonlik onverbloemd wordt genoemd. Vanwaar dit euphemisme? Ik ken geen
andere vbb. en kan naar de oorsprong slechts gissen. Moet men denken aan de
heimelike weg (de achterpoort), waarlangs een dief 't huis verlaat en staat gauwe
1)
woordspelend voor gouwe (gouden)?
Zoo kan dan Cornel van de gauwe dieven zijn, wat o.a. te Utrecht sindaelsnider
2)
heet , de man die de wijngaard onder de aarde snoeit (Teeuwis 322), de man wiens
ambt er toe leidt om hem met allerlei verbloemende, dubbelzinnige namen te
betitelen. Vergaart hij misschien ook wat op straten en pleinen wordt gedeponeerd?
Hij gaat elke dag de hele stad rond (vs. 404-406); hier zoekende en daar zoekende
(405)? In vs. 408-409 kan een woordspeling zitten van schellen en schelden;
misschien kondigt hij met een bel of door te schellen zijn komst aan; wordt dan ook
op zijn signaal de afval uit de huizen op straat gezet? En kan hij in vs. 410 er zich
over beklagen, dat hem niet alles wordt gegeven wat hem toekomt, dat (misschien
voor tuinbemesting, altans voor particuliere doeleinden) het een en ander wordt
weggenomen of achtergehouden? En hoe is te verklaren Koning vande water-rotten?
Ziet dat op 't vervoer van afval en faecaliën te water? of op een zekere water- of
grachten-reinigingsdienst? De tonnen (v. 420) moeten dan in mijn hypothese de
tonnen der privaten (en misschien vuilnistonnen) zijn en 't mannetje met een been
was ongetwijfeld een bekend Amsterdams type uit Bredero's tijd. Men ziet: ook mijn
poging tot verklaring komt niet boven vermoedens uit; ik heb

1)

2)

de

Faecaliese aardigheden van dat soort zijn in trek in de 17 eeuw; men vindt er verschillende
o.a. in Dronkkerts Slemp-dag van Jan Zoet (Digt-Kunstige Werken 285): het zagte gouwdt,
schullip-goud enz.; zie ook Ndl. Wdb. i.v. geelgieter, geelkuischer.
De verklaring die het Mnl. Wdb. van sindaelsnider geeft, is foutief; vgl. Verslagen en
Mededeelingen van de Kon. Vl. Ac., Dec. 1921.
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getracht iets te weten te komen omtrent de inrichting der stadsreiniging in 't begin
de

der 17 eeuw, maar iets van belang heb ik niet kunnen vinden; altans niets om mijn
hypothese te bevestigen, maar ook niets dat ze onwaarschijnlik maakt. Mogelik lokt
mijn verklaring tegenspraak uit of (welkome) aanvulling en, al heeft dan de zaak
denkelik een onaangenaam luchtje, het is toch wel wenselik dat we komen tot een
juiste verklaring van de bier besproken passage, die immers ook weer een brokje
Amsterdams leven beschrijft.
Is mijn opvatting juist, dan is de uitdrukking: Schort nou jou lip op, want het reghent
heuningh in dit verband, door het publiek, belust op dergelik soort aardigheden - en
dat moet wel talrijk zijn geweest - dubbel genoten; vgl. voor de uitdrukking Tuinman
I, 74 (en ook Harrebomée II, 314: Als het stront regent, krijg je ook je part?)
Vs. 436. - Voor je siet, dat ik nergens verklaard vind, is hier m.i. een imperatief:
denk aan je toekomst, zorg voor je toekomst; voor de woordschikking kan men o.a.
vergelijken het slot van vs. 518: dit my verklaart.
Vs. 441. - Ick blijf sen borch is mij duister. Jen (= je en) borch stelt V.R. voor. Ik
zou, als de tekst bedorven is, liever willen veranderen in Elck blijf sen borch = laat
ieder (van ons) aansprakelijk blijven voor zijn eigen doen en laten; m.a.w. maak jij
je maar niet bang, hoe 't met mij zal aflopen. Daarmee stapt Teuntje dan van de
‘houwelicke saken’ af en gaat tot een ander onderwerp over.
Vs. 446 - onse aller Griet; vgl. Sp. Brab. 1137: ons aller Hans Jongen; Sp. Brab.
1511: onser aller Lijs; Stijve Piet (van W.D. Hooft), blz. 2: onse alder Pieter Jansz.
Poot; Giertje Wouters, blz. 1: ongse alder slechthooft Jan Dirksz. (= de ons allen
bekende).
Vs. 484. - Dan sach ick het eraan. Dan zou ik geen bezwaar hebben? vraagt V.R.
zonder verdere poging tot verklaring te doen. Is eraan het part. van (ge)raden, met
de betekenis bezorgd, opgelost, vgl. Ndl. Wdb. i.v. geraden en Mnl. Wdb.? De
vertaling
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zou dan zijn: dan was de zaak in orde (dan waren er geen moeilikheden meer). Dan
valt ook te vergelijken Duitsch geraten; en vgl. ook Fr. riede = zorgen, schaffen,
aanschaffen.
Vs. 505 - ick wil de eynden in myn hangt hebben. Misschien moet men eynd hier
opvatten als touw, koord, teugel. Eind = touw vindt men bv. in de Friese uitdrukking:
yens ein (string) fêst hâlde = zijn bewering volhouden, vgl. Harreb.: hij houdt zijne
streng stijf (vast) en Ndl. Wdb. i.v. einde, kol. 4022; ook Gron. Wdb. i.v. string. Ik
zou dan willen vertalen: ik geef het bestuur (over mijn leven, mijn lot) niet uit handen;
ik wil zelf bestemmen, waar ik heenga, waar ik terecht kom.
Vs. 519-523. - Door V.R.'s waardevolle aantekening komen deze verzen in het
juiste licht te staan. Met betrekking tot Amsterdam geef ik nog enkele aanvullingen:
Over dergelike ‘malle koomenschappen’, als S. hier opnoemt, wordt behalve
Molenaar 383 ook geklaagd in Giertje Wouters, blz. 6. - Bij de door V.R. gegeven
aanhaling uit het werk van J. van Kuyk zie men ook Wagenaer I, 417 en III, 48; over
de ‘Jeruzalemvaarders’ te Amsterdam vindt men enkele bijzonderheden bij dezelfde
1)
schrijver, II 126 . In Amstelodamum (Mei 1929) wordt iets verteld over Joost
Noortdyck, een koopman te Amsterdam, die in 1660 weddingschappen aanging
met twee goede vrienden om ‘een castoren hoed van sestig gulden’ en om honderd
gulden in geld, dat hij binnen een jaar getrouwd zou zijn (blz. 56).
Vs. 522-523 worden mooi geïllustreerd door de volgende versregels uit Scamel
Ghemeente ende Trybulacie van Cornelis Everaert:

1)

Uit van Steyn's Lammert Meese (Delft, 1661) haal ik aan:
Jy bint eelder as Jan de Steyl-oor, jaje by men soolen,
Die altijt droncke reysen wil: of na Constantinopolen
Of Jerusalem; of na Romen; of naden Deen; ofden Sweedt;
Of na Spanje; Betlem; Itaalje, Parijs, 't scheeltem dan niet en beedt,
Wel verstaende alsmer inde kroeg kost na toe varen,
Op het Schip van een volle ton, en in Bachus baaren.
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Al hebt ghy by tyden couverheyt van ghelde
Scamel ghemeente, ic moet hu verwytten,
Huut vreesen oft hu zoude mueghen bytten,
Up tkyndt draghen van Lysken of Leysken
Gheyft gyt int aveuthueren van cnechtken of meysken.
1)
Dan coopt ghy ende vercoopt een jaerkin dach .

Voor de verspreiding en ouderdom van dergelike dwaze weddingschappen en
koopmanschappen haal ik uit het Mnl. Wdb. aan: Alle weddespele, kilifiten? up
jaerdaghe te kopen, up bedevarde te kopen, up der lude lijf (vgl. vs. 522) e.d., daer
en wil die raet ghene claghe van horen na dessen daghe, Stadb. van Gron. IX, 26
(zie Mnl. Wdb. i.v. weddespel); en verder: Die enighe ware vercopen enen mensche
2)
op een iaerdach, Ned. Proza 159 (Mnl. Wdb. i.v. jaerdach . Vgl. wat V.R. opmerkt
bij vs. 522: op jaer en dach; Ndl. Wdb. VIII aldaar is een drukfout; VII wordt bedoeld.
A m s t e r d a m , Juni 1929.
A.A. VERDENIUS.

Naschrift.
Slordicheyt en is geen heylicheyt. Dr. A. Beets maakte mij duidelik, hoe deze
spreekwijze moet worden verklaard. Ik laat zijn aantekeningen hier in 't kort volgen,
daar de omschrijving in Ndl. Wdb. VI, 470 en bij V.R. niet geheel juist is. Zeker
Praemonstratenser die zijn klooster liet zien, zou zich in een Trappistenklooster niet
kunnen schikken... omdat zij hem een te strengen regel volgden en ook niet helder
genoeg waren. ‘Want’, zei hij, ‘vuiligheid is nog geen heiligheid’ (De Nieuwe Cour.
van 6 Nov. 1904, Ochtendbl.). Halma: Morsigheid is geen heiligheid = On n'en est
pas plus saint pour être malpropre; zie ook Waasch Idioticon op hooveerdigheid en
Ndl. Wdb. IX, 1153 op morsigheid. De bedoeling is dus: de heiligheid zit 'm niet in
de slordig- (morsig-, vuilig-)heid; al is iemand slordig, daarom alleen is hij nog geen
heilige.
A.A.V.

1)
2)

vs. 195-200. Men vindt de vertaling van deze verzen in de Spelen van Cornelis Everaert door
J.W. Muller en L. Scharpé, blz. 577. De cursivering is van mij.
Dit is een aanhaling uit Des Coninx Summe; zie Tinbergen, blz. 259 en de aant. blz. 527.
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Willem's Madoc en zijn bron.
Hypothesen over niet overgeleverde en slechts uit enkele vage toespelingen bekende
teksten zijn doorgaans alleen voor de auteurs zelf zeer overtuigend; niet dikwijls
echter zullen de gezamenlijke veronderstellingen van eenige geslachten
onderzoekers in de latere samenvattende litteratuurgeschiedenissen een zoo koele
ontvangst hebben gevonden als ten deel is gevallen aan de gissingen naar den
oorsprong en den inhoud van het verloren ‘jeugdwerk’ van ‘Willem die Madocke
makede’. Over de candidaturen der verschillende Kymrische en andere Madoc's,
die achtereenvolgens als voorbeeld zijn aangewezen, heeft de critiek immers met
groote eenstemmigheid ‘la mort sans phrase’ uitgesproken: Leo's hypothetische
1)
2)
Keltische dierenroman en Martin's vizionnair gedicht hebben haar evenmin kunnen
bekoren als de reëele, door Prof. Moltzer aangehaalde Droom van Rhonabwy den
3)
dienstman van Madawe ap Maredudd , en bovenal heeft zij weinig meer dan spot
overgehad voor den verrassenden inval van ‘de(n) geleerde(n) Willems, die
droomde(!) van een Grallischen (sic) zeereiziger Madoc, zoon van

1)

2)

3)

ZfdA., IV (1884), 565 vlgg. Intusschen heeft het voortgezette onderzoek nauwelijks een spoor
van een Kymrische dierenfabel aan het licht gebracht buiten de vertaling van de bekende
Latijnsche verzameling van Odo de Chériton (het laatst uitgegeven door Ifor Williams, Wrecsam
1926), en daarin heet de vos Reinyard! Of Madoc, naast het gebruikelijke Madyn, in het
Kymrisch werkelijk voorkomt als dichterlijke naam voor den vos, zooals Leo en later Zimmer
(ZfdA. XXXII, 285), vermoedelijk op gezag van het beruchte woordenboek van Pughe,
aannamen, staat nog te bezien.
R. (Paderborn 1874), bl. XIV-XV. Deze, overigens aantrekkelijke conjectuur zondigt door een
willekeurig en volstrekt onverdedigbaar gebruik van den term ‘gälisch’. De aldaar genoemde
Iersche bisschop Maedoc zal wel, evenals St. Patricius, van Britsche afkomst zijn geweest.
Tschr. III, 312 vlgg. Afgezien van het bezwaar, dat deze Madawe slechts driemaal terloops
in den aanvang van dit wonderlijke verhaal wordt genoemd, moet ten sterkste worden
betwijfeld, dat een vreemdeling zich aan de bewerking van een zoo bij uitstek
nationaal-Kymrische en dan nog zoo karakteristiek behandelde stof zou hebben gewaagd.
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Gwynedd (sic), die in 1170 America zou ontdekt hebben, doch waarvan nergens in
1)
onze middelnederlandsche romans wordt gewaagd’ .
Nu moet erkend worden, dat J.F. Willems zich allerminst groote moeite heeft
getroost om zijn overigens zeer voorzichtig geopperde gissing met deugdelijke
argumenten te staven. Zelf noemt hij als zijn bron de Biographie universelle van
Michaud (XXVI, 95), en hoewel Bilderdijk hem wel had kunnen bekend maken met
het langademige gedicht Madoc van zijn vriend Southey, blijkt uit niets, dat hij zijn
onderzoek verder heeft uitgestrekt. Doch ook bij grondiger documentatie zou Willems
zich wel niet hebben kunnen beroepen op een toen nog onuitgegeven tekst, die zijn
fantastisch schijnende conjectuur, zoo al niet waarschijnlijk, dan toch verdedigbaar
maakt, en eenige meerdere aandacht voor de Kymrische Madoc-overlevering schijnt
2)
te rechtvaardigen .
De oorsprong van deze overlevering blijve voorloopig buiten beschouwing. Vast
staat, dat zij in haar uitgewerkten vorm minstens teruggaat tot 1559, het jaar waarin
de Welshe oudheidkenner Humphrey Llwyd (een vriend en medewerker van onzen
Ortelius), met gebruikmaking van oudere bronnen, een uitvoerige geschiedenis van
zijn land samenstelde, welke nimmer is gedrukt, doch den grondslag heeft gevormd
voor het werk dat in 1584 door zijn landgenoot David Powel onder den titel Historie
of Cambria is uitgegeven. In dien vorm luidt de romantische geschiedenis van dezen
3)
Madoc als volgt :
de

Hij leefde in de tweede helft van de XII
vorst van Gwynedd (Venedotia, Noord-

1)

eeuw en was een zoon van Owain, den

Aldus Nap. de Pauw, Versl. Kon. Vl. Acad., 1 (1887), 163. Instemming met Willems' hypothese
1

2)
3)

(R , Gent 1836, bl. XXXIII-XXXIV) betuigden Geyder, in een (mij onbekende) Duitsche vertaling
(Breslau 1844), blz. XIV, en Serrure (Gesch. Ned. en Fr. letterk. in het graefsch. Vlaenderen,
Gent 1855, bl. 149).
Men vindt een beknopt overzicht van den stand van het (Kymrische) Madoc-probleem in
1893, van de hand van J.E. Lloyd, in de Dictionary of national Biography, XXXV, 302-303.
In de uitgebreide editie van W. Wynne (London 1774), op blz. 195-197.
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Wales). Na den dood van dezen zeer bekwamen heerscher, die zoowel in den krijg
als bij politieke verwikkelingen volkomen tegen Hendrik II van Engeland was
opgewassen en dezen meer dan eens tot een smadelijken aftocht had gedwongen,
in 1170, breekt onder zijn zonen de gebruikelijke successiestrijd uit. Madoc evenwel,
van vredelievender aard, ruimt vrijwillig het veld en beproeft zijn geluk op zee. Na
eenigen tijd keert hij echter terug in zijn vaderland en weet wonderlijke verhalen te
doen over een door hem ontdekt land. Hierdoor opgewekt, stelt thans een grooter
aantal vrijwillige ballingen, voldoende om tien schepen te bemannen, zich onder
zijn leiding. Daarna werd nimmer meer iets vernomen van de landverhuizers, die
vermoedelijk geheel in de oerbevolking van het door hen gekoloniseerde gebied
zijn opgegaan. Het door Madoc ontdekte land moet echter gezocht worden in Florida
of Mexico, waar de taal der inboorlingen verscheidene onmiskenbaar Welshe
woorden zou hebben opgenomen, en aan de Britten komt derhalve de eer toe de
Nieuwe Wereld lang voor Columbus en de Spanjaarden te hebben ontdekt!
de

Dit verhaal nu draagt in meer dan een opzicht den stempel der XVI eeuw, tijd
van levendige belangstelling voor de herkomst der volkeren - men denke aan de
wonderlijke theorieën van Goropius Becanus en de felle controverse over den
Indischen oorsprong der Friezen -, en in het bijzonder van hernieuwd prestige van
de eerbiedwaardige Trojaansche afstammingssage der Franken en Britten, door
Hendrik VII na zijn troonsbestijging ook in Engeland tot groot aanzien gebracht.
Daarnaast echter heeft de verheffing van dezen telg van het oude Welshe geslacht
Tudur, in Wales luid bejubeld als de sinds eeuwen voorspelde revanche op de
Engelsche overweldigers, ook sociale gevolgen gehad, die zich duidelijk in de
Madoc-overlevering afspiegelen. Onder den indruk van deze groote politieke
gebeurtenis immers ontwikkelen de Welshmen een energie en een
ondernemingsgeest, welke hen binnen weinige geslachten op elk gebied op den
voorgrond brengt, in Engeland, maar
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meer nog in het buitenland: zoo te Antwerpen de agent der Merchant Aventurers
Richard Clough (Risiart Klwch), in Staatschen dienst de kolonels Thomas Morgan
en Roger Williams, in de Spaansche en West-Indische wateren de psalmvertaler
en vrijbuiter Wiliam Myddelton (Canoldref) en tal van stoutmoedige boekaniers. De
invloed vooral van deze ‘Westward horomantiek’ op de Madoc-overlevering schijnt
onmiskenbaar.
De faam van den Noord-Welshen prins bleef echter niet tot zijn eigen kleine
vaderland beperkt. Van groote beteekenis voor haar verbreiding was de aandacht,
1)
die verzamelaars en beschrijvers van oude voyagiën als Richard Hakluyt en Thomas
2)
Herbert aan zijn avontuur schonken; dank zij dezen is Madoc ook ten onzent geen
de

onbekende gebleven. Wanneer tegen het midden van de XVII eeuw Nederlandsche
geleerden zich werpen in den strijd over den oorsprong der Amerikaansche volkeren,
3)
4)
is de naam van den Welshen zeevaarder nog niet tot Grotius en Nortmannus
5)
6)
doorgedrongen, doch Johannes de Laet en Hornius onderwerpen de overlevering,
hun bekend uit Powel en Hakluyt, aan een uitvoerig onderzoek, terwijl Lambert van
7)
den Bosch van Herbert's relaas een verkorte vertaling geeft. Hakluyt's veelgelezen
werk was ook de hoofdbron van het artikel Madoc in de Biographie universelle van
Michaud, waaraan Willems zijn bekendheid met deze figuur dankte.
In diens tijd had de Romantiek zich echter reeds van deze

1)

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

The principal navigations, voiages, traffiques and discoueries of the English nation (London
1598), III, 1. In den herdruk van de Hakluyt Society, Extra Series (Glasgow 1904), VII, 133
vlgg.
Some yeares travels in divers parts of Asia and Afrique (London 1678), bl. 355-361.
a

Dissertatio de origine gentium Americanarum, [Amsterdam] 1642; 2 ed. [Parijs] 1642;
Dissertatio altera (Parijs 1643).
De originibus gentium Americanarum dissertatio (Amsterdam 1644).
Notae ad dissertationem Hugonis Grotii De origine gentium Americanarum et observationes
aliquot (Amsterdam 1643), bl. 19, 137 vlgg.
De originibus Americanis libri quatuor (Den Haag 1652), bl. 13, 134 vlgg.
Th. Herberts Zee- en Lantreyse, na verscheyde deelen van Asia en Africa (Dordrecht 1658).
de

In de 2

druk (Amsterdam 1665), bl. 180 vlgg.
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stof meester gemaakt - Welshe romantici hebben er de aandacht van Southey op
gevestigd -, en onder de handen van populaire schrijvers en patriottische
feestredenaars verliest dan het steeds meer opgesmukte verhaal van Madoc's
wederwaardigheden volkomen het oorspronkelijk karakter van geleerde overlevering,
terwijl elke schuchtere uiting van twijfel aan de geloofwaardigheid van zijn
ontdekkingen door het koor van kritieklooze verheerlijkers van Wales' roemrijk
verleden voor een aanranding van de nationale eer wordt uitgekreten. Dat op den
duur het gezond verstand heeft gezegevierd over verkeerd begrepen
vaderlandsliefde, is in de eerste plaats te danken aan den kritischen zin en den
moed van den onvolprezen Thomas Stephens, die, na reeds in 1849, in zijn
litteratuurgeschiedenis, een tamelijk gereserveerd overzicht van de controverse te
1)
hebben gegeven , het in 1858 waagde in een opzienbarende beantwoording van
de prijsvraag, uitgeschreven voor het nationale feest (Eisteddfod) van Llangollen,
deze ontdekking te loochenen. Zijn essay wekte in het kamp der dwepende
2)
nationalisten groote verontwaardiging , doch toen het na zijn dood werd uitgegeven
3)
door Llywarch Reynolds , vonden zijn conclusies geen ernstige bestrijding meer.
Deze conclusies zijn niet uitsluitend negatief. Stephens toont onverbiddelijk aan,
dat de ontdekking van Amerika als een laat toevoegsel moet worden beschouwd;
de

maar op grond van het getuigenis van twee barden uit de XV eeuw, Maredudd ap
Rhys en Guttun Owain, neemt hij aan, dat de overlevering van Madoc's zeereis nog
4)
tot de Middeleeuwen behoort. Een andere dikwijls geciteerde tekst, een zg. tirade ,
de

is moeilijk te dateeren; terwijl twee toespelingen bij een bard uit de XII
Llywarch ap Llywelyn, Prydydd y Moch, waarop

eeuw,

1)
2)

The literature of the Kymry (Llandovery 1840), bl. 141 vlgg.
Vgl. Revue Celtique XV (1894), 123-124; Victor Tourneur, Esquisse d'une histoire des études
celtiques (Liège 1905), bl. 144.

3)

Madoc. An essay on the discovery of America by Madoc ab Owen Gwynedd in the 12 century
(London 1893).

4)

The Myvyrian Archaiology, 2

th

nd

ed. (Denbigh 1870), bl. 401b.
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de verdedigers der traditie zich gaarne beriepen, te vaag zijn om eenige
gevolgtrekking toe te laten. Bovenal is echter bedenkelijk, dat de oudste en
betrouwbaarste genealogen geen zoon van Owain Gwynedd van dien naam kennen.
Op grond van deze gegevens is het zeer onzeker of de overlevering veel verder
de

dan de XV eeuw kan worden teruggevoerd, en ook de conjectuur van Willems
schijnt hiermee dus veroordeeld.
Doch op het punt, waar de Kymrische teksten ons in den steek laten, komt de
Anglo-Normandische litteratuur ons te hulp en toont ons het prototype van den later
zoo beroemden zoon van Owain Gwynedd en ontdekker der Nieuwe Wereld in de
bescheiden figuur van Mador den zeevaarder uit de Histoire de Foulque fitz Warin.
de

Deze prozaroman, overgeleverd in één enkel handschrift uit de XIV eeuw (Old
Roy. MS. 12 C XII van het British Museum), is blijkens innerlijke eigenaardigheden
de

1)

een bewerking van een achtlettergrepig gedicht uit de XIII eeuw , en heeft tot
onderwerp de lotgevallen van een geslacht, dat, afkomstig uit de omstreken van
Metz - de traditioneele naam Warin bewaart de herinnering aan Garin, den held uit
de

de Lorreinen -, sedert het begin der XII eeuw gevestigd was te Ludlow, in den
Welsh Border. De merkwaardig levendig geschreven biographie deelt tal van
treffende bijzonderheden mede uit het avontuurlijke bestaan van een Borderlord in
de onrustige dagen van Jan zonder Land; niet zonder spanning ziet men Foulque
III zich handhaven tegenover zijn roerige Normandische buren, wijken voor de
krijgshaftige Welshe vorsten, in ongenade vallen bij zijn trouweloozen leenheer, ten
slotte, als zoovelen voor en na hem, zich terugtrekken in outlawry en in dien staat
door list en stoutmoedigheid langen tijd zijn overmachtige vijanden verschalken.
Tot zoover zal zijn romantische levensbeschrijving zich in de hoofdlijnen wel niet al
te ver van de werkelijkheid verwijderen, al zijn de stoute stukjes

1)

Histoire littéraire de la France, XXVII, 164. De Histoire wordt hier geciteerd naar de uitgave
e

in Nouvelles françoises en prose du XIV siècle, p.p. L. Moland et Ch. d'Héricault (Paris 1858),
bl. 15 vlgg.
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van den adellijken bandiet zonder twijfel aangedikt; op sommige punten vindt de
Histoire steun in het getuigenis der chronieken, en het feit van de outlawry wordt
door zijn pardonbrief afdoende bevestigd. Daarop volgt echter een episode, die in
scherpe tegenstelling staat met de overige, betrekkelijk sobere, hoofdstukken van
zijn levensbeschrijving. De Engelsche bodem wordt den overal opgejaagden Foulque
ten slotte te warm; hij vlucht met zijn volgelingen eerst naar Frankrijk en vandaar
achtereenvolgens naar ‘les VII yles de le Ocean, la Petite-Bretaygne, Yrlande,
Gutlande, Norweye, Denemarche, Orkanye (Orkaden), la Graunde-Eschanye
2)
(Skåne)’, daarna, na een korte rustpoos, naar ‘Yberye’, ‘l'ysle Beteloye’, en ‘Tunes’ .
Daarbij beleeft hij de wonderlijkste avonturen, die met groote uitvoerigheid worden
verhaald: zeeroovers op de Schotsche kust worden verdelgd, schoone prinsessen
verlost, draken gedood, een reus verslagen, een heidensche koning van Tunis
bekeerd. Een dergelijke odyssee past slecht in het leven van een
Anglo-Normandischen landedelman, en daarom bekruipt ons het vermoeden, dat
wij hier te doen hebben met invoegsels van andere herkomst. Dit vermoeden wordt
echter zekerheid, als wij nagaan hoe deze zeevaart-episode wordt ingeleid. Voor
zijn tocht monstert Foulque een bekwamen piloot aan, die op zich neemt voor hem
een schip uit te rusten. Tusschen beiden ontwikkelt zich een gesprek, dat spoedig
overgaat in den bekenden anecdotischen dialoog tusschen den zeerob en den
landrot, welke laatste, vernemende dat alle voorvaderen van zijn nieuwen kennis
op zee zijn gebleven, op zijn vraag hoe deze dan toch wel den moed bezit om zijn
leven aan de verraderlijke elementen toe te vertrouwen, tot antwoord de wedervraag
ontvangt of hij zelf dan niet bevreesd is naar bed te gaan, indien zijn familieleden
3)
zonder uitzondering op die gevaarlijke plaats den dood plachten te vinden . Men
heeft niet nagelaten erop te wijzen, dat deze laatste verzekering al heel zonderling
1)
klinkt in den mond van een lid van het

2)
3)
1)

bl. 101.
bl. 82-83.
bl. 89.
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geslacht der Fitz Warins, wier roerig bestaan in den regel door een minder vredig
einde werd besloten, en dat de zeevaart-episode dus waarschijnlijk door den
1)
samensteller van de Histoire aan in omloop zijnde verhalen is ontleend . Nu is het
2)
zeker opmerkelijk, dat in dit invoegsel de bekwame piloot den naam Mador draagt .
3)
Dit immers is, zooals Philipot zeer terecht heeft opgemerkt , zonder eenigen twijfel
een verbastering van het Kymrische Madawe, Madoc, welke naam blijkbaar in
Romaansche ooren minder welluidend heeft geklonken. Men kent analoge
voorbeelden van deze vervorming van de Britsche uitgangen -awc, -oc, -ec, -euc:
deze namen staan bijv. tot elkaar als Meliador tot Meriadec. In de Histoire de Foulque
fitz Warin meen ik dus een waardevol getuigenis te mogen zien voor de bekendheid
van de overlevering van Madoc den zeevaarder in den Welsh Border in de eerste
de

helft van de XIII eeuw, zulks in tegenstelling met de eenigszins hypercritische
meening van Stephens. Op één punt echter bevestigt deze tekst de door hem
verdedigde zienswijze, dat de held der legende in den oudsten vorm nog niet een
zoon van Owain Gwynedd kon zijn geweest. In het tegenovergestelde geval zou
de samensteller der Histoire, die blijk geeft van grondige bekendheid met de dynastie
van Gwynedd, zeker niet hebben nagelaten dezen trek op te nemen.
Doch al zijn de chronologische bezwaren dus niet onoverkomelijk, dan blijft nog
de moeilijkheid, dat bijv. de figuur van Foulque fitz Warin voor zoover bekend in de
continentaal-Fransche, laat staan in de Middelnederlandsche litteratuur, nergens
voorkomt. Het is echter denkbaar dat deze Anglo-Normandische, of liever
Cambro-Normandische stof naar deze streken is overgebracht door de huurlingen
uit de Zuidelijke

1)
2)
3)

bl. 83 n. 1, 85 n. 1, 106 n. 1.
Met de toevoeging: ‘del Mont de Russie’, die ik niet weet te verklaren. Aan Rusland zal wel
niet moeten worden gedacht.
Romania XXV, 286 n. 2, in een studie over een episode van Crestien's Erec, waarin de mnl.
toespelingen op Madoc evenmin als de Histoire de Foulque fitz Warin zijn benut, gelijk
omgekeerd de overigens betwistbare veronderstellingen van den Franschen onderzoeker
aan de aandacht der neerlandici schijnen te zijn ontsnapt.
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Nederlanden, die juist ten tijde van Jan zonder Land, en ook nog onder Hendrik III
en Eduard I, in grooten getale in den Welsh Border hebben gestreden. Inderdaad
vindt men in de ‘summonitiones’ voor alle groote veldtochten tegen de vorsten van
Noord-Wales, in 1257, 1260, 1264, 1276, 1282, 1287, namen als Amauricus de
Sancto Amando, Gilbertus de Gaunt, Herbertus de Sancto-Quintino, Mathaeus de
1)
Loveyn, Baldewinus, Warinus, Robertus, Johannes en Gerardus de Insula , die op
Picardische, Vlaamsche en Brabantsche afkomst of zelfs geboorte schijnen te wijzen,
en nog in 1295 treft men te Llanfaes op Anglesey, in het gevolg van Eduard I, den
2)
bekenden moordenaar van Floris V, Jan van Kuik , terwijl zich dan gewoonlijk onder
de wapenbroeders van deze edelen de kleinzoon van den held der Histoire bevindt,
Fulco (V) filius Warini. Langs dezen weg kon ook het verhaal dat aan de
zeevaartepisode ten grondslag ligt ten onzent bekend zijn geworden. Een mogelijke
aanwijzing in deze richting vormt de Picardische Roman de Sone de Nausay, een
gedicht, dat tegenwoordig in hoog aanzien staat bij de Graalonderzoekers, in het
3)
bijzonder bij de ‘ritualistische school’ . Deze avonturenroman heeft namelijk met de
Histoire eenige opmerkelijke trekken gemeen. Ook deze Sone, zoon van Ansiaus
van Brabant en Aëlis van Vlaanderen, onderneemt reizen naar Schotland, Noorwegen
4)
en Ierland, waarop hij een aanval van Iersche zeeroovers heeft te doorstaan , en
vervolgens naar Sicilië en den Levant, waar hij de ongeloovigen bestrijdt en een
5)
van hun koningen tot het Christendom weet te bekeeren . Dit laatste gegeven is
natuurlijk in de ridderromans weinig meer dan een cliché, maar aan het eerste punt
van overeenkomst mag grooter waarde worden gehecht. Het Noorden toch

1)
2)
3)
4)
5)

3

Rymer's Foedera (Hagae Comitis 1755), I-2-30, 56, 57, 156, 199, 203; I-3-17.
Ibid. I-3-145.
Uitgegeven door Moritz Goldschmidt, Tübingen (Litterarische Verein) 1899.
vs. 2915-8186.
vs. 19007-19474.
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is in deze litteratuur allerminst een traditioneel tooneel der heldendaden van dolende
ridders! Zelfs de naam Madoc ontbreekt niet in Sone de Nausay; de drager is
weliswaar hier geen zeevaarder, doch een sympathieke en voor rede vatbare
1)
Sarrazenenvorst . Zoo mag men zich dus toch afvragen of de in beide Fransche
romans verwerkte zeevaartepisode, en misschien in het bijzonder de dialoog
tusschen zeerob en landrot, de stof voor Willem's jeugdwerk heeft opgeleverd.
Een ernstig bezwaar is evenwel, dat een dergelijk verhaal moeilijk als ‘Madox
droom’ (Maerlant's Rijmbijbel; Borchgrave van Coetchy) zou kunnen worden
aangeduid. Wie om deze reden dus liever op het schier onafzienbare terrein der
‘matière de Bretagne’ speurt naar een anderen romanheld van dezen naam, zal
daarbij echter sterk het gemis gevoelen van een onontbeerlijk hulpmiddel in den
geest van Langlois' Table des noms propres, die bij het onderzoek van de
Karelromans zoo onschatbare diensten heeft bewezen. Het Onomasticon
Arthurianum, voor welks samenstelling de folklorist Alfred Nutt in 1891 een beroep
2)
deed op samenwerking van alle onderzoekers , behoort nog steeds tot de vrome
wenschen, en in deze leemte voorziet ook het register op Bruce's groot werk slechts
ten deele. Waar men onder deze omstandigheden nog altijd is aangewezen op
toevallige vondsten, mag hier misschien nog gewezen worden op den ridder Mador
de la Porte, die niet alleen een vrij belangrijke rol speelt in den Roman de Lancelot
3)
(en vandaar ook in Lodewijk van Velthem's compilatie , maar tevens de held is

1)

Nog dient opgemerkt te worden dat deze onbetwistbaar Keltische naam - de ontkenning van
Mone, Übersicht der niederländischen Volkslit. älterer Zeit (Tübingen 1838), bl. 45, is geheel
e

ongegrond -, bij de Atrechtsche burgers in de tweede helft van de XIII eeuw een zekere
populariteit genoot. Ook bijvormen als Madot-Mados komen daar voor. Vgl. Adam le Bossu's
Jeu de la Feuillée, éd. Ernest Langlois (Paris 1923), bl. VI, n. 4, en 70. Litteraire mode zal
aan dezen voorkeur wel niet vreemd geweest zijn! [Dr. Beets vestigt welwillend mijn aandacht
de

2)
3)

op de Delftsche Madoc's uit de XIV eeuw, vermeld in Tschr. XXXVI (1917), 79.]
Revue Celtique, XXII, 228.
In Jonckbloet's uitgave II, 210, 213-214, 223.
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van een der avonturen in de Prophéties de Merlin uit het handschrift 593 der
gemeentelijke bibliotheek te Rennes, hetwelk juist wegens dit sterk episodische
1)
karakter door de uitgeefster uit den tekst is gelicht . Een dusdanige episodische
Arthurroman, met Madoc (Mador) als hoofdfiguur, zou zeer goed Willem's bron
kunnen zijn geweest; de hier gesignaleerde tekst, waarin het droommotief ook geen
rol speelt, komt weliswaar daarvoor evenmin in aanmerking.
Den Haag.
TH.M. CHOTZEN.

1)

‘Interspersed among the episodes .... are scattered a few that have no connection with each
other, the prophecies, or any other known source; among those, for example, are the stories
of Mador de la Porte’. (Les prophécies de Merlin, edited from MS. 593 of the Bibliothèque
municipale de Rennes by Lucy Patton, II, 278-279). Voor een résumé van deze episode, zie
I, 371-372.
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Ouderdom en geest van het gedicht Vanden levene ons heren.
In de derde jaargang van het tijdschrift Ons Geestelijk Erf (blz. 197-207) verscheen
'n bijdrage tot de tekstkritiek van Vanden levene ons heren van de hand van Dr.
Jos. van Mierlo jun. S.J., waarin de schrijver, steunend o.a. op 't gezag van
Jonckbloet, oordeelt, dat de eerste redaktie van het bedoelde gedicht gerust nog
in de eerste helft der dertiende eeuw mag geplaatst worden: op grond van het
karakter van 't hs. A, dat ‘toch duidelik een kopie is, die al om- en bijwerking vertoont
en in meer dan een plaats blijk geeft van minder juist begrip’; op grond van de ‘vele
zeer oude woorden, die ons gedicht bevat’; en van ‘de verwantschap met de ridderlike
1)
geest en met de vroegste mystiek’ . Vooral omdat zich in deze beschouwingen een
richting demonstreert, die meermalen de neiging vertoont met hypothetiese
2)
grootheden te opereren , wil ik daarop hier nader ingaan.
3)
Vooreerst zij opgemerkt, dat de bewijsgronden van Jonckbloet , die immers ook
aanneemt, dat 't gedicht uit 't latijn vertaald is, vrij vaag zijn: ‘zuiverheid van taal, de
strenge, droge toon van 't geheel, dat elk poëties sieraad verwerpt, de vele
assonancen in 't rijm’ zijn allemaal te verklaren uit 't karakter van 't volksdicht.
Daarentegen doen - in tegenstelling met Jonckbloet's opvatting - ‘de voorliefde,
waarmee sombere taferelen zijn gemaald, de uitvoerige beschrijving van hel en
doemsdag’, eerder denken aan laat-dertiende-eeuwse

1)
2)
3)

Geciteerd naar O.G.E. III 206.
Vgl. Jos. Mansion: Over Oud-Nederlandsche Letterkunde in Dietsche Warande en Belfort
1929, blz. 303-311.
Gesch. der mnl. dichtkunst II 258; de bij van Mierlo: Gesch. der Oud- en Mnl. Letterkunde
blz. 115 abusievelik ter argumentatie geciteerde plaats uit Jonckbloet a.w. I 413 heeft
betrekking op de Brandaen-tekst.
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kunst; voor de mening van v. Mierlo, dat dit juist later bijwerk is, ontbreekt verder
bewijs.
Van Jonckbloet's argumenten rest dus alleen dit éne: ‘de verouderde
uitdrukkingen’, door van Mierlo uitgebreid tot ‘vele zeer oude woorden’. In de
Geschiedenis van de laatste schrijver worden in totaal drie woorden genoemd:
boken, vleien-vleeuwen en leversee. Ik ben overtuigd, dat 't moeite zal kosten deze
lijst, buiten de dialektiese varia, met 'n aanzienlik aantal uit te breiden, en dat in dit
opzicht de taal van 't oudste fragment, de A-tekst, in geen opzicht archaïstieser
aandoet dan b.v. die van Maerlant.
Het voornaamste argument, door van Mierlo persoonlik aangevoerd, is: de
verwantschap met de ridderlike geest en met de vroegste mystiek.
Uit 'n vergelijking van vs. 419 A: die ridders dudense op sijn hoeft en vs. 2879
ths.: Een iode die crone so vaste op syn hoet perst konkludeert van Mierlo:
‘Tevens blijkt hieruit, dat er altans in 't oudere gedicht, van geen anti-joodse
tendenz kan spraak zijn. Het latere schuift telkens de Joden in de plaats zelf van
de romeinen en weidt welbehaaglik uit over hun aandeel aan het lijden; niet zo het
oudere. Ook weer in dit opzicht is de geest een een gans andere’. Hoe onjuist deze
voorstelling is, moge blijken uit de volgende citaten uit de oudere, A-tekst:
vs. 60. Alse pieter sach dat gheuecht,
Dat sijn meester ghedoghede sonder recht,
Hi ghinc vaste tien iueden wart.
Alse hi dar quam, hi trac sijn swart
Ende scloegh malcuse, enen knecht,
Die metten prins was intgheuecht,
Dar men tormente onsen here
vs. 85. De iueden ne lietens dar omme niet,
Si namen daer alle onsen here,
Die in groeter anxenen was sere.
vs. 176. Nv laet ons horen van onsen here,
Die dar doe was in groeten zere,
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Ende in lachtre ende sere ghescent
Van den iueden, dier waren omtrent.
vs. 200. Er hi dit gheseide met sire mont,
En onwart iuede, die bi hem stont,
Gaf hem in sinen hals enen slach,
Dat hi welna ne horde no ne sach.
vs. 208. Doe quamen dar iueden, groet ende clene,
Ovde ende ionghe, alle ghemene,
Si trocken ghode als eenen dief,
Elc sloch op hem wel sere ende hief.
vs. 220. Doe quam een ander iuede ghegaen
Tote onsen here, die was ghevaen,
Ende verdectem de oeghen ende sloech.

De gevangenneming, halsslag (i.p.v. kaakslag) en de bespotting worden dus wel
zeer beslist aan de Joden toegeschreven, in tegenstelling met de Evangeliën. En
al ontbreekt 't nodige vergelijkingsmateriaal in de A-tekst voor de hatelike beoordeling
van de Joden, zeker is, dat we hier 'n kennelike afwijking van de Evangeliën voor
ons hebben, al is dit waarschijnlik weer 'n gevolg van simplistiese identificatie; terwijl
in de 4937 verzen van de vijftiende-eeuwse tekst 't woord ridder slechts zeven maal
voorkomt, steeds als benaming der bewakers van Jesus' graf, worden in de 515
verzen van de oudere redaktie de Joden zesmaal als Jesus' beulen genoemd.
Natuurlik dient 't woord ridder, waar 't hier voorkomt, in de zin van krijgsknecht
1)
opgevat te worden ; er is niets, wat van Mierlo ‘kenschetsends’ noemt, in dit gebruik.
Eenzijdig is derhalve zijn voorstelling, wanneer hij konkludeert: ‘Dit laat al vermoeden
2)
in welk een geest het oorspronkelike zal zijn geschreven’ ; ‘een sobere behandeling
van het evangelies verhaal, om de grote Idee der Verlossing geschikt, welke zich
eng bij de Evangeliën aansloot, in de geest nog van de ridderlike tijd en van onze
3)
vroegste mystiek’ . Schrijver doet hier waarlik

1)
2)
3)

Mnl. Wdb. VI 1330 v.
O.G.E. III 201.
O.G.E. III 205.
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de waarheid geweld aan: het gaat niet aan in 'n gedicht, dat zo vol is van de
volkseigene aanpassing van 't leven van Jesus aan de geest der hoorders, te
ontkennen, dat de dichter(s) zich 'n grote vrijheid veroorloofde(n) in de bewerking;
1)
alleen reeds de eigengereide simplistiese identificaties - 'n heel ander geval natuurlik
dan de door de Evangeliën gegeven - zijn met deze opvatting in strijd. Het is wel
zeker dat in 't middeleeuwse geloofsleven onder de grote schare allerlei apocriefe
elementen voortleefden, waarvan trouwens 't middeleeeuwse geestelike drama ook
blijk geeft. Wanneer van Mierlo derhalve, met het oog op dit laatste, vraagt of de
latere mysteriespelen daarom verzet hebben uitgelokt, dan verwijs ik naar 't geschrift
van Molanus, hoogleeraar aan de universiteit van Leuven: De historia sanctarum
imaginum et picturarum (1568), 'n uitvloeisel van de besluiten van het Concilie van
2)
Trente, en naar de belangwekkende beschouwingen van Mâle dienaangaande . Ik
meen, dat de reden van 't verzet, dat de dichter Van Ons Heren Passie aantekende
tegen de voorstelling van Maria Magdalena als de grootste zondares, geen andere
is dan die van 't verzet van Molanus tegen de voorstelling van Christoffel, die 't kind
Jesus draagt, van Gregorius als de dolende ridder, van Maria met de Zeven
Zwaarden.
Wanneer van Mierlo tenslotte aan de Inleiding mijner uitgave argumenten wil
ontlenen voor de veronderstelde ouderdom van Vanden levene ons heren, dan blijkt
geen enkel overtuigende kracht te bezitten. Immers 't gemis van alle invloed der
Legenda aurea als argument aanvaardend, moet hij noodzakelik konkluderen, dat
de dichter geen enkele middeleeuwse legende of sage heeft gekend; ik geloof alleen,
3)
dat in de tijd van het ontstaan van 't gedicht, de later zo algemene invloed

1)
2)
3)

Zie mijn uitg. blz. 9 v.
Ik neem het woord ‘apocrief’ hier in z'n ruimste zin, niet in de beperkte, hetzij specifiek-roomse
of -protestantse.
Emile Mâle: L'art religieux de la fin du moyen âge en France, Paris 1922; blz. 481-494.
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dezer compilatie nog niet gewerkt had. De aanwezigheid van de ezel alleen, zonder
de os bij de kerstkribbe, is reeds voor de hele dertiende eeuw opmerkelik, maar
zegt toch anderzijds in 'n gedicht met zo oorspronkelike, ikonografiese opvattingen
niets. Andere negatieve kenmerken, aan de ikonografie ontleend, kunnen pas met
de vijftiende eeuw als voldoende criterium beschouwd worden.
Daarentegen doet juist de neiging tot 't gevoelige - dus niet tot de gevoelerigheid
der latere omwerking - toch ook al in de A-tekst aanwezig (vs. 67, 87, 456), eerder
aan laatdertiende-eeuws werk denken; waarop ook de Mariënclaghe wijst, reeds in
de A-redaktie aanwezig, welk genre immers verwant is aan de mysteriespelen en
1)
aan de invloed herinnert van 't Franciscanisme .
De invloed tenslotte der vroegste mystiek der twaalfde én der dertiende eeuw,
zal van Mierlo zelf wel geen doorslaggevend argument achten.
Ik meen derhalve, ook omdat alle bewaarde teksten met één uitzondering, jonger
zijn dan 1300, dat voldoende gegevens ontbreken om Vanden levene ons heren te
2)
beschouwen als ‘eng verband houdende met onze oudste volkskunst’ ; tevens dat
met eenzijdige, zich in onbewezen veronderstellingen verliezende, tekstkritiese
beschouwingen, als hier bestreden werden, de literatuurgeschiedenis niet gebaat
is.
W.H. BEUKEN.

1)
2)

zie: Tijdschrift voor Taal en Letteren 1929, blz. 141-155.
O.G.E. III 206.
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De Nederlandsche vertaling van een weinigbekenden Spaanschen
schelmenroman.
Er zijn er, die onder onzedelijke boeken verstaan, die, waarin op vrijmoedige en
onbedekte wijze over sexueele zaken gesproken wordt. In dat opzicht kent de
Spaansche literatuur ze haast niet. Zelfs de schelmenliteratuur, het realistische
de

genre, dat in Spanje geboren is in het midden der 16 eeuw, daar gedurende een
eeuw gebloeid heeft en ook buiten het land grooten opgang en navolging gevonden
heeft, behandelt óf niet, óf zeer in het voorbijgaan en vagelijk, geslachtelijke
aangelegenheden. Eigenaardig is het, dat de moeder al dezer werken, de Celestina,
(1499), juist wél, en zelfs in tamelijk schrille kleuren, het leven van prostituée's en
koppelaarsters schilderde. De latere picareske roman (de Celestina is geen roman
to noemen) behandelen dieverijen, tafelschelmerijen, beroovingen, oplichterijen,
maar geen sexueele aangelegenheden. Het eenige boek, dat, wat vrijheid van
uitdrukkingswijze op het gebied van het sexueele leven betreft, zich meten kan met
de Fransche literatuur dier dagen, dat ons herinnert aan Brantôme en Rabelais, is
de tusschenschakel tusschen Celestina en de werkelijke schelmenromans (hun
aanvang nemend met Lazarillo de Tormes) nl. La lozana andaluza van Francisco
Delicado, Venetië, 1528. Dit is het eenige boek van Spaanschen huize, dat een
plaats wist machtig te worden in series als Les maîtres de l'amour, dat het in
Duitschland tot dure ‘Liebhaberausgaben’ wist te brengen. Evenwel is dit werk
geschreven in het corrupte Italië der Renaissance door een man, die al jaren tevoren
zijn vaderland vaarwel gezegd had. Bovendien is dit boek op de latere Spaansche
letterkunde van weinig invloed geweest. Het was eeuwen vergeten en is pas in het
midden der vorige eeuw weer ontdekt en daarna eenige malen uitgegeven. Nog
een veel minder bekend Spaansch picaresk
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werkje is er, dat zich eveneens bij voorkeur wijdde aan sappige beschrijvingen van
sexueele stoutigheden. Dit boekje is het in 1615 te Parijs (en casa de Ivan Orry,
Librero, en la Calle de Santiago) verschenen: Engaños/deste siglo/y historia
svcedida/en nvestros tiempos/. Het was geschreven door een Fransch edelman,
zich op het titelblad noemende: Francisco Lovbayssin de/Lamarca, Gentilhombre
de

Gascon. In het begin der 16 eeuw vond de Spaansche taal en literatuur in Franrijk
vele beoefenaars en bewonderaars. Men behoeft maar Marel-Fatio's Ambrosio de
Salazar et l'Etude de l'espagnol en France sous Louis XIII (Paris, 1900) te lezen,
om den grooten invloed te beseffen, dien Spanje in dien tijd op Frankrijk oefende.
Woordenboeken en spraakkunsten, als die van Salazar en Oudin beleefden er
tallooze herdrukken en verdienden dit ook. Zelfs geannoteerde uitgaven van
de

Spaansche letterkundige werken zagen in het XVII -eeuwsche Frankrijk het licht,
van welk feit, voorzoover ik weet, nimmer gewag gemaakt is. Ik bezit eene uitgave
van de beroemde Historia de las guerras civiles de Granada, van Ginés Pérez de
Hita, ‘En Paris, En la tienda de Carlos de Sercy, en la Sala Delfina, a la Buena Fé
coronada, MDCLX’, waarin alle moeilijke woorden in de kantlijn in het Fransch
vertaald zijn, klaarblijkelijk om Fransche Spaanschkenners in de gelegenheid te
stellen, het lastige werk in het oorspronkelijk te lezen. Nog machtiger blijkt de
populariteit van het Spaansch in het geval van den evengenoemden Loubayssin
de Lamarque, die zoo ver ging, romans in het Spaansch te schrijven. Behalve
o

bovengenoemd klein boekje (280 p. in 12 ) schreef hij nog een zeer lijvig picaresk
werk, eveneens in het Spaansch: Enriquez de Castro (879 p., Parijs, 1617). Adolfo
de Castro in zijn: Poetas líricos de los siglos XVI y XVII, tomo II (Bibl. de Aut. Esp.,
tomo 42, p. XXXIV) vindt de taal, waarin deze werken vervat zijn, absoluut niet die
van een vreemdeling. Met dit oordeel is weliswaar onze landgenoot Prof. Fonger
de Haan (An outline of the history of the novela picaresca in Spain, p. 110) het niet
geheel eens, niettemin is het een verschijnsel, dat
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bewondering afdwingt, dat een vreemdeling het door bestudeering van Spaansche
schrijvers zóóver brengt, dat hij hen in hun eigen taal gaat navolgen. Los engaños
de este siglo is een in picaresken geest geschreven werkje. Het verschilt slechts
van de bekendste voorbeelden in dit genre daarin, dat het niet in autobiografischen
vorm geschreven is en dat de bedreven schelmerijen niet voornamelijk
vermogensmisdrijven en mishandelingen zijn, maar sexueele vergrijpen. Wel krijgen
eenige der hoofdpersonen, zooals dat in deze werken gebruik pleegt te zijn, hun
verdiende loon. De verleider eener getrouwde vrouw wordt door haar man gedood;
deze vrouw ontvangt van haar echtgenoot dezelfde krasse straf, maar genoemd
heerschap, dat ook wel iets op zijn kerfstok had, vindt den dood aan de galg. Eene
andere overspelige dame echter trouwt tenslotte met haar page, die dus, na zijns
bedrogen meesters dood, zijn zin krijgt. Nietteman blijft de vriendschappelijke
verhouding van deze, het mannelijk geslacht niet kwaadgezinde edelvrouw, met
één harer vroegere minnaren, die ondertusschen gedwongen is (van hoogerhand)
een vroeger door hem verleide jongedame te trouwen, rustig in stand. Dit is niet het
einde van een echten Spaanschen schelmenroman. Zij zijn toch alle, ook al bevatten
ze de grootste wandaden, geschreven om het publiek tegen de boozen te
waarschuwen en het te laten zien, hoe slecht het wel met hen eindigt. Vanbuiten is
het een ‘novela picaresca’, van binnen een ondeugend Fransch verhaaltje. In Franrijk
heeft het dan ook zijn succes gehad. Terwijl er nooit een Spaansche herdruk
verschenen is, werd het reeds in 1618 door François de Rosset in het Fransch
o

vertaald onder den titel: Les Abus du Monde (Paris, Du Bray, 1618, 12 ). Eene
tweede vertaling is die van den Sieur De Ganes de Languedoc, als Les tromperies
o

de ce siécle ..... avec des annotations (Paris, Mathurin Hénault, 1639, pet. 8 ), die
in 1645 en in 1654 te Rouen herdrukt werd. Eene verkleinde vertaling vindt men
verder in de anonyme Histoire des cocus, La Haye, Au Croissant, 1746, dat nog
eens in 50 exemplaren herdrukt werd bij J. Gay et Fils te San Remo, 1875.
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Wanneer heeft Loubayssin zijn boekje geschreven? In ieder geval ná 1598, daar
op twee plaatsen (p. 139 en p. 142) van de Infanta Isabella, de souvereine der
Nederlanden, gesproken wordt als van ‘onze konings zuster’ (dus ná den dood van
Philips II). Het is vóór 1611 geschreven, want de koningin van Spanje was nog in
leven. Deze toch, Margaretha van Oostenrijk, overleed in dat jaar. Vermoedelijk
echter is het tusschen 1601 en 1604 gemaakt, want op p. 4 wordt van het beleg
van Oostende gewag gemaakt als van een feit, waarover iedereen het in die dagen
had.
Dit werkje is ook in het Nederlandsch vertaald onder den titel: Ware History der
Bedriegeryen dezer eeuw; Daer in De treken, die de gehuvvde personen malkander
dagelijx speelen, levendich vertoont vvorden. t' Amsterdam, Gijsbert Jansz. van
Veen, Boekverkooper in de Hooghstraet, 1645. William Davids vermeldde dit boekje
op p. 189 van zijn Verslag van een onderzoek, etc. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage
1918, zonder de bron te kunnen vinden. Hij maakt verscheiden gissingen, die echter
alle foutief zijn. Wanneer men den inhoud van het Nederlandsche boekje vergelijkt
met de gegevens, die Frank W. Chandler in zijn Romances of roguery (New York
1899) van het oorspronkelijke Spaansche werkje geeft, dan blijft geen twijfel bestaan.
Het boekje is nog zeer goed leesbaar en de smeuige oubollige taal doet soms
schateren van het lachen. Alleen de romantische saaie geschiedenis van Hortensia,
genaamd de ‘vrouw van der Starren’, eene duidelijke reminiscentie van de
Cardenio-Dorotea-geschiedenis uit Don Quijote, is ongenietbaar geworden. Naar
de verschillende Spaansche eigennamen te oordeelen, die tamelijk goed
overgenomen zijn (een enkele cédille is onder de c weggelaten als: Carcuela,
Cocodover) is het direct uit het Spaansch vertaald, zooals ook trouwens op het
titelblad aangegeven staat. Deze meening wordt versterkt door het feit, dat een paar
romanceverzen in het oorspronkelijk overgenomen zijn, (p. 97/8). De reden dezer
overname is de volgende: ‘De veerssen daer van sijn schoon,
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en 't heeft sijn reden, hoewelse niet rijmen, sonder welke onse veerssen geen aert
hebben; en dit schimpdicht is in gants spanje bekent en begint dus
Un Lencero Portugues
Recien venido à Castilla,
Mas valiente que Roldan
Y mas galan que Marcias.

(Een Portugeesche linnenkoopman, pas in Castilië aangekomen, dapperder dan
1)
Roland, en galanter dan Macías) .
Wie is de vertaler geweest? Hij teekent D.V.R., welk pseudonym ik ook na
bestudeering van Van Doorninck en A. de Kempenaer Vermomde en naamlooze
2)
schrijvers niet heb kunnen vinden . Hij draagt zijn boekje op ‘Aen I. d. V.’ dien hij
aanspreekt als ‘Kluchtige Baes’. De opdracht begint dan in de volgende
bewoordingen:
‘Ik offer U hier stof, om wat aertigs op 't tooneel te brengen, de Histori van Don
Sebastiaen is 'er treflijk toe, en' er na uw aerd noch te veel hoofs in loopt, laet hem
voor een ander, en doorsnuffel de drie aertige Bedriegeryen, die'er achter volgen,
ik verseker my, dat gy, so gy wilt, daer uit een werk sult maken, dat 'er noit van
diergelijk stof, in aertige werklijkheit vertoont is; etc.’
Na het lezen van deze opdracht is het wel duidelijk, dat I. d. V. een tooneelschrijver
en mogelijk-speler moet zijn. Naar alle waarschijnlijkheid is het Isaac Vos. Zijn eerste
werken toch, van de jaren 1642 tot en met 1645, zijn alle verschenen onder den
naam Isaac de Vos, waaronder zijn bekende kluchten van De Mof en de Moffin (zie
Worp, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, III, 1883, p. 63). Waar
de eerste opvoeringen van deze kluchten juist

1)

‘Marcias’ moet op een fout berusten. Macías was een vijftiende-eeuwsch Spaansch dichter,
beroemd om zijn liefdesavonturen, die hem den bijnaam ‘el Enamorado’ (de verliefde) deden
verdienen.

2)

D.V.R. is ook de vertaler van 't Kluchtige Leven van vrolyke Fransje (Francion), a 1643, en
van nog veel. anders uit het Spaansch en het Fransch.

o
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in de jaren 1644 en '45 plaatsvonden, is het te begrijpen dat men Vos in dien tijd
als ‘kluchtige baes’ aansprak. Bovendien kennen we Vos' voorliefde voor Spaansche
tooneelwerken. In 1646 berijmde hij het door Jacobus Baroces uit het Spaansch
vertaalde El amigo por fuerza van Lope de Vega en in 1648 de hem door denzelfden
Portugeeschen Jood verschafte vertaling van Lope's La fuerza lastimosa.
Evenwel is het mij niet bekend, dat Vos uit dezen roman eene klucht getrokken
heeft. En evenmin uit de zooeven genoemde: ‘Drie aertige Bedriegeryen in 't
Spaensch beschreven door Mr. Tyrso de Molina van Madril in Spanjen, alwaer hij
betuygt dit geschiet te zijn’. Deze zijn achter Loubayssin's werkje ingelascht en
werden door Davids in zijn zooeven genoemd werk genoemd (p. 189). Dit is de
vertaling, nog bij Tirso's leven gemaakt van zijn beroemde vertelling Los tres maridos
burlados (De drie bedrogen echtgenooten). Deze novelle is voor het eerst in het
e

Spaansch verschenen in het eerste deel van Los cigarrales de Toledo (1 druk 1621,
de

waarvan geen exemplaar meer bekend is, 2 druk 1624). De inhoud, die aan
Boccaccio doet denken is in het kort de volgende:
Drie getrouwde vrouwen vinden een kostbaren diamant en daar geen van drieën
meer recht erop heeft dan de andere vragen zij een groot heer uitspraak te doen.
Deze, die weet, dat zij alle drie niet zeer gelukkig getrouwd zijn, belooft hem aan
diegene, die haar man de beste poets kan bakken. De ééne, die met een gierigen
kassier getrouwd is, laat dezen door een sterrenkijker wijsmaken, dat hij den
volgenden dag sterven zal, en zij en een stel kornuiten weten hem den volgenden
dag ervan te overtuigen, dat hij inderdaad dood is. Als de man, om van zijn angsten
verlost te worden, zich bedrinkt en den volgenden dag uit zijn roes ontwaakt, maakt
men hem wijs, dat hij alles gedroomd heeft. De tweede vrouw is gehuwd met een
uithuizigen schilder. Zij weet midden in de nacht zulk een heftige pijn voor te wenden,
dat de arme man in een plasregen de straat oploopt om
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ingevolge haar hevigen wensch een vroedvrouw uit het andere eind van de stad te
gaan halen. Onderwijl laat zij door hare handlangers de straatdeur verwijderen,
deze door een andere vervangen, een uithangbord van een herberg uithangen en
richt dan een slemp- en danspartij aan. De arme man komt thuis, wordt niet
opengedaan, meent tenslotte, dat zijn huis betooverd is en gaat bij een vriend slapen,
dien hij den volgenden morgen meetroont om naar de veranderde gesteldheid van
zijne woning te komen kijken. Alles is weer als voorheen en de arme man moet
bekennen, dat hij dronken geweest is, hoewel hij meent, dat er duivelsche machten
in het spel geweest zijn. De derde vrouw, die met een ouden, kribbigen kerel
opgescheept zit, maakt het nog bonter. Zij neemt haar broer, een monnik, in den
arm, die haar een slaapmiddel verstrekt, dat ze haar man toedient. De monnik
scheert den ouden man zijn baard af, geeft hem de tonsuur en vervoert hem
bewusteloos naar het klooster, waar prior en monniken graag aan de grap meedoen.
De man ontwaakt in een cel en wordt half gek van angst. Men maakt hem wijs, dat
hij al jaren in het klooster zit en dat hij zeker gek geworden is, waarop men hem
wekenlang om zijne krankzinnigheid of zijn halsstarrigheid geeselt, op water en
brood zet en hem in ijzers klinkt. Nadat hij meer dood dan levend is, wordt hij bij
zijne liefhebbende echtgenoote teruggebracht, aan wie hij belooft, zijn leven te zullen
beteren.
Deze drie echtgenooten doen voor de wet niets onfatsoenlijks, maar zij zijn heel
wat ruwer en slechter dan de luchthartige vrouwtjes van Loubayssin. De meer dan
schandelijke ruwheid tegenover ouden van dagen en tegenover krankzinnigen, die
niet anders dan voorwerpen van spot zijn, die men als men er vermaak in schept
naar hartelust mag mishandelen, werpen een schril licht op het gemoedsleven dier
dagen, nog wel op dat van den geestelijke, die Tirso de Molina was.
De vertaling is getrouw. Natuurlijk zijn moeilijke idiomatische uitdrukkingen
onvertaald gelaten of omzeild, enkele andere niet goed begrepen, maar over het
algemeen heeft D.V.R. voor-
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treffelijk Spaansch gekend. Voor het gemak van den lezer heeft hij de novelle, die
bij Tirso niet onderverdeeld is, in enkele deelen verdeeld: eerste, tweede en derde
bedriegerij en het vonnis. Op vele plaatsen heeft hij het verhaal uitgebreid, doch
niet verwaterd.
Tenslotte is aan deze beide boekjes nog toegevoegd een klein verhaaltje, getiteld:
Belachgelijke bedriegery. Dit picaresk fragmentje behelst de volgende geschiedenis:
Een arme drommel, die niet aan de kost kan komen, dient zich bij een rijken heer
aan, voorgevende, eene belangrijke zaak met hem te bespreken te hebben. Er was
wel tienduizend kronen aan te verdienen, maar daar de heer net aan tafel wilde
gaan, wilde hij wel eerst wat gaan wandelen en later terugkomen. De heer, belust
op het geld, noodt hem ter tafel, waar hij niet ‘vergat zijn pens vol te proppen’. ‘Hij
stoffeerde zijn buik voor dienzelven en den volgenden dag en miste niet de spijze
met wijn wel terdeeg te bevochtigen’. Na tafel roept de rijke heer hem apart en vraagt
hem naar de zaak, waarvoor hij gekomen is. ‘Is't niet zo, dat gy een van Uw dochters
uitgetrouwt hebt, die gij twintigduisent kroonen tot huwelijksgoet mede hebt gegeven?’
De rijke beaamt. ‘Noch hebt gy'er een, die ongehuwelijkt is, en denkt gij ook niet,
vraagde de schuiffelbout, deze ongetrouwde, als zij huwelijken zal, zooveel te geven,
gelijk de getrouwde gehad heeft?’ Natuurlijk, beaamt de oude alweer. Welnu, zei
de ‘kabouter’, als U haar mij ten huwelijk geeft, neem ik genoegen met tienduizend
kronen. Mij dunkt, dan hebt U de andere tienduizend schoon verdiend!
J.A. VAN PRAAG.
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Hunebedden en Hunen
De praehistorische grafmonumenten, die in ons land voornamelijk op den Drentschen
heuvelrug voorkomen, maar ook op vele andere plaatsen in West-Europa gevonden
worden, dragen meermalen namen, die ons bewijzen, dat latere geslachten ze als
een werk van reuzen hebben beschouwd. Saxo Grammaticus voert ze zelfs als
1)
bewijs aan, dat Denemarken eenmaal door reuzen bewoond geweest was . En nog
heden ten dage worden ze in Skandinavië ‘reuzenkamers’ of ‘reuzengraven’
2)
genoemd , evenals ze in Frankrijk ‘chambres de géants’ heeten. Het is daarom niet
te verwonderen, dat men ook de in Nederland en het aangrenzende
Noord-Duitschland gebruikelijke namen ‘Hunebedden, Hünenbetten, Hünengräber’
3)
verklaarde, alsof het eerste deel der samenstelling ‘reus’ beteekende . Deze
opvatting vond steun in het mhd. woord hiune, dat in dezelfde beteekenis gebruikt
wordt. Nog kent het Saksisch een woord hüne in de beteekenis van ‘groote, lompe
4)
kerel’ .
5)
Door L.J.F. Janssen werd reeds in 1844 een andere verklaring voorgesteld . Hij
dacht aan verband met het woord henne, dat ‘dood’ beteekent en nog voortleeft in
dialectische woorden als hennekleed voor ‘lijkwade’. In enkele streken van Westfalen
heet het laatste avondmaal hennekost en in het mnl. komt een woord henbedde
voor, dat ‘doodsbed’ beteekent. Wat zou kunnen spreken in het voordeel van deze
verklaring,

1)
2)
3)
4)
5)

Prefacio, ed. Holder blz. 8: Danicam uero regionem giganteo quondam cultu exercitam eximie
magnitudinis saxa ueterum bustis ac specubus affixa testantur.
Deensch jaettestuer en Zweedsch jättestugor, jättegrafvar.
Zie Franck-Van Wijk, Etym. Wdb. s.v.
Zie Onze Volkstaal I, 122.
Nijhoff's Bijdragen IV, 95 noot. Later in zijn ‘Drenthsche Oudheden’ (Utrecht 1848) blz. 167
vlgg. is hij op deze meening teruggekomen.
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1)

die door Grimm niet naar haar juiste waarde werd beoordeeld , is de eigenaardige
omstandigheid, dat zij nadien nog eenige malen zelfstandig gevonden en toegelicht
werd. In 1892 vond zij een scherpzinnig verdediger in Siebs, terwijl zij negen jaar
2)
later nog eens door Gallée werd voorgedragen . Voor Siebs was het uitgangspunt
een wijaltaar, dat tot opschrift draagt de woorden MERCVRI CHANNINI; hij meent
daarin een Germaansch woord *chanja- (= ide. *ken-, *kon-) te herkennen, dat hij
met de Grieksche woorden καίνω, κονη verbindt. Tot nadere staving dezer bewering
wijst hij op den door Tacitus vermelden eigennaam Baduhenna, dien hij verklaart
3)
als ‘strijdgod’ en op de reeds genoemde woorden henneklêd en henbed. Den vorm
hunnebed wil hij opvatten als de nulfaze van dezen wortel, maar later zou door den
invloed van het bijna gelijkluidende hûn, hiun ‘reus’ dit woord èn den klinker, èn de
beteekenis gewijzigd hebben. Het opstel van Gallée voegt hieraan niet veel nieuw
materiaal toe; alleen is er op te wijzen, dat hij de vocaal in hunnebed als een
dialectischen nevenvorm opvat (vgl. vrümd uaast vremd in het Drentsch). Terecht
merkt Van Wijk t.a.p. op, dat deze verklaring wel aannemelijk zou zijn, wanneer de
vorm hennebed dan ook buiten Drente niet zoo sporadisch voorkwam.
Wie het woord langs dezen weg verklaren wil, die scheidt het dus geheel af van
andere namen voor praehistorische monumenten, waarin wij ook als eerste lid een
woord hun(ne) aantreffen, zooals hun(n)enschans en hunenborg. Wil men ook deze
namen in verband brengen met het woord hunne ‘dood’, dan zou men het aldus
kunnen voorstellen, dat eerst het woord

1)
2)

3)

Deutsche Mythologie III, 151.
Th. Siebs, Beiträge zur deutscheu Mythologie I, Der Todesgott ahd. Henno Wôtan = Mercurius
(ZfdPhil. XXIV, 145 vlgg.); J.H. Gallée, Henne, hunne en hune en hunne samenstellingen
(Tijdschrift Ned. Taal en Lett. XX, 46-58).
Tac. Ann. IV, 73: apud locum quem Baduhennae vocant. Henna- is dan een mnl. cons. stam
en beteekent ‘doodengod’. Zie nog M. Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personenund Völkernamen blz. 40, die echter aan de niet minder gezochte verklaring van V. Grienberger
de voorkeur geeft (Baduhenna = *Baðu- ennō, bij een ww. winnan = ‘vechten’),
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hunebed niet meer als ‘doodenbed’, maar als ‘reuzengraf’ werd opgevat en daarna
ook andere praehistorische monumenten als overblijfselen van een vroeger
reuzenvolk een naam kregen, die met het woord hun was samengesteld.
Meermalen heeft men ook gewezen op het verband tusschen het woord hiune
‘reus’ en den naam van het gevreesde volk der Hunnen. Hierdoor wordt evenwel
de moeilijkheid niet opgelost, slechts verschoven, daar nu voor den volksnaam een
verklaring moet worden gezocht. Reeds herhaalde malen zijn de hiermee
samenhangende vragen onderzocht; een zeer volledig overzicht geeft J. Hoops in
zijn belangrijk opstel ‘Hunnen und Hünen’ (Germanistische Abhandlungen Hermann
Paul dargebracht, Strassburg 1902, blz. 166-180). Waar dit noodig zal zijn, zullen
deze vroegere onderzoekingen ter sprake komen; vooraf moet een bespreking gaan
van de verschillende gevallen, waarin het woord hun voorkomt, terwijl dan eerst
later kan blijken, of hier inderdaad steeds hetzelfde woord optreedt.

1. Namen van praehistorische monumenten
Behalve de Hunebedden zijn er ook nog andere voorhistorische overblijfselen, die
namen dragen, waarin het woord hun voorkomt. Daar is allereerst de Hunnenschans
bij het Uddelermeer, ook wel genoemd Huinen- of Hunenschans. Die naam is aan
dezen ringwal zeker niet gegeven, omdat men in later tijd hierin een heidensche
begraafplaats meende te zien. Hetzelfde geldt van den Hunerborg tusschen
Denekamp en Ootmarsum, die niets anders is geweest dan een Sassische
versterking. Ook de Hunerberg bij Nijmegen bleek eerst sedert het archaeologische
onderzoek een voorhistorische begraafplaats te zijn geweest.
In Duitschland vinden wij den naam Hunen niet minder vaak in verband met
overblijfselen uit den grijzen voortijd. Kauffmann wees er reeds op in zijn opstel
‘Hünen’ (ZfdPhil. XL, 1908, blz. 276-286), dat er verschillende Romeinsche
bouwwerken zijn, die in den volksmond namen dragen, waarin
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het woord Höne of Hüne voorkomt. Zoo wordt het kasteel Butzbach meestal
Hunneborg of Heuneburg genoemd. Andere dergelijke castella heeten Hönehaus
of Hainhaus. De Romeinsche heerweg in den Taunus draagt den naam van
Hönerstrasse of Hünerstrasse. Wanneer Kauffmann uit voorbeelden van dit gebruik
wil afleiden, dat met den naam Hünen eigenlijk de Romeinen zouden zijn aangeduid,
dan kunnen wij dit niet onderschrijven; maar het blijft wel van beteekenis, dat wij
hier een overeenkomstig gebruik van het woord Hünen ontmoeten.
Maar ook andere dan Romeinsche bouwwerken werden aldus genoemd. In Saksen
worden een groot aantal ringwallen en verschansingen, die uit voor- of
vroeghistorische tijden stammen, Hunenburgen genoemd. Om eenige der bekendste
te vermelden, zoo hebben wij een Hünenburg bij Bielefeld, Hemeln, Hedemünden,
Altenhagen, Riemsloh, Dransfeld, Achim, Schmalförden, Amelgatzen, Todenmann
en Emsbüren; verder een Hünsche Burg bij Beckedorf en een Hünenring bij Detmold.
Bijna zonder uitzondering worden deze versterkingen gevonden in een gebied ten
Zuiden van Osnabrück en Minden, dus juist daar, waar de megalithgraven niet
worden aangetroffen. Deze laatste immers komen hoofdzakelijk voor in de districten
1)
Stade, Lüneburg en Osnabrück, alsmede in Oldenburg . Daar evenwel de ringwallen
in dit Noordelijke gebied tamelijk sporadisch voorkomen en ook hier de naam
Hünenburg wel eens een enkele keer gevonden wordt, mogen wij hieruit geen
andere gevolgtrekking maken dan deze, dat in het geheele Sassische gebied het
woord Hüne voor praehistorische overblijfselen van allerlei aard gebruikt wordt.
Slechts zou men, maar dan onder groot voorbehoud, kunnen aannemen, dat in het
gebied van Noord-Duitschland, waar de megalithgraven voorkomen, dit woord Hüne
in het bijzonder tot aanduiding van deze monumenten wordt gebruikt.

1)

Vgl. F. Tewes, Die Steingräber der Provinz Hannover, Hannover 1898, blz. 18.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

75
Betreffende de andere voorhistorische overblijfselen, die aan de Hunen worden
toegeschreven, kunnen wij het volgende opmerken. De Hunenschans heeft naast
resten van de hunebedden- en klokbekercultuur ook die uit den Sassischen tijd
bewaard; zij bewijzen, dat deze versterking nog langen tijd - Holwerda meent tot in
de

de 13

eeuw - in gebruik gebleven is. Ook de Hunenborg in Overijsel was een
de

Sassische versterking uit de 10 eeuw, waar men zelfs de resten van een uit steen
gebouwden, vierkanten toren heeft gevonden.
Niet anders is het beeld aan de overzijde van onze grenzen. Aan de hand der
gegevens, door C. Schuchhardt in zijn ‘Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in
Niedersachsen’ (Heft XI en XII) verstrekt, kunnen wij vaststellen, dat de met het
woord Hünen betitelde versterkingen tot de meest verschillende perioden behooren.
Tot de Oudgermaansche en Oudsassische ‘Volksburgen’ worden gerekend de
Hünenburg bij Bielefeld en de Hünstollen bij Göttingen. Sassische versterkingen uit
lateren, historischen tijd zijn de Hünenburg bij Hemeln, de Hünenkamp bij
Wunderbüttel, de Hünengraben bij Göttingen; Frankische koningsburchten zijn de
Hünenburg bij Altenhagen, Riemsloh en Dransfeld, de Hünsche Burg bij Hofgeismar;
de

de

kleine ronde wallen uit de 9 en 10 eeuw zijn de Hünenburg bij Achim,
Schmalförden, Emsbüren, het Hünenschloss bij Beckedorf, Kleiner Hünenring bij
Detmold; eindelijk zijn er nog burchtheuvels onder Frankisch-Normandischen invloed
als de Hünenburg bij Amelgatzen en Todenmann; ja zelfs Middeleeuwsche burchten
als de Hünensaut bij Oerlinghausen.
Men mag vooronderstellen, dat de herinnering aan latere verschijnselen
nauwkeuriger bewaard is gebleven, dan die aan vroegere, a fortiori dat de traditie
ten opzichte van historische gebeurtenissen betrouwbaarder is dan van
praehistorische. Indien wij derhalve denzelfden naam zien toegekend, zoowel aan
de tot den steentijd behoorende hunebedden als aan de Sassische burchten der
vroege middeleeuwen, dan zijn wij geneigd aan te nemen, dat de naam Hunen
dezen laatsten
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eigenlijk toekomt en naderhand ook op andere monumenten uit den voortijd werd
overgedragen. Wij moeten dus trachten aan te toonen, dat Hunen een andere naam
voor de Sassen is.

2. De Hunen der Skandinavische traditie
De oudnoorsche þiðrekssaga, waarin het gansche complex der Nederduitsche
sagentraditie is samengevat, vertelt een groot aantal gebeurtenissen, die zich in
Húnaland afspelen, waar Attila heet te heerschen. Vroeger verklaarde men dit woord
Húnaland als het land der Hunnen, een opvatting, die natuurlijk voor de hand lag,
daar immers de beroemde Hunnenvorst er woonde. Wel was de hoofdstad van zijn
rijk de Westfaalsche stad Soest, maar men verklaarde dit door een jongere
localiseering der sage in Nederduitschland.
Het is de verdienste van Gustav Storm geweest, met klem van argumenten te
hebben aangetoond, dat de þiðrekssaga inderdaad met dit Húnaland Saksen
bedoelde (in een opstel in de Aarbøger van 1877 blz. 297 vlgg.). Later heeft
Holthausen in zijn ‘Studien zur Thidrekssaga’ (PBB IX, 1884, blz. 484 vlgg.) dit
gebied nog nauwkeuriger begrensd als Westfalen, door een identificeering der in
de saga genoemde plaatsnamen. Hij wees er op, dat behalve Soest nog andere
meer of minder bekende plaatsen werden genoemd, zooals Riemsloh (= Rimsló)
ten Z.O. van Osnabrück, Wedinghausen (= Vadincúsan) bij Arnsberg aan de Roer,
Balve (= Ballofa) aan de Hönne in het Sauerland, het Lurwalt (= Lüraskógr) ten Z.
van Soest en Zuidelijker aan den Rijn Gernsheim (= Geringsheimr) en Worms (=
Verniza). De oude naam voor het Teutoburgerwoud Osning is aan de saga eveneens
bekend.
Het door Holthausen gewonnen resultaat is van groot belang. Hieruit blijkt, dat
de gezichtskring van deze traditie niet ruimer dan Westfalen is. Storm was nog van
meening, dat in de saga met Húnaland in het algemeen het geheele Sassische
gebied werd bedoeld en dit wel op grond van mededeelingen der saga zelf; zoo
heet het, dat de Denen de buren
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der Sassen waren en dat een uitgestrekt bosch, Falstrskógr of Borgarskógr deze
beide volken scheidde. Hij dacht hierbij aan het uitgestrekte grenswoud in
Zuid-Sleeswijk, het Járnvið der Skandinavische of de Isarnhó der Duitsche traditie.
Wanneer men de mededeelingen der saga echter nauwkeurig onderzoekt, blijkt,
dat dit niet juist is. De Borgarskógr is niet alleen het woud, waardoor de weg voert
naar Denemarken, maar dat men ook op den tocht naar Polen moet doortrekken.
Het ligt voor de hand, dat het dan niet in Zuid-Sleeswijk kan liggen. Eerder is de
Borgarskógr het (Teuto)burgerwoud, want dit is inderdaad de dichtbeboschte
bergketen, die op den weg ligt van een reiziger, die uit Westfalen naar Denemarken
of naar Polen gaat. De saga vertelt, dat in den Falstrskógr een kasteel Marksteinn
gelegen was. Deze naam, die ‘grensvesting’ beteekent, is niet teruggevonden,
waarschijnlijk omdat het kasteel verdwenen is, maar dat het in Duitschland een
1)
gebruikelijke naam was, bewijzen de plaatsnamen, die Förstemann opgeeft . Nu
2)
wordt ook het Teutoburgerwoud vaak Markloh (grensbosch) genoemd , waardoor
de aanwezigheid van een sterkte Markstein zeer waarschijnlijk wordt. Wij mogen
dus aannemen, dat achter het woord Falstrskógr ook een naam verborgen is,
waarmee men in de Middeleeuwen dit gebergte aanduidde.
Húnaland is dus niets anders dan Westfalen. Dan moeten echter een paar andere
identificaties van Holthausen nader worden bezien. Zijn verklaringen nl. van
Drekanfils (of: -flis) als Drachenfels en van Aldinsaela als Oldenzaal. Hoe aanlokkelijk
deze gelijkstellingen ook zijn, zij kunnen kwalijk in overeenstemming worden gebracht
met de voorstelling, die de saga van de gebeurtenissen geeft, daar de reisroute,
welke wordt afgelegd, in een geheel andere richting gaat. In cap. 171 (ed. Bertelsen
I, 174 vlgg.) wordt verteld, dat þiðrekr uit Bern rijdt en na een tocht van zeven dagen
en nachten aan het

1)
2)

Zie zijn Namenbuch II, 2 blz. 228 (drie voorbeelden, bij Schaffhausen, in het distr. Eisenach
en bij de Schliersee).
Zie Schierenberg, Die Römer im Cheruskenlande, blz. 125.
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bosch Osning (var.: Esning, Efuing) komt. Hier hoort hij, dat aan den anderen kant
van het bosch een burcht staat, Drekanfils geheeten. De saga geeft dus duidelijk
aan, dat deze Drachenfels aan gene zijde van het Teutoburgerwoud ligt en het is
dan ook volkomen juist, wanneer Förstemann dezen naam niet op den Draehenfels
1)
in het Zevengebergte betrekt. Hij komt elders voor en het kasteel kan later
verdwenen zijn.
Kort daarop wordt van een anderen tocht verteld. Na een avontuur bij die burcht
Drekanfils keert þiðrekr weer naar het bosch terug (I, 188: nv riðr þiðricr aftr á
scóginn). Weer uit het bosch gekomen (dus aan den Westfaalschen kant van het
Teutoburgerwoud) ontmoet hij Fasold, den broeder van Ekka, dien hij gedood heeft.
Een strijd ontbrandt, waarin þiðrekr overwint. Samen rijden zij nu in de richting van
Bern en komen 's avonds aan een plaats Aldinsaela, waar zij overnachten. Den
volgenden morgen rijden zij weer verder en jagen in het bosch Rimsló. Het moet
toegegeven worden, dat de geografie hier niet geheel in orde is, maar één ding is
wel heel duidelijk, dat van de Overijselsche plaats Oldenzaal in geen geval sprake
is. Wij bevinden ons voortdurend in den omtrek van het bosch Osning. Wanneer
þiðrekr, na opgebroken te zijn uit Drekanfils, dit bergwoud doortrekt en in de richting
van Bern wegrijdt, verwachten wij niet, hem den volgenden morgen te zien jagen
in de buurt van Riemsloh, dat weer aan de N. zijde van het Teutoburgerwoud ligt.
Wij kunnen daarom niet met zekerheid vaststellen, of dit Aldinsaela ten W. of ten
O. van deze bergketen te zoeken is. Förstemann denkt aan Ohlenselen in het district
Stolzenau, maar het komt mij voor, dat dit te ver naar het Noorden ligt. In allen geval
mogen wij aannemen, dat de naam Aldensele wel meer kon voorkomen, en dit te
eer, omdat in het Sassische gebied namen op -sele zeer algemeen zijn. Ik zou de
onnauwkeurigheid van de voorstelling in de saga als een bewijs

1)

Förstemann noemt nog een Drachenfels bij Landau in Beieren.
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willen opvatten, dat voor deze traditie het gebied aan den anderen kant van het
Teutoburgerwoud vrijwel terra incognita was. Ook van het overige Duitschland heeft
de saga zeer oppervlakkige kennis. Er worden genoemd belangrijke plaatsen als
Münster (Moenstrborg), Brandenburg (Brandinaborg) en Worms (Verniza). Slechts
blijkt de weg naar het Zuiden den Rijn af iets beter bekend te zijn. Hierboven werd
reeds Gernsheïm genoemd, dat op den weg van Soest naar Worms ligt. Aan
dienzelfden weg, maar benoorden den Rijn, kent de saga nog de plaats Bakalar,
waar de held Roðolfr woont. Want wij mogen ons niet laten leiden door de latere
Hoogduitsche overlevering, waar deze Rüedeger in het Oostenrijksche Pöchlarn
gelocaliseerd wordt, maar moeten in het verband der door de saga gegeven
plaatsbepalingen Bakalar in Nassau zoeken en dus gelijkstellen met het dorp
1)
Bachele .
Een aantal namen, die de saga noemt, heeft men nog niet op de kaart kunnen
aanwijzen, maar als wij de plaatsen beschouwen, waarvoor dit wel gelukt is, dan
blijkt, dat de sagaschrijver in het bijzonder het Westfaalsche gebied om Soest kent.
Dit is in overeenstemming met den inhoud der saga, die ook hoofdzakelijk in deze
streken speelt en in het bijzonder is de geschiedenis van den ondergang der
Nibelungen met de locale traditie van Soest verbonden. Wanneer de schrijver zijn
verhaal dezer gebeurtenissen beëindigd heeft, zegt hij (II, 328): Ik heb dit hooren
vertellen door mannen uit Bremen en Münster geboortig en ofschoon de een van
den ander niets afwist, vertelden zij het allen op dezelfde manier.
Duidelijk is hier de weg afgeteekend, dien de saga van

1)

Naast de geringe kennis, die de saga van het Noordduitsche kustgebied verraadt, doet het
vreemd aan, dat we wel enkele Skandinavische plaatsnamen vermeld vinden: Tummaþorp
(nu Tomerup) in Skåne en Þióð (nu Ty) in Jutland. Het geldt hier verhalen, waarvan de
Skandinavische herkomst ook voor den sagaschrijver vaststaat, maar op welke wijze deze
localisaties in de Westfaalsche traditie zijn opgenomen en daar bewaard zouden zijn gebleven,
is mij niet duidelijk. Het kan ook moeilijk aan den Skandinavischen vertaler worden
toegeschreven, want die zou eerder Noorsche, dan Deensche of Zweedsche plaatsnamen
hebben opgenomen.
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Soest over Münster en Bremen naar het Noorden gegaan is. Op grond van de vele
en nauwkeurige plaatsbepalingen in de buurt van het Westfaalsche Soest is het in
de hoogste mate onwaarschijnlijk, dat een Noorsche schrijver deze geweldige
sagenmassa zou hebben samengesteld op grond van mondelinge berichten, die
hij hetzij in de Duitsche, hetzij in de Noorsche havensteden gehoord had. Het ligt
1)
voor de hand aan te nemen, dat hij enkele op schrift gestelde, Sassische gedichten,
waarin een groot aantal sagen tot een geheel vereenigd waren, tot zijn beschikking
heeft gehad en dat hij deze zeer getrouw gevolgd is. Het bewijs hiervoor was reeds
geleverd, toen het Frantzen gelukte in de Oudnoorsche paraphrase de Sassische
2)
versregels terug te vinden ; een nadere aanwijzing in dezelfde richting is de
nauwkeurigheid, waarmee plaatsnamen van Westfalen zijn weergegeven.
Wat de saga onder Húnaland verstaat is dus volkomen duidelijk: Westfalen en in
het bijzonder de omgeving van Soest. Aan gene zijde van het Teutoburgerwoud is
hij weinig bekend, in het Noorden schijnt de Lippe de grens van zijn gezichtskring
3)
te zijn en Westwaarts reikt zijn blik nauwelijks tot aan den Rijn . Alleen in Zuidelijke
richting weet hij beter bescheid; hij kent den weg langs den Rijn naar Worms en is
eenigszins vertrouwd in het Moezeldal. Wij zien hierdoor in welke richting de
cultureele en dus ook de litteraire verbindingen van Westfalen loopen.
Men zou nu de vraag kunnen opwerpen, of de naam Húnaland niet daarom aan
Westfalen gegeven was, omdat men den bekenden Hunnenkoning Attila in de
omgeving van Soest gelocaliseerd had. Nam men dit aan, dan zou de volgende

1)
2)
3)

Dat er meer dan een dergelijke compilatie geweest is, blijkt uit de parallelle redacties van de
Vilkinasaga en de Niflungasaga, die naast elkaar zijn opgenomen.
Zie Frantzen, Neophil. I, 268 vlgg. en schr. Inl. Rotheruitgave blz. LXXX vlgg. en Tijdschrift
T.L. XLI, 145 vlgg.
Zoover als de Rijn reikte ook het Saksische gebied niet. De Poeta Saxo spreekt van de
Westfali quorum non longe terminus amne a Rheno distat. Nog heden loopt de
Sassisch-Frankische taalgrens ten O. van den Rijn.
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vraag moeten zijn: Wat was dan de reden dezer localiseering? En hierop zou het
antwoord wel zeer moeilijk vallen. Het verloop der ontwikkeling is daarentegen
volkomen helder, wanneer wij daarvan uitgaan, dat dit vanouds Húnaland heette,
want dan spreekt het vanzelf, dat de locale traditie de sagenfiguur van Attila en alles
1)
wat daaraan vastzat, moest attraheeren . Dit was zelfs in zoo sterke mate het geval,
dat men een groot gedeelte van de þiðrekssaga treffender een Attilasaga zou kunnen
noemen. Dat deze combinatie voor een belangrijk deel van litterairen aard was en
dus bewust geschied is, acht ik zeer waarschijnlijk, daar hierdoor het best den vorm
Attila, in plaats van een Sassischen Ettel (of Oudnoorsch Atli) verklaard kan worden.
Wel kan deze verbinding van de Attilasaga met Westfalen reeds tamelijk vroeg
hebben plaats gehad; hierop wijst vooral de innige vergroeiing met locale
overleveringen. Zou men ook niet mogen aanvoeren, dat onder de namen van het
2)
Freckenhorster Hebe-register die van Azelin zoo opvallend vaak voorkomt ?
Reeds meermalen is er de aandacht op gevestigd, dat de bijnaam ‘inn húnski’,
die in sommige Eddagedichten aan Sigurðr gegeven wordt, op overeenkomstige
wijze moet worden verklaard. Het is niet waarschijnlijk, dat in een gedicht als de
Atlamál, dat tot de oudste heldenliederen behoort, de uitdrukking ‘Dauðr varðinn
húnski’ zoo zou moeten worden uitgelegd, dat de ‘helt von Niderland’ als een
landsman van Attila werd opgevat. E. Brate heeft in zijn opstel ‘Hünen’ in het
Zeitschrift für deutsche Wortforschung XII, 1910, blz. 114 vlgg. dit adjectief als ‘der
fränkische’ vertaald, waarbij hij voor deze meening steun vindt eenerzijds bij de
Frankische herkomst der Nibelungensage, anderzijds bij de Voǭlsungasaga, waar
het rijk der Voǭlsungen nu eens Húnaland, dan weer

1)
2)

Zoo vatte het reeds M. Rieger op (ZfdAlt. XI, 1859, blz. 188).
Zie E. Wadstein, Kleinere altsächsische Sprachdenkmäler Nr. IX, blz. 25-44, waar een achttien
verschillende personen dezen naam dragen. Bovendien nog een Huniko van haswinkila.
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Frakkland heet. Duidelijk komt dit uit in de Sigurðarkviða in skamma, waarvan de
dichter met voorkeur dit epitheton gebruikt en waar in str. 4 Sigurðr ook ‘seggr inn
súðroeni’ genoemd wordt, want dit woord beteekent in het spraakgebruik der
1)
Skandinaviërs: Sakser, bij uitbreiding in het algemeen Duitscher .
Indien de Noorsche dichter Þórbjoǭrn hornklofi in zijn Hrafnsmaĺ (een gedicht ter
eere van Haraldr hárfagri omstreeks 900) spreekt van goeddir málmi húnlenzkum,
bedoelt hij daarmede het zeer gezochte ijzer, dat uit het Rijngebied naar het Noorden
uitgevoerd werd.
Het verdient dus opmerking, dat in de Oudnoorsche litteratuur het woord Hún
(húnskr) gebruikt wordt zoowel voor de Sassen, als voor de Franken. Men zou deze
onzekerheid hierdoor kunnen verklaren, dat de Skandinaviërs niet geheel op de
hoogte waren van de Duitsche toestanden en de meer binnenwaarts wonende
2)
volkeren aanduidden met den naam van de Sassische kustbewoners .

3. Hunen als naam van een Germaansch volk
In 1844 reeds heeft Janssen in een correctienoot onder zijn opstel in Nijhoff's
Bijdragen de aandacht gevestigd op een plaats bij Beda, die voor het onderzoek
de

van het woord Hun van beteekenis moet worden geacht. In het 9

hoofdstuk van

de

het 5 boek zijner Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum vertelt Beda, dat Egbert
zich opmaakt om in Duitschland het Christendom te gaan prediken, wijl hij gehoord
heeft, dat daar nog andere volkeren, waarvan de Angelen en Sassen, die Engeland
bewonen, afstammen, in den nacht van het heidendom ronddolen. ‘Sunt’, vervolgt
hij dan, ‘autem Fresones, Rugini, Danai, Hunni, Antiqui Saxones, Boructuari, sunt
alii

1)
2)

Vgl. Flat. I, 548: suðrmaðr einn oettaðr af Brímum ór Saxlandi; Karlamagn. s. 288 en 355:
menn saxar ok súðr menn.
Dit komt herhaaldelijk voor, vgl. den naam Allemands voor Duitschers. Een treffende parallel
is de Finsche naam voor de Duitschers nl.: saksalaiset.
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perplures iisdem in partibus populi paganis adhuc ritibus servientes ...’ Wanneer
Beda van deze zeer talrijke stammen alleen de zooeven vermelde met name
aanhaalt, mogen wij aannemen, dat deze hem het belangrijkste voorkwamen of dat
zij alleen hem bekend geworden waren; in beide gevallen verdienen de hier
medegedeelde volksnamen een groot vertrouwen. Bovendien gaat het niet aan een
schrijver als Beda van een onjuistheid te verdenken, waar hij de toestanden in het
de

Germanië der 7 eeuw beter zal hebben gekend, dan wij, die slechts over
schaarsche, vaak zeer lakonieke en meermalen elkander tegensprekende bronnen
beschikken.
In zijn ‘Drenthsche Oudheden’ (blz. 169) merkt Janssen op, dat deze Hunni lang
voor den leeftijd van Beda, die in 731 zijn werk voltooide, in Germanië gevestigd
zijn geweest, omdat Beda hen telt onder de stamvaders der in zijn tijd in Britannië
wonende Angelen en Sassen en omdat zij opgenoemd worden tusschen andere
Germaansche volken, die reeds aan Tacitus en aan andere oude schrijvers bekend
waren. Deze opmerking is natuurlijk niet geheel juist, hetgeen reeds hieruit blijkt,
de

dat de Danai, die eerst sedert de 6 eeuw in de litteratuur genoemd worden, ook
onder de door Beda vermelde volken voorkomen. Ook bewijst het feit, dat Beda op
de hoogte is van het verband tusschen de bevolkingen van Engeland en
Noord-Duitschland nog geenszins, dat hij daarom ook alleen volken zou hebben
genoemd, waarvan hij aannam, dat zij inderdaad tot de stamvaders der Germaansche
stammen in Engeland zouden hebben behoord; hier tegen immers spreekt ten
duidelijkste de vermelding der Boructuari.
Wat wij dus met zekerheid uit de woorden van Beda kunnen afleiden, is dit, dat
de

in de 7 eeuw in West-Duitschland een volk bekend was, dat den naam droeg van
Hunni. Willen wij vaststellen, waar deze Hunnen gewoond hebben, dan moeten wij
trachten, dit af te leiden uit de volgorde, waarin Beda deze volken noemt. Maar er
rijzen al dadelijk groote moeilijkheden. Van Engeland uit gerekend, komen de Friezen
het eerst aan
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de beurt, terwijl de Brukteren, die in het gebied tusschen Lippe en Roer woonden,
1)
het laatste worden vermeld . Na de Friezen komen de Denen en de Rugini. Wij
zouden het laatste volk hier niet verwachten, want uit de geschiedbronnen weten
de

wij, dat de Rugii aanvankelijk aan de kusten van de Oostzee woonden en in de 5
eeuw Zuidwaarts getrokken zijn en zich in het huidige Oostenrijk gevestigd hebben.
ste

Het is dus zeer vreemd, dat Beda in de 8 eeuw dit volk noemt onder de
Germaansche volken der Noordduitsche laagvlakte. Men kan natuurlijk aannemen,
dat een gedeelte van hen aan de kusten der Oostzee was achtergebleven en dat
dit zich tijdens de volksverhuizing Westwaarts op de andere Germaansche stammen
teruggetrokken heeft, maar het blijft dan toch zeer opmerkelijk, dat wij er, behalve
door Beda, nergens elders gewag van gemaakt vinden. Nu wordt dit volk meermalen
als de Eiland-Rugiërs aangeduid (Jordanes: sedes Ulmerugorum; Widsith:
Holm-Rygum) en het ligt daarom voor de hand, dezen naam in verband te brengen
met het eiland Rügen. Wanneer Zeuss en Müllenhoff dit betwisten, dan geschiedt
dit op grond van het feit, dat in later tijd hier het Slavische volk der Rugiani gevestigd
was; maar het was zeer wel mogelijk, dat dit volk den naam der vroegere
Germaansche bewoners had overgenomen of ook genoemd werd naar het eiland,
dat zelf weer naar de Germaansche Rugii was genoemd. Dat Beda dit Slavische
volk bedoeld zou hebben, is dan alleen zoo te verklaren, dat hem van de
vijandelijkheden tusschen de Denen en de Slavische stammen aan de Oostzeekust
2)
iets ter oore gekomen was .

1)

2)

Het is opvallend, dat Beda dit volk, dat in het hart van Duitschland woont, naast de andere
stammen der Noordzeekusten vermeldt, maar dit laat zich hierdoor verklaren, dat juist in zijn
tijd de Brukteren door de Sassen werden onderworpen, welk feit hij ook in zijn boek (lib. V,
cap. 11) mededeelt (± 694).
R.C. Boer, Zfd Ph. XXXVIII, 47 acht het mogelijk, dat de Eiland-Rugiërs oorspronkelijk op de
Deensche eilanden zouden hebben gewoond. Maar al is deze veronderstelling alleszins
aannemelijk, zoo is het toch niet waarschijnlijk, dat in den tijd van Beda nog Rugische stammen
onder dezen zelfden naam daar zouden hebben gewoond.
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In elk geval blijkt, dat voor Beda de Denen en Rugiërs bij elkaar behooren en dat
hij met hen de bevolking van de gebieden ten Oosten van Sleeswijk-Holstein bedoelt.
Daarna keert hij terug tot de eigenlijke Duitsche stammen, van welke hij nu de Hunni
en de antiqui Saxones noemt. In den tijd van Beda hadden de Sassen hun gebied
reeds uitgebreid tot aan de Lippe en de Roer en men mag uit de toevoeging van
antiqui niet afleiden, dat hij daarmee bedoelt het volkje ten Noorden van de Elbe,
waarvan de Engelsche Sassen zouden zijn uitgegaan, want als hij eenige
hoofdstukken later vertelt van de onderwerping der Brukteren, spreekt hij eveneens
van de Antiqui Saxones. Indien men uit de volgorde, waarin Beda Hunni, Sassen
en Brukteren noemt, een aanduiding hunner woonplaatsen wil afleiden, dan moet
men aan de Hunen woonplaatsen in het Noorden, omstreeks den mond van de
1)
Wezer en dus in het oude gebied der Chauci aanwijzen .

4. De verklaring van het woord hún
Voor de verklaring van het woord hun hebben wij te onderscheiden tusschen een
aantal woorden, die geenszins denzelfden oorsprong behoeven te hebben gehad.
Wij vinden nl. hun als
1. persoonsnaam
2. volksnaam en wel
a. van een Germaansch volk
b. van het volk van Attila
3.
4.
5.
6.

geografischen naam
naam van voorhistorische monumenten
in de beteekenis van reus
als zelfstandig naamwoord in verschillende beteekenissen.

Gaan wij eerst na, welke verklaringen reeds gegeven zijn.

1)

Andere aanwijzingen voor dit Germaansche Hunenvolk zal ik buiten bespreking laten, om
niet te uitvoerig te worden. Ik wil hier slechts wijzen op den volksnaam Chunus bij Sidonius
Apollinarius (Carm. 7, 320), waar deze dichter beschrijft welke volken aan den Rijn zich bij
Attila hadden aangesloten. Van veel belang dunkt mij ook vs. 33 van den Widsith, waar een
sagenkoning der Hetware den naam Hún draagt.
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De oudere opvattingen heeft J. Hoops in zijn bovengenoemd opstel besproken en
ik kan dus daarheen verwijzen. Zelf geeft hij de volgende afleiding: wij moeten
uitgaan van een oud adjectief hun in de beteekenis van ‘donker, zwart, bruin’, dat
te verbinden is met gr. ϰύανος ‘donker metaal, lood’ en ϰυάνεος ‘donkerkleurig’. Dit
woord vindt hij terug in den o.e. plantnaam hune, verder in geografische namen als
Hunnepe, Haune, waarmede hij vergelijkt riviernamen als de Schwarza. Wanneer
hij echter hierbij ook betrekt den IJslandschen riviernaam Húnavatn, dan is hij op
een dwaalspoor, want dit meertje in het Noorden van IJsland kreeg zijn naam, omdat
de landnámsman van het Vatnsdal, Ingemund, hier op het ijs húnar d.i. ijsbeerjongen
1)
vond . Ook de volksnaam Hunnen zou volgens Hoops ‘de Zwarten’ beteekend
hebben en dus oorspronkelijk van Attila's horden gezegd zijn. Ook het Oudnoorsche
woord húnn ‘berenjong, knaap’ hoort hierbij en duidt dus dit dier als Bruin aan. Zoo
heet ook dit dier in het epos van Reinaerd en bovendien had het woord ‘beer’
2)
oorspronkelijk dezelfde beteekenis .
Daarnaast zou een ander woord hun bestaan hebben, dat ‘hoog’ beteekende. Dit
vinden wij in de persoonsnamen, die moeten worden vergeleken met Keltische
namen, die met cunozijn samengesteld. Indoeuropeesche verwanten zijn verder
ind. çūras ‘sterk, held’, gr. ϰῦρος ‘kracht’. Hiertoe behoort ook het oudnoorsche
woord húnn ‘masttop’ en misschien mhd. hiune in de beteekenis van ‘reus’.
De afleiding uit een woord, dat ‘zwart’ zou hebben beteekend, heeft veel bijval
gevonden. K. Helm heeft in PBB XXX, 1905, blz. 328-333 aan deze etymologie
verdere combinaties verbonden, die vooral van semasiologischen aard zijn. Hij gaat
terug op een i.e. wortel * ewō, waarvan hij de beteekenis bepaalt als ‘sich in grösse
oder lage in irgend einer richtung

1)
2)

Zie Landnáma blz. 60, 11-12; Vatnsdoelasaga c. XV, 8 (uitg. W.H. Vogt blz. 43).
Zie ook lit. béras en lett. bērs ‘bruin’.
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verändern’, welke media vox van wel zeer vage beteekenis zich in den loop der
tijden in verschillende richtingen zou hebben gesplitst. Want eenerzijds ontstond
daaruit het moreele begrip got. hauns, ndl. hoon, anderzijds de kleuraanduiding gr.
ϰυάνεος germ. *hūniz.
Dergelijke etymologieën zijn weinig overtuigend; zij behooren tot een tijd, toen
men meende te mogen uitgaan van wortels met zeer algemeene beteekenis, liefst
van verbalen aard, waaruit door latere differentiatie en specialisatie de historisch
overgeleverde beteekenissen konden worden afgeleid. De uitbreiding, die Helm
aan Hoops' verklaring gegeven heeft, is dus allerminst gelukkig.
Zooals wij reeds zagen, berust ook de zeer onwaarschijnlijke opvatting van
Kauffmann, dat de Hunen eigenlijk de Romeinen zouden zijn geweest, eveneens
op de verklaring van hun als ‘zwart’. Het zal dus noodig zijn, de etymologie van
Hoops nader te bezien.
Als eerste bezwaar tegen zijn afleiding moet worden genoemd, dat hij voor de
beteekenis van ‘zwart’ terug moet gaan op gr. ϰυάνεος, maar dat die beteekenis in
het Germaansch nergens is aangewezen. Maar wat veel zwaarder weegt, is wel
dit, dat hij woorden, die blijkbaar met elkaar samenhangen, op geheel verschillende
wortels en daarmee gepaard gaande grond beteekenissen terugvoert. Dit geldt
allereerst van de beide Skandinavische woorden húnn.
Het zou toch wel zeer opmerkelijk zijn, dat de beide stammen hūn-, die Hoops
aanneemt en die bijna nergens in het Germaansch zijn bewaard gebleven, naast
elkaar in het Oudnoorsch zouden voorkomen. Ik acht het daarom veel aannemelijker,
dat de beteekenis van ‘berenjong’ (waaruit dan weer later ‘jonge man, knaap’) af te
leiden is uit een oudere ‘dik, vierkant stuk hout’, zooals Falk. Torp in hun Norw.dän. Et. Wb. dit doen.
Nog bedenkelijker is de scheiding tusschen de persoonsnamen en de volksnamen,
waarin dit woord hun- voorkomt.
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Indien Hoops voor het element hun- in persoonsnamen de beteekenis van ‘sterk,
krachtig’ aanneemt, dan begrijpt men niet, waarom ditzelfde niet het geval zou
kunnen zijn voor den volksnaam. Ter vergelijking zou men uit het Oudgermaansche
namenmateriaal, waarvan overigens de verklaring in de meeste gevallen een spel
van vernuftige invallen is, kunnen aanvoeren volksnamen als de Sturii, de Gambrivii
of Sugambrii (‘de sterken, dapperen’) en iets verder afliggend de Burgundiones (‘de
verhevenen, trotschen?), de Chauchi (‘de hoogen’) en de Sciri (bij got. skeirs). Een
dergelijke benaming zou voor een Germaansch volk, zooals wij de Hunen hebben
leeren kennen, uitnemend passen. Volgens Hoops is echter de naam Huni allereerst
gegeven aan een volk van niet Arisch ras, misschien een Finsch-Oegrische
oerbevolking van Europa. Deze naam zou met dien van de Hunnen gecontamineerd
zijn, want van deze staat vast, dat zij reeds in hun Aziatische woonplaatsen een
hiermede overeenstemmenden naam gevoerd hebben. Zij worden in Chineesche
geschriften als Hiung-nu aangeduid, terwijl zij in het Indisch Hūṇās, in het Grieksch
Οὔνοι, Ϝούυοι heeten. Om nu toch de beteekenis van ‘zwart’ hiermee in verband te
kunnen brengen, is Hoops genoodzaakt tot de volkomen in de lucht hangende
vooronderstelling, dat er ook nog een ander niet-Arisch volk zou zijn geweest, dat
den naam van Hunen gedragen had. Maar het Germaansche volk, dat ook Hunen
heette, zou nu eerst secundair zoo genoemd zijn, omdat Attila, de vorst der Hunnen
in Westfalen werd gelocaliseerd. Wij zagen boven, dat deze opvatting ernstige
bezwaren ontmoet; bovendien is het niet methodisch den naam van het
Germaansche volk, die ons overgeleverd is, te verklaren uit dien van een ander
volk, dat volkomen hypothetisch is. Indien wij vasten grond onder onze voeten willen
behouden, moeten wij uitgaan van den Germaanschen volksnaam Hunen en den
hiermee oorspronkelijk geheel verschillenden naam voor een Aziatisch volk.
Dit laatste heeft Brate gedaan in zijn opstel ‘Hünen’ in
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het Zeitschrift für deutsche Wortforschung XII, 1910, blz. 114 vlgg. Hij legt verband
tusschen de volksnamen der Huni, Hugi en Chauchi, een verband, dat ook mij
telkens voor den geest is gekomen. Het is immers merkwaardig, dat de Chauchi,
1)
die Tacitus zoo bijzonder roemt om hun macht en hun eerbied voor het recht , in
latere tijden zoo geheel verdwijnen. Zij zullen Zuidwaarts getrokken zijn en ten slotte
in andere stammen zijn opgegaan. Maar dan is het toch wel eigenaardig, dat wij
den naam Hugi, die de zwakke faze van den naam *Hauhōz kan zijn, voor een deel
der Franken gebruikt vinden. Zoo heeten zij in den Beowulf Hugas en de
Quedlinburger Annalen vertellen: ‘Olim omnes Franci Hugones vocabantur a suo
2)
quodam duce Hugone’ . Maar in den Beowulf zijn de Hetware ook Hugas, terwijl in
den Wídsíð de naam van een koning der Hetware Hún luidt.
Zoo schijnt er dus eveneens een nader verband te bestaan tusschen de woorden
Hugi en Huni. Of dit nu moet worden uitgelegd, alsof dit twee vormen van hetzelfde
woord waren, is daarom natuurlijk volstrekt niet zeker en de poging, die Brate doet,
om dit te bewijzen, is niet gelukt. Hij voert den vorm Huni terug op een ouder *hug
ni-; ter vergelijking dient de ontwikkeling van een *seg ni- tot *siuni-. Het is niet te
ontkennen, dat aldus de vorm Huni verklaard kan worden, maar hij wordt dan ook
tevens van den stam, waarop Chauchi = *Hauhōz teruggaat, gescheiden, daar hierin
3)
niet een labiovelaar kan hebben gestaan . Daarom is het veiliger in het

1)

2)

3)

Plinius spreekt over hen weer op zeer geringschattende wijze. Dit is verwonderlijk, daar de
berichten van beide schrijvers nauwelijks 20 jaar uit elkaar liggen. Misschien waren de streken
aan de Noordzeekust, waar de Chauchi woonden, kort voor Plinius' bezoek door een
stormvloed geteisterd en zagen zij er daarom vrij desolaat uit. Misschien ook bedoelt kij de
bevolking, die aan de uiterste, tegen de zee onvoldoende beveiligde kuststrook woonde.
Reeds Ettmüller en J. Grimm hebben een samenhang tusschen de Chauchi en de Hugas
vermoed. De tegenwerping van Loewe, Ind. Forsch. Anz. XIV, 1903, blz. 22, dat de naam
der Chauchi nergens een spoor van ablaut of grammatische wisseling vertoont, is wonderlijk:
wanneer dit het geval was, zouden wij immers een vorm Huga- vinden.
Het voorgerm. *kouko- vinden wij in het Finsche leenwoord kouko (zie T.E. Karsten,
Germanisch-finnische Lehnwortstudien blz. 112). Van Wijk, Et. Wb. s.v. hunebedden noemt
deze afleiding van Brate ‘nog minder aannemelijk’.
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woord Huni een ni-afleiding van een verbaalstam te zien, zooals dit ook het geval
is in got. hrains, anasiuns ohd. scôni. Is er voor deze afieiding nu voldoende
vergelijkingsmateriaal buiten het Germaansch, dat zoowel naar den klank als naar
de beteekenis voldoet?
Wij dienen hierbij van de soortnamen uit te gaan, niet van de eigennamen, waarin
het woord hun voorkomt. De Oudnoorsche woorden laten zich het gemakkelijkst
verklaren en met deze kan men dus het beste beginnen. Zooals wij reeds opmerkten,
heeft hier het woord húnn twee beteekenissen: 1. dik stuk hout, in het bijzonder
1)
dobbelsteen en masttop (waarmee ook de samenstellingen húnkastali en húnspánn
2)
te vergelijken zijn), 2. berenjong, knaap . Daar het zeer vaak voorkomt, dat de
namen van kinderen of jongen van dieren ontleend zijn aan woorden, die beteekenen
3)
‘knuppel, stok, stam en dgl.’ , zoo ligt het voor de hand ook in dit geval uit te gaan
van het onder 1. genoemde woord. De vergelijking van een Germaansch *hūnaz
met skr. çūnas ‘gezwollen, krachtig’ is dan zeer aannemelijk en beide woorden zijn
terug te voeren op een verbaalwortel * ū, die in wisseling met een tweelettergrepige
4)

basis * e ō- kan staan . Deze etymologie is reeds voorgesteld door R. Kögel in
Anz. f.d. Alt. XVIII (1892), blz. 50, waar echter wordt uitgegaan van een
5)
oorspronkelijke beteekenis ‘jonge beer’, of eigenlijk ‘beer in het algemeen’ . Zooals
wij opmerkten, verdient het de voorkeur, van de andere

1)
2)
3)

4)
5)

Vgl. ook in het Fransch hune en in ndl. hunspaen (zie A. Bugge in Mindeskrift S. Bugge blz.
202).
Waarschijnlijk ook in den eigennaam Húnþjófr. Maar S. Bugge, Arkiv f. nord. Fil. VI, blz. 225
vlgg. verklaart hem als ‘de hunsche dienaar’.
Vgl. K.F. Johansson, Kuhns Zeitschr. XXXVI, 373; O. von Friesen, De germanska
mediageminatorna, Upps. Univ. Arsskr. 1897; E. Björkman, IF XXX, 257 en Svend Aakjaer,
Acta Phil. Scand. II (1927) blz. 19.
Vgl. Hirt, Der Indogermanische Ablaut § 386.
Dit pleit ook tegen de etymologie van Per Persson, Bezz. Beitr. XIX (1893) blz. 282, die uitgaat
van woorden als skr. çiçu.
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1)

beteekenis uit te gaan , maar dit verandert aan de etymologie verder niets.
Ook de volksnaam Hunir kan zonder bezwaar hiermee verbonden worden, hetzij
men uitgaat van een oorspronkelijke beteekenis ‘de krachtigen’, of van een afgeleide
‘de jonge, dappere mannen’. Dan zou deze naam naar zijn beteekenis geheel
overeenstemmen met dien der Chauci, dat wil zeggen ‘de hoogen’ en welk woord
2)
behoort tot de groep van got. hauhs en hiuhma, on. haugr, nhd. hügel . Het is
natuurlijk niet noodig, dat de volken, die dergelijke verwante benamingen droegen,
identiek zouden zijn geweest.
Het terugvoeren van de woorden op hun veronderstelde Indo-europeesche
grondvormen gaat steeds gepaard met een herleiding tot hun eenvoudigste gedaante,
waardoor het mogelijk is, dat verschillende woordenreeksen tot volkomen
gelijkluidende wortels samenvallen. Tusschen deze wortelhomonymen behoeft
geenerlei verband te bestaan, zij zijn immers het product van een abstractie en zelfs
indien men daaraan meer dan een theoretische waarde wilde toekennen, zoo is
toch te bedenken, dat zij uit oorspronkelijk duidelijk gescheiden woorden gereduceerd
kunnen zijn. Wanneer wij dus in het Germaansch een aantal woorden vinden, die
alle herleid kunnen worden op een grondvorm *hūna- of *hūni-, dan is het toch zeer
wel mogelijk, dat dit geheel verschillende stammen zijn. Ook moet men voorzichtig
zijn met het opstellen van de beteekenis dezer klankabstracties. Zonder nadere
gegevens lijkt het mij onvoorzichtig, den oe. plantnaam hune, waarmede de malrove
wordt aangeduid, af te leiden van een beteekenis ‘zwart’, zooals Hoops dat doet.
Misschien kan de naam huinebollen, die in het Zaansche dialect voorkomt in de
beteekenis van ‘zegge,

1)
2)

Zoo ook reeds Falk-Torp in hun Et. Wb. I, 430.
Zie Franck, van Wijk s.v. hoog. De ide. wortel * e - kan verder samenhangen met * e p-,
die ten grond ligt aan een groep zinsverwante woorden, als ndl. heuvel, huif, nhd. haube, skr.
kupa ‘kuil, hol’, gr. ϰύπν. Vgl. finsch kupu ‘gewelf, ronding, bochel’.
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1)

rietgras’ , hier licht verspreiden. Indien dit woord zou samenhangen met noordholl.
2)
heen, ook in de beteekenis van ‘riet’ gebruikt , dan zou men eerder geneigd zijn,
aan te nemen, dat dit huinebollen uit een ouder hennebollen was ontstaan, dus te
vergelijken zou zijn met de afleiding van hunebed uit hennebed. Maar daartegen
kan men aanvoeren, dat de ui wijst op een oorspr. ū, zoodat wij ook voor het
Hollandsche woord beter uitgaan van een grondvorm hūna-. Boekenoogen haalt
ter vergelijking aan den naam huunacker, die in een oorkonde van 1398 genoemd
wordt, in den ban van Limmen en wijst op het woord huyn, dat door Roemer Visscher
3)
in de beteekenis van ‘draf, modder’ wordt gebruikt .
Inderdaad zou men deze groep van woorden uit een oorspronkelijke beteekenis
van ‘modder, moeras’ kunnen verklaren. De huinebollen zouden zoo genoemd zijn,
omdat het riet in moerassigen grond groeit; de huunacker kan een moerassig land
zijn geweest. Een aantal plaatsnamen laten eveneens deze verklaring toe.
Dit geldt allereerst van een groep riviernamen, waarvan het eerste lid hun- is. Bij
Deventer lag het jufferenstift Ter Hunnep, zoo genoemd naar een riviertje op de
grens van Gelderland en Overijsel, dat reeds in een oorkonde van 996 als Hunnepe
4)
voorkomt . In Duitschland vinden wij Honnef in het Siegdistrict (dat reeds in 801
wordt vermeld), in de provincie Luik de Haneffe (die in een oorkonde van 911
genoemd wordt: in locis Honavi). Andere zulke riviernamen zijn in ons land de Hunse
(oudere vorm Hunesa), die haar naam gekregen zal hebben naar het moerasgebied,
waar zij doorheen stroomde; in Duitschland de Hunbach in de buurt van Trier en bij
Siegburg, een Hunaha in verschillende streken. Vlaanderen kent riviernamen als
5)
de Huenebeke, Humebecque, Hunerled ,

1)
2)
3)
4)
5)

Zie G.J. Boekenoogen, Zaansche Volkstaal s.v.
Zie J.W. Muller, Nomina Geographica Neerlandica VI, 46.
Ibid. naar Roemer Visschers Brabbelingh.
Zie Nom. Geogr. Neerl. I, 148.
Zie de naamboeken van Förstemann en van De Flou.
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in Normandië is nog te noemen Honfleur (in 1198 Honneflo, welks laatste deel het
germaansche flôð is). Ook het woord huunacker komt als plaatsnaam voor: ik
herinner aan Hoenakker en Hoonacker in Vlaanderen, Honnacre bij Wissant in
Frankrijk, die weer te vergelijken zijn met den Luxemburgschen naam Hompré uit
een ouder Hūnpratum.
Interessant is ook de plaatsnaam Hoenza-Driel in den Bommelerwaard, die reeds
ste

1)

in de 8 eeuw vermeld wordt als Hunsete of Hunsate super Mosa . Hiernaast
immers staan een heele reeks eigennamen als Holtsati, Waldsati, Veltsaten,
Bekesete, Widilsassen, waarmee klaarblijkelijk zijn aangeduid nederzettingen in
een bosch of een veld, langs een beek of in een streek met wilgenhout. In Engeland
zijn zij eveneens bekend, zooals blijkt uit Sumorsaete, Dorsaete. Zeer illustratief is
verder het woord Mōrsaten, de naam van de bewoners in Oost-Friesland; immers
dit beteekent ook: zij die zich in het moeras gevestigd hebben. Dezelfde beteekenis
2)
moeten wij ook toekennen aan den zooeven vermelden plaatsnaam Hunsate .

5. Samenvatting
Het woord hoen komt in tal van plaatsnamen voor en het kan daarin zeer
verschillende beteekenis hebben. Anderzijds kan het zich verschuilen onder de
vormen hoen (= hoender) en hond; van het laatste is een typisch voorbeeld de
Hondsrug naast de rivier de Hunze; in den naam Hoendiep treedt dan weer een
andere vorm op. Plaatsnamen met hoen-, waarnaast dan nog kunnen optreden de
vormen hun-, hon-, hoon-,

1)

2)

Onjuist is de verklaring van V.d. Berg in zijn Handboek der Middelnederl. Geogr. blz. 202, die
Hunsate gelijkstelt met Heusden; de oude naam voor deze plaats was Husdin of Hosdin (vgl.
de oude namen voor het Geldersche Op-Heusden: Hustin en Husuduna).
Zie o.a. F. Kauffmann, Deutsche Altertumskunde II, 104 aant. 10. Tegen de bedenkingen van
J.W. Muller, NGN VI, 78 blijf ik het verband van Rijnzaterwoude met deze formaties zeer
aannamelijk achten. Ofschoon de namen op -sati oorspronkelijk de bewoners aanduiden,
gaan zij ook reeds zeer vroeg de woonplaats beteekenen. En daarvan kan een vorm op -r
wel een jonge afleiding zijn.
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laten dus zeer verschillende verklaringen toe; men kan er in zoeken den eigennaam
Hūn, die zoowel volksnaam als persoonsnaam kan zijn; men kan er ook een gewoon
woord in vermoeden. Maar dit behoeft dan niet alleen te beteekenen ‘moeras’,
zooals in Hunsate; in plaatsnamen samengesteld met berg of borg geeft deze
1)
beteekenis geen zin . Dit materiaal kan dus voor het onderzoek van de woorden
Hunebed en Hunen buiten beschouwing blijven. Tusschen de Drentsche hunebedden
en den riviernaam Hunze is de overeenstemming dus slechts toevallig; deze woorden
hebben een geheel verschillenden oorsprong.
Wij moeten uitgaan van den Germaanschen volksnaam der Hūnen. Zij behoorden
klaarblijkelijk tot de Sassische confederatie en vormden er zoo een belangrijk deel
van, dat het heele volk meermalen als Hunen wordt aangeduid. De Hunenschans
is dan zoo genoemd, omdat het een Sassenschans was en niet wijl het aan de
hūnen genoemde reuzen werd toegeschreven. Deze beteekenis is ook vrij jong; zij
de

kan in Duitschland niet eerder dan in de 13 eeuw worden aangewezen. Het is mij
daarom volkomen onbegrijpelijk, dat R. Much dit woord wil afleiden uit den naam
2)
der (Aziatische) Hunnen , want wie dacht er in dien tijd nog aan dit volk en is het
waarschijnlijk, dat zij, ondanks hun kleine gestalte, juist als reuzen zouden worden
opgevat? Neen, wij kunnen de Hunnen van Attila rustig buiten beschouwing laten.
Het volk kende oude, vervallen bouwwerken, welke volgens de overlevering, die
zooals wij bij de Hunenschans zagen, niet eens zoo heel oud behoefde te zijn, door
3)
de Hunen (= Sassen) waren gemaakt . Maar

1)

2)

3)

Voor Duitschland geeft Förstemann vele voorbeelden, die gemakkelijk zouden zijn te
vermeerderen. In Vlaanderen vinden wij een Oombergen (in 1147 Hunbergen) in O.
Vlaanderen, maar ook blijkens De Flou namen als Honeberga, Hoonbuerch, Honnembourg.
Frankrijk heeft den plaatsnaam Humbert in het kanton Hucqueliers, waarvan de oudere vormen
zijn Umberche (1170) en Humborch (1291).
Der germanische Himmelsgott blz. 22. De vergelijking met slav. obru ‘reus’ uit den naam der
Avaren heeft alleen waarde, indien men het er over eens is, dat het woord Hun ‘reus’ uit den
volksnaam der Hunnen is af te leiden.
de

Uit de þiðrekssaga blijkt bovendien, dat in de 13 eeuw de oude volksnaam der Hūnen (on.
Húnar) nog in gebruik was voor de bewoners van Westfalen.
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er waren nog meer en grootere monumenten van het verleden; is het wonder dat
men de graven van den steentijd ook als het werk van dit vroegere volk beschouwde
en ze dus ook hunebedden noemde? Maar deze graven werden algemeen ook
toegeschreven aan een reuzenvolk, zooals blijkt uit de Noordduitsche en Deensche
namen; het gevolg moest wel zijn, dat men die Hunen, die de geweldige graven van
den steentijd hadden gemaakt, als dat reuzenvolk beschouwde.
De gevolgtrekking, dat Hunen een ook in ons land eenmaal gebruikte naam voor
de Sassen was, maakt het waarschijnlijk, dat onder de plaatsnamen samengesteld
met de woorden hun-, (naast wisselvormen als hoen-, hon- en dgl.) wel degelijk
namen van oude Sassische nederzettingen kunnen voorkomen. Dit toponymische
onderzoek evenwel, hoe belangrijk ook voor de kennis van de vestiging der
Germaansche stammen in ons land, laat ik hier rusten, daar het mij bekende
materiaal nog te onvolledig is.
Leiden
J. DE VRIES
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Kleine mededeelingen.
154. Mnl. becoelen.
58 +Doe hilt hi tschip te winde waert,
Dattet weder rechten soude,
Mar het becoelde alsoe houde,
Ende dat seil sloech anden mast.
Hi en condes houden niet soe vast,
Noch dat roeder soe bedwinghen,
Die mast die most int water zwinghen
Mitten seil in dat becoelen.

Voor becoelen geeft het glossarium (uitg. Bisschop en Verwijs, pg. 261) en ook het
Mnl. Wdb. (I kol. 801): gaan liggen, stil worden (van den wind gezegd).
M. i. is die beteekenis verkeerd, en wordt juist het tegenovergestelde bedoeld:
opsteken, sterker worden, aanwakkeren: een boot toch slaat niet om, als 't stiller
wordt.
Daar becoelen, volgens het Mnl. Wdb., blijkbaar alleen hier voorkomt, kan ik geen
plaatsen aanvoeren ter versterking van mijn meening. Wel meen ik die gevonden
te hebben in Breeroo's Moortje vs. 564 en vlg.:
Dewyl wy onder seyl en voor de Haven waren,
Soo koelt en went den wint, die ons in 't eerst was mee.
Daar komt een Oorloochsboot, en komt soo fel ansnuyven
Dat de baren met kracht op 't schip anstucken stuyven.

Ook hier moet koelen, opsteken, aanwakkeren beteekenen, anders kon het
oorlogsschip niet fel komen aanstuiven.
De Redactie was zoo vriendelijk mij te wijzen op W. à Winschootens, Seeman
(1681) waar s.v. koel staat (pg. 114): ‘Van koel komt koelen, hetwelk te Scheep
betekend koelder werden: als sij dan seggen, het begint te koelen, soo verstaan sy
daardoor, dat de Wind begint te wakkeren, ....’
Amsterdam.
W.F. TIEMEIJER.

1)

Dit cijfer geeft het gedicht aan, niet de bladzijde der uitgave.
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Over mogelike spelvormen onzer j-pronomina in
de
Middelnederlandse en 17 -eeuwse taal.
(Een bijdrage tot de geschiedenis onzer aanspreekvormen).
Mijn artikel in Tijdschrift 43, blz. 81-104: De ontwikkelingsgang der Hollandse
Voornaamwoorden je en jij heeft Prof. J.W. Muller aanleiding gegeven om enige
bijdragen te leveren tot de geschiedenis onzer Nederlandse aanspreekvormen (N.
Tg. XX). Daarna heeft hij, mede op grond van het in de N. Tg. bijeengebrachte
materiaal, een poging gedaan om mijn gissing omtrent de herkomst van je en jij te
weerleggen en de oude, tot dusver geldende voorstelling van de geschiedenis dezer
woorden te handhaven (Tijdschr. 45, blz. 81 vlg.).
Hoewel in het betoog van Prof. M. vrij veel voorkomt, waarmee ik mij al dadelik
niet kon verenigen, heb ik toch tot dusver daarop niet geantwoord: Daar enkele der
door hem tegen mijn veronderstelling geopperde bezwaren mij gegrond schenen,
kon mijn theorie niet ongewijzigd gehandhaafd blijven. Maar de zijne, de handhaving
der oude zienswijze, bevredigde mij nog minder. Enkel een bestrijding daarvan, een
in hoofdzaak negatief betoog te leveren, lokte mij aanvankelik niet aan en de vraag,
hoe de gang van zaken dan wèl geweest is, kon ik niet oplossen op een wijze, die
mij geheel voldeed. En dat kan ik nog niet. Naar het mij voorkomt dienen
verschillende vraagstukken die samenhangen met de geschiedenis van je en jij,
nog nader onderzocht te worden; misschien kan ook een nauwkeurige studie van
de aanspreekvormen in de hedendaagse gewesten van Noord en Zuid bijdragen
tot de definitieve oplossing van het je-jij-probleem. Dit artikel is dan ook niet
geschreven met de bedoeling dè oplossing te brengen, maar is in hoofdzaak
ingegeven door de overtuiging dat, wanneer met Prof. M. aangenomen wordt: de
de

M.E. (en 17 -
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eeuwse) vormen ghi, ghy, gi enz. kunnen zowel spelvormen zijn voor 'tj-pronomen
als voor 't g-pronomen, dat door het aannemen van die vage en algemene stelling
een verder onderzoek te vroeg, ontijdig, zou kunnen worden afgesloten. Ik zie het
hoofdprobleem anders dan Prof. M. en - ik zie andere problemen dan hij, altans
andere dan hij aanroert. Met name mogen enclise en proclise hier niet over één
kam worden geschoren.
De gang van het hier volgend opstel wordt bepaald door de verschillende
de

spelvormen, waaronder tot in de 17 eeuw toe, volgens Prof. M. het pronomen ji
kan voorkomen. Misschien heeft dit schade gedaan aan de logiese bouw, maar
zwaar woog bij mij de opzet om de theorie van het ‘verholen’ ji in haar algemeenheid
te bestrijden. En ik meen tenslotte wel gewezen te hebben op de voornaamste
moeilikheden die zich voordoen bij het zoeken naar een juiste verklaring voor de
ontwikkeling onzer je- en jij-pronomina.
In zijn artikel ‘De herkomst van je en jij’ (Tijdschrift 45, blz. 102) stelt Prof. M. de
de

volgende vraag: ‘Zouden ook de in den aanvang der 17 eeuw hier en daar
voorkomende spellingen jei of jey - bv. Coster 17 bis (Teeuwis, ed. 1627), 541
(Tijsken, ed. 1620) - en gey - bv. Vondel, Reintje de Vos 94, 97 (oude druk: jy, latere:
1)
jey) , Quintijn, Holl. Lijs met de Brab. Bely 205, 208, 230, 231 e.e. - niet misschien
(soortgelijke) min of meer onbeholpene, averechtsche pogingen kunnen blijken om
deze (Hollandsche) vormen in het oude traditioneele schrift uit te drukken: ‘je’ en
‘ge’ beide dienende om den halfklinker (of wel onderscheidenlijk dezen en de palatale
spirans?) vóór eene i weer te geven en zoodoende de nog steeds dubbelzinnige
lettergreep ‘ji’ (= ‘ii’ = ‘ij’) te vermijden? Immers dat ‘ey’ hier reeds de diph-

1)

Vermoedelik zijn in de opgave van dit materiaal een paar onnauwkeurigheden binnengeslopen.
Van Tysken vermelden Worp en Kollewijn alleen drukken van 1613, 1615 en 1642; de plaatsen
uit Reintje de Vos hebben een wisseling iy-jey en gey komt hier niet voor (vgl. N. Tg. XX,
122).
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thongeering der î tot ei zou aanduiden is voor N o o r d -Holland in dien tijd toch
volslagen onaannemelijk’. In verband met deze opmerkingen wordt op de volgende
blz. (103) jey, evenals iy, yi, een ‘mislukte proeve’ (van jij-schrijfwijze) genoemd.
Het komt mij voor dat hier de schrijfvorm jey (en ook gey, waarover straks)
verkeerd wordt beoordeeld. Welke strijdvragen er ook nog mogen bestaan met
betrekking tot het diftongeringsproces in Holland, er wordt, meen ik, door weinigen
meer betwijfeld, dat in Amsterdam - en daarop komt het hier, ook blijkens de jey-vbb.
van Muller toch in de eerste plaats aan - kort na 1600 de diftongering in volle gang,
reeds vrij ver gevorderd was. Tot bewijs hiervan zouden (ten overvloede?) nog
de

kunnen dienen vormen als heylicken, keyeren, die ook reeds in 't begin der 17
eeuw, deels bij dezelfde schrijvers die ook jey schrijven, voorkomen. Daarbij komt
de

nog, dat jey (evenals heylicken, keyeren e.a.) niet alleen ‘in den aanvang der 17
eeuw’, maar nog lang na het midden van die eeuw gevonden wordt. Ook dit lijkt mij
een bezwaar tegen Professor Muller's opvatting. Het veelvuldig voorkomen van de
schrijfwijze jey eist een andere verklaring. Die, welke ik hier wil voorslaan, geldt
evenzeer voor heylicken, keyeren en misschien nog enkele andere woorden. Daarom
dwaal ik even van de aanspreekvormen af.
Zolang men zich bezig heeft gehouden met het probleem der diftongering, met
name dat van de ouderdom der diftongering, hebben daarbij orthographiese
ontsporingen, echte of schijnbare! een rol gespeeld; en nog steeds worden oude
woorden met ei-schrijfwijze voor etymologies ij (uit î) in het geding betrokken - en
verschillend beoordeeld. Ik behoef hier slechts te herinneren aan het artikel van
Salverda de Grave in N. Tg. XXII, die o.a. als Noordnederlandse vbb. aanhaalt
1)
screynmaker (1484) en exceiscenaers (1464) . De ei-

1)

Ontleend aan de bekende studie van Jacobs in de Versl. en Med. der Kon. Vl. Ac., 1919.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

100
woorden, die ik hier wens te bespreken, dateren alle van nà 1600, altans voorzover
ik heb kunnen nagaan; zij mogen ter bevestiging dienen van de mening, dat even
na 1600 in een deel van Holland, met name in Amsterdam, de diftongering in gang
was - ook reeds in lagere milieu's. Ter bevestiging: immers ook zij, die als Kloeke
tegenover het oudere door Salverda de Grave, Jacobs (en W. de Vries)
bijeengebrachte materiaal scepties blijven, menen - op andere gronden - dat in ieder
geval ± 1600 ook in Holland, met name in Noord-Holland (Amsterdam), de
diftongering bezig was zich te voltrekken. In onze vroegste Hollandse kluchten, kort
nà 1600, in de tijd dus dat min of meer consequente pogingen worden gedaan om
Hollandse (Amsterdamse) volkstaal weer te geven, komen reeds dadelik de drie
door mij genoemde woorden: jey, keyeren, heylick voor, naast schrijfwijzen met ij.
Verder noteerde ik veyn en veynen (= vinden), Teeuwis 1112, 1119 (1130 vijnd;
801 vyne); over deynen zie men Tijdschrift 48, blz. 13. Misschien zijn er nog enkele
meer; eigennamen bijv. raken licht uit het spoor (Leyntje naast Lijntje bv.); vreyer
voor vrijer trof ik meermalen, maar groot is het aantal aanvankelik niet. In latere
kluchtspelen treft men er veel meer aan (ook het omgekeerde: ij voor ei); ik geloof
evenwel dat men deze latere ortografiese mispassen niet geheel op één lijn mag
stellen met de eerstgenoemde. Onkunde, slordigheid, gunstiger phonetiese
1)
voorwaarden misschien, doen later de ei-ij-verwarring toenemen . Het bij mannen
2)
als Dr. Samuel Coster, Bredero (Vondel) veel voorkomen van keyeren, heylicken,
jey, het lange tijd stand houden van deze on-etymologiese spelling moet toch wel
een andere grond hebben dan slordigheid of onkunde. En wel dèze, naar ik meen:

1)

2)

In zijn artikel Over de taal van de brieven van Huygens' zusters en Dorothea van Dorp (Ts.
48, blz. 80 vlg.) noteert Prof. Kern heel wat ongerechtigheden op het punt van ei-ij-spelling.
Men bedenke, dat deze brieven niet voor publiciteit bestemd waren.
In de Warenar van Hooft vond ik ze niet.
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Deze woorden hebben geen of weinig schrijftraditie, ze zijn in het begin der 17de
1)
eeuw niet of nauweliks ‘literaturfähig’. Kijeren wordt in het Mnl. Wdb. niet genoemd ;
2)
jij is vóór 1600 niet aangetroffen, maar daarover aanstonds nader . Met hylicken
(hilicken) staat het enigszins anders; in Middeleeuwse taal komt het meermalen
3)
voor, maar - het woord zal een ongunstige gevoelstoon hebben gekregen en. ±
1600 in beschaafde (Amsterdamse) taal reeds zijn gemeden. In de klucht Van een
Huysman en een Barbier leest men, vs. 94:
Hoe vaert het langsje, binje noch niet ehylickt, je wort al out,

waarop de boer antwoordt:
Ick hylick altemet iensjes, maer ick heb noch noyt etrout.

Ook Rodd'rick ende Alphonsus 1865 toont duidelik, welke bijgedachte hylicken
4)
wekte ; trouwen is in onze beschaafde omgangstaal het woord geworden; daarnaast
staat het deftige huwen.
Nu valt het gebruik of ruimer gebruik van Hollandse dialectiese woorden en vormen
ongeveer samen met het (krachtiger) doordringen der diftongering. En bij het
schrijven van deze vormen hebben onze eerste Hollandse dialectschrijvers niet, als
bij biten (bijten), mijn, wij (wi) en dgl. een vast in 't geheugen geprent schrijfbeeld
met i, (ij, y), dat hun voor onetymologiese spelling kan behoeden, maar ze spellen
5)

de

en schrijven hier, door geen traditie gebonden, op de klank af . In 't begin der 17
eeuw zullen dus de nieuwe ij en de oude ei in de Amsterdamse volkstaal - mijn
vroegste vbb. komen alle uit Amsterdamse kluchten - reeds dicht genoeg bij elkaar

1)
2)
3)
4)
5)

De Twespraack, enige van de ‘groofste’ misbruiken met betrekking tot de ‘uytspraack’
aanhalende, noemt ook kyeren (in één adem met ‘naat, wet ende wierom’).
Ook vijnen (vinen) komt in 't Mnl. Wdb. niet voor.
Vgl. Ndl. Wdb. i.v. en Mnl. Wdb. i.v. hiën.
De redactie van het Tijdschrift wijst mij nog op Bredero II, 205.
Vgl. Salverda de Grave, Over de diftongering van i en u, N. Tg. XXII, bl. 76 en W. de Vries,
Mnl. ei voor ij in ‘Gerrit’, N. Tg. XXII, bl. 210-211.
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gestaan hebben, altans in bepaalde gevallen, om met elkaar te worden verward.
Dat wordt, behalve door het naast elkaar voorkomen, het door elkaar gebruiken van
de schrijfwijzen heylick en hylick, jy en jey, kyeren en keyeren, veynen en vijnen
(zie hiervoor) door éénzelfde schrijver, bewezen door enkele ei: ij-rijmen in onze
kluchten, hoewel die, blijkbaar mee door de ongelijkheid voor 't oog, in 't algemeen
1)
gemeden worden .
Het reeds vroeg en dikwijls voorkomen der ei-spelling in deze woorden bewerkt,
dat dit etymologies onjuiste schrijfbeeld zich vrij lang naast dat met ij handhaaft; zo
vindt men jey nog lang na 1650 in onze kluchten, heylicken en keyeren de heele
de

2)

17 eeuw door , en nog later: keyeren o.a. bij Langendijk, nu nog op Marken (Taalen Letterbode II, 65); verder in hedendaagse dialecten de spelling keind(eren) naast
3)
kijnd(eren), (zie Ndl. Wdb. i.v. kind) .
de

Ik bepaal mij nu weer tot jij. Dat dit pronomen in de eerste jaren der 17 eeuw
nog niet geschreven werd en daarna aanvankelik slechts sporadies in schrift
verschijnt, dat ook proclities je voorlopig zeldzaam blijft, heb ik trachten aan te tonen
in mijn artikel De ontwikkelingsgang der Hollandse voornaamwoorden je en jij
(Tijdschrift 43, blz. 81 vlg.). Opzettelik en uitdrukkelik heb ik mij daar beperkt tot het
vroegst ge-

1)
2)
3)

Over dergelike rijmen is meermalen gesproken; ik noem hier nog uit Starter's Jan Soetekau:
Wel vryertje, stryertje, vleyertje, smekertje, stekertje (zie Van Moerk., bl. 86).
Bij Starter: keyeren: eyeren.
de

De gerekte vorm van 't enkelv. kind vond ik in 17 -eeuwse Hollandse kluchtentaal nooit met
ei gespeld, steeds ij; evenzo blind en dgl. (Vbb. van deze ĭnt > înt-woorden in rijm op oorspr.
î bv. hij Bredero III, 242). Keint (Noordhollands taaleigen) ken ik uit de hrieven van Betje Wolff
(zie hijv. de Pantheon-uitg. van Van Vloten, blz. 43). Kloeke, Holl. Expansie 116, wijst op een
Utrechts keyndt (1640), maar in dezelfde tekst komen voor seyn (= zijn), veyf (= vijf) enz. De
(gediftongeerde) î wordt hier bijna steeds met ey gespeld, zodat dit keyndt in ons verband
niet van belang is; zie ook Van Haeringen over kijeren en kijnt in Tijdschrift 46, blz. 260. - Er
valt nog op te merken, dat deze door rekking ontstane î > ij zich in 't Markens anders gedraagt,
dan oorspr. î en ei, die daar beide tot ā worden. Allan geeft, Taal- en Letterbode II, 62 vlg.
klaan (= klein), laaf (= lijf) en daarnaast twijntig (twintig), wijnd, spijntje (spinde) - en keieren
met ei!
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dateerde werk van Hooft en Bredero (zie blz. 89), liet de Warenar (1617) daarom
buiten bespreking, evenals Bredero's latere werk. Vooral Br.'s drie bekende kluchten
en zijn Rodd'rick ende Alphonsus, geschreven en opgevoerd in de jaren 1611-13
en - misschien in de oorspronkelike vorm - enige jaren later, toch nog vòòr 1620
gedrukt, vormden de grondslag voor mijn conclusies, waarvan één luidde: Ook begin
de
17 eeuw is niet-enkl. je en vooral jij nog zeldzaam (blz. 98). Tot staving van deze
uitspraak kan ik nog wijzen op Tysken vander Scilden en de bij Van Rijnbach
afgedrukte Hoochduytschen Quacksalver, die ik met Van Rijnbach beschouw als
1)
een werk van Bredero en wel een werk uit zijn vroegste periode (schuwen, vs. 356
is toch wel op te vatten als een nog niet gediftongeerde vorm; latere drukken hebben
schuyven).
Tysken is gedrukt in 1613 en behoort tot de eerste gedrukte werken, waarin ernstig
gestreefd wordt naar weergave van de Amsterdamse volkstaal. Men vindt daarin
slechts twee jij-pronomina, geschreven allebei als jey (vs. 1171 en 1443). De
subjectiefvorm je komt vrij dikwijls voor (in proclitiese positie niet vaak), maar
overwegend is het gebruik van ghy. In dit ghy zie ik, in tegenstelling met Prof. Muller,
geen ‘verholen’ schrijfwijze voor jij, maar daarover nader. In Tysken, een spel van
1700 regels, komt Coster er maar tweemaal toe om jey (= jij) te schrijven. De Hoochd.
Kwakz., zelfs al mocht hij niet van Bredero zijn, toch stellig een vroeg Amsterdams
stuk, geeft geen enkel jij, slechts twee je's, beide enklities (vraechje, 304; hoorje
377). Afgezien van wildy (vs. 278) is de subjectiefvorm, ook de vorm + invectief,
steeds ghy (het Duits-Hollandse brabbeltaaltje heb ik buiten beschouwing gelaten,
maar ook daarin geen je en jij); de objectiefvormen zijn u en jou.

1)

Het betoog van Knuttel in Tijdschrift 48, 185 lijkt mij weinig overtuigend. Ik kan daar hier niet
op ingaan, wijs er alleen op, dat verschillende woorden en wendingen, die Br. volgens hem
niet zou gebruiken, wel degelik bij Br. voorkomen; ik noem een paar: jonghe meyt (Br. III,
254); dese u kunst (vgl. dees mijn brief, Br. III, 131), zie ook N. Tg. XXII, 104.
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Nu schrijft Professor Kern in zijn studie Over de taal van de brieven van Huygens'
zusters en Dorothea van Dorp (Tijdschrift 48, blz. 51): ‘Er is geen sprake van dat je
voorkeur zou vertonen voor de enklise, zoals Dr. Verdenius meende; ..... er is
de

evenmin sprake van dat in 't begin van de 17 eeuw niet-enklities je en jij nog
zeldzaam waren in Holland’. Hier moet een misverstand heersen. Prof. Kern grondt
deze uitspraak, die mij eerst enigszins ontstelde, uitsluitend op materiaal dat dateert
uit de jaren 1622-1624. Welnu, dat nà ± 1615 het aantal geschreven jij's in de Holl.
literatuur snel, zeer snel toeneemt, weet ik en wist ik ook wel, toen ik mijn artikel in
Ts. 43 schreef (zie bv. blz. 84 aldaar), maar ik bepaalde mij uitdrukkelik tot vroegere
literatuur (zie blz. 103 van dit opstel).
Een enkel woord over die snelle toename die natuurlik niet het tempo der
taalverandering markeert, wel dat van de schrijfusus, wat ik in mijn artikel over je
en jij in: Ts. 43 niet voldoende heb laten uitkomen. In korte jaren verandert het
taalbeeld, altans in dat literatuurgenre waar men met enige grond gewone
omgangstaal mag verwachten, geheel, wordt gebroken met traditionele literatuurtaal.
Een nauwkeurige vergelijking van een Hollandse rederijkersklucht van kort vòòr
1600 bv. en Bredero's klucht van de Molenaer zou een nuttig en interessant werk
zijn. Ik wil hier alleen met enkele vbb. verduideliken wat ik bedoel: Roemer Visscher,
die de ‘meyskens van de Courtosye’ de les leest over haar ‘Brabantse fantasie’,
schrijft zelf een taal, die in verschillende opzichten heel wat dichter staat bij de
Brabants gekleurde literatuurtaal dan bij zijn eigen Hollands. Bij hem geen enkel
j-pronomen (ook geen ‘verholen’), geen gutturalisering, dus geen vormen als hongt
1)
en hangt . Toch weten we uit de Twespraak dat de gutturalisering toen reeds in
Amsterdam

1)

De bloemlezing Uit R.V.'s Brabbeling I en II door Van der Laan heb ik nagegaan; daarin staan
ze niet, in zijn verdere werk vermoedelik evenmin.
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werd gehoord; zelfs is er nu een nog vroeger getuigenis: in een Amsterdams
de

rederijkersspel uit het midden der 16 eeuw noteerde Prof. De Vooys een rijm
1)
wonger: besonger: honger . Al schaamt Roemer zich dan niet voor de ‘Hollandsche
botticheyt’, toch vermag hij de ban niet te verbreken, waaronder de schrijftaal lag.
Zelfs in Coster's eerste stuk Tysken, rijk aan ‘cluchtige’ situaties en personages,
zoekt men tevergeefs vbb. van gegutturaliseerde vormen; in Teeuwis komen ze.
Yan de Hoogduytschen Quacksalver zegt Van Rijnbach: ‘Het stuk mist ...... de
smeuige taal die de personen in de overige kluchten en blijspelen spreken; blijkbaar
heeft Bredero zich Droge Lammert en Joost den Drucker gedacht uit een andere
omgeving, dan die der volkstypen, die hij anders gaf. Vandaar ook dat zij niet het
2)
gebruikelike Amsterdams spreken’ . Deze verklaring komt mij niet juist voor. Mijns
inziens moet het verschil in taalbehandeling tussen de H.Q. en Br.'s latere kluchten
hieraan worden toegeschreven, dat Br., toen hij de H.Q. schreef, zich nog niet
voldoende losgemaakt had van de traditie. Dat komt, voorzover ik weet, in Holland
eerst nà 1610. Het is de grote verdienste van enkelen, van Bredero, Coster en Hooft
in de eerste plaats, dat ze de ban weten te verbreken en durven schrijven, zoals
‘men’ - bij voorliefde voorlopig de mindere man - spreekt. Die voorkeur voor ‘smeuige’
taal, dat grasduinen in de levende, kleurige en geurige, volks- en straattaal van
Amsterdam is een reactie, een nog tuchteloos vrijheidsgevoel na knellende dwang.
Die vrijheid, dat zelfbewustzijn ook in de taal, dat theoreties reeds vroeger verdedigd
was, sporadies een enkele maal tot uiting was gekomen, moest door Coster en
Bredero practies worden veroverd; hun eerste werk vergeleken met hun latere toont,
dàt en hoè ze moesten worstelen. Maar het is verwonderlik, hoe snel ze de talloze
en veelsoortige moeilikheden te boven

1)
2)

Tijdschr. 48, blz. 140.
Inleiding, blz. XXXVI.
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kwamen. Zij stichten met Hooft een kluchtentaal, die ook heel spoedig weer
traditioneel wordt, traditioneel ook in allerlei inconsequenties.
En nu nog een laatste woord over de spelvorm jey. Voor Coster's twee jey's en
voor die van Bredero zie ik geen andere verklaring dan de hiervóór gegevene. Uit
deze spelling met ei volgt, dat dit j-pronomen geen schrijftraditie had, niet geschreven
1)
werd in Holland voor ± 1610 . Als het ingevoerd wordt, schrijft men het op de klank
af en de (nieuwe) diphthong wordt weergegeven door ei en door ij. Beide vormen
jei en jij worden traditioneel en eerst lang na Bredero en Coster wint de etymologies
2)
juiste schrijfwijze jij het . Dergelike dubbelvormen vindt men natuurlijk niet bij wij,
mij enz.; dit zijn van ouds gebruikelike literatuurvormen. Wey, mey enz. voor wij,
mij treft men alleen aan in taal die als afwijkend van Hollands wordt bedoeld, met
3)
name in proeven van Brabants . En als zodanig ken ik ook gey.
Ik behoef maar enkele vbb. te noemen: gey en mey (daarnaast de spellingen gay
en may; ook ghy, my) vindt men o.a. in Bredero's Spaansche Brabander; maar alléén in Jerolimo's taal (zie bv. vs. 175, 855, 1579, 1875). Deze ey- (ay-)spelling
dient om de Brab. diphthong, die blijkbaar vrij sterk afweek van de Amsterdamse,
4)
aan te duiden . Dat spotzucht en charge bij het weergeven van deze en andere
Brabantse eigenaardigheden een rol speelden, doet hier minder ter zake.
Zijn nu de gey's die Prof. M. noemt uit Quintijn's geschrift Holl. Lijs met de Brab.
Bely (1629), ook zò te beoordelen? Het komt mij voor van wel. De gewone spelling
van de aan-

1)
2)
3)
4)

Wordt hiermee ook niet reeds de theorie van het ‘verholen’ ji, het vóór 1600 reeds regelmatig
voorkomen van ji onder spelvormen als ghi, ghy, ghij, gi enz., enigszins wankel?
Uit Krul's Drooghe Goosen (1630) noteerde ik iey; zie bv. Van Moerkerken, blz. 149; Teeuwis
1093: yei.
Vgl. ook de Utrechtse taal, waarover ik blz. 102, noot 3 een opmerking maakte.
Vgl. ook Te Winkel, Ts. 20, blz. 94; andere vbb. van gey o.a. bij Van Moerkerken, blz. 500
vlg.
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spreekvorm bij Q. is gy (daarbij enclities -je): de gey's blijven beperkt tot het gedeelte
dat handelt over de Brab. Bely (186-246). Daar waar Bely en haar consorten
sprekende worden ingevoerd, vindt men ze. Brabants laat Q. overigens dit volkje
niet spreken, al wordt hun taal wel een paar maal gekarakteriseerd als afwijkend
1)
van het Hollands .
Mij dunkt dat er meer reden is hier aan g-pronomina te denken dan met Prof. M.
te veronderstellen dat deze gey's spelvormen zouden zijn voor j (gespeld als ge) +
i. Over een ander bezwaar tegen deze laatste opvatting spreek ik aanstonds
uitvoeriger (Quintijn schrijft o.a. hebt gey (230) en hebje (352); vat men dat op als
hebt jij (en hebje), dan zou de werkwoordsvorm vóór jij een andere zijn dan die voor
je).
Ik ken geen ouder ontwijfelbaar getuigenis voor het bestaan van de vorm jij, dan
de reeds meermalen aangehaalde uitspraak van Joost Lambrechts in zijn
Néderlandsche Spellijnghe (1550). Hij spreekt daar ook over het pron. je en er is,
naar ik meen, nog nooit gewezen op een verschil in die twee uitingen, een verschil,
dat toch maar niet zo toevallig of onbetekenend te noemen is. Terwijl hij je (ie) voor
ghy ‘Hollandsch, Zealandsch ende Westvlaandsch’ noemt, zegt hij, met betrekking
tot jij: ‘Hier zalmen oac notéren, hoe dat men zommighe lieden (curs. van mij) vind,
2)
die zeggen iy of iy (= jy) voor ghy’. Lambrecht's mededelingen over je wordt door
de ons ten dienste staande literatuurbronnen altans enigermate bevestigd. Daar is
de Westvlaming Everaert met zijn vele enclitiese -ge's (die toch wel ongeveer
(volkomen?) met je gelijk mogen worden gesteld) en zijn een enkele maal geschreven
-je; verder hebben we enkele (enklitiese) -je's uit Zeeuwse en Zuidhollandse
dingtalen; die enklitiese -je's vindt

1)

2)

Blz. 220: ‘Ick - ick - ick’ (om na te apen 't Brabants wapen) en zie ook blz. 281. - Hoe het in
Q.'s tijd in Haarlem (waar hij woonde) met de diphthongering stond, weet ik niet: ik noteerde
verblieden (verblijden): lieden (= menschen), 182; ook een paar maal niegen = nijgen, 147,
189. Diftongeert hij in 't algemeen nog niet, dan moest hij een Brabants gei wel voorstellen
met ey (ei).
Bedoelt hij twee vormen, tweeërlei uitspraak?
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men ook in het werk van Job Gommersz, een Zeeuws rederijker uit het midden der
de

1)

16 eeuw .
Maar in diezelfde bronnen vindt ik geen enkel stellig geschreven bewijs van jij,
(iy), niet bij Everaert, niet in de dingtalen, niet bij Gommersz, zelfs niet in nog veel
later tijd bij de Zeeuw Jacob Cats (vgl. ook Prof. Muller, N. Tg. XX, 123-124) en ook het tegenwoordig Westvlaams kent geen jij. Krijgt hierdoor de vage aanduiding
van Lambrechts, vaag in vergelijking met zijn uitspraak over je, niet een bizondere
betekenis? Het gebruik van je en jij stelt hij niet op één lijn, het loopt, vreemd genoeg,
niet parallel. Zijn mededeling mag - altans zover tans onze kennis strekt - niet worden
geïnterpreteerd: naast de vorm zonder klem je kent het Hollands, Zeeuws en
Westvlaams de (beklemde) vorm ji.
Nu een enkel woord over de spelvorm die we bij Lambrechts voor ji aantreffen,
nl. iy. Prof. M. geeft van deze spelling iy, die hij een ‘schier krampachtige poging tot
uitbeelding’ van ji noemt, een paar vbb. uit Holl. literatuur. Het éne daarvan (N. Tg.
XX, 96) is een j- (of i-?)pronomen uit de mond van de ‘Overlands’ sprekende jonker
van Grevelinckhuysen en blijft hier dus beter buiten beschouwing; zijn andere vbb.
zijn de twee iy's uit de brieven van Huygens' zusters, ook door Kern besproken.
Maar zò zeldzaam is deze spelvorm niet. Ik heb hem meermalen aangetroffen,
verschillende vbb. vindt men in W.D. Hooft's Jan Salie (1622); hij spelt; spreeck iy
niet, weet iyt, of iy, wie iy, sin iy enz., blijkbaar zonder beangst te zijn dat zijn lezers
hem niet zullen begrijpen (vgl. Prof. Muller, Ts. 45, 97 vlg.).
Indien men overweegt dat zowel Hooft als de dames Huygens in 1622 toch wel
meermalen de spelling jy onder de ogen zullen hebben gehad, kan men in hùn
uitbeelding iy moeilik een ‘krampachtige poging’ ter overwinning der door Prof. Muller
veronderstelde grafiese moeilikheid zien. Dat iy spoedig

1)

Zie Tijdschrift voor Taal en Letteren, XIV, 245 vlg.
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verdwijnt, is natuurlik; er was reeds lang een streven om i-consonans door j weer
te geven.
Dat de spelvorm ji hier in Holland vermeden werd, ook nog in de aanvang der
de

17 eeuw, schrijft Prof. Muller toe aan het ‘nog steeds dubbelzinnige’ (ji = ii = ij)
dier lettergroep (a.a. 102 en vgl. 97). Ik ken bij onze kluchtspelschrijvers uit het begin
de

der 17 eeuw ook geen ander vb. - dan bij een auteur, die nog niet (nog niet steeds?)
diftongeert. Ji (yi) vindt men bij Coster, Bredero, Hooft, Vondel enz. niet, om dezelfde
reden, waarom men bij deze schrijvers ook niet aantreft riden, biten, wi enz., maar
1)
rijden (ryden), bijten, wij enz. . Na het intreden der diftongering is het enkele teken
i onbruikbaar geworden ter aanduiding van de tweeklank, of wordt altans zeer
1)
spoedig niet meer gebruikt ; y blijft zowel voor de i- als de ij-klank (de diphthong).
De spelvorm ji komt voor in Lichte Wigger (1617) van Van Santen, een Delftenaar:
Ben ji 't Lichte Wigger en Droncke Joortje? In een latere Amsterdamse druk van
deze klucht (1635): Ben jyt. Uit verschillende rijmen en spellingen in Van Santen's
2)
werk is duidelik aan te tonen, dat hij nog ongediftongeerde vormen gebruikt .
Overigens zijn de aanspreekvormen in Lichte Wigger je en ghy. En als dit ghy niet
een verlegenheidsschrijfwijze voor ji (jy) is, wat ik aanstonds hoop te kunnen
3)
aantonen, dan vinden we dus bij Van Santen aanvankelik naast verschillende je's
slechts één ji.

1)

1)

2)
3)

Vormen als naejeri, vianden (Lichte Wigger) zijn wel op te vatten als ongediftongeerde vormen.
In bepaalde gevallen, uitzonderingsschrijfwijzen, is misschien ook te denken aan archaïstiese
spelling (vgl. Prof. M., N. Tg. XX, 115, noot 1). Ik noteerde nog Malle Jan Tot's Boerdighe
Vryeri, door J.S. Colm; spokeri, Coster 203; grisaert, Theseus en Ariadne 1414.
Vormen als naejeri, vianden (Lichte Wigger) zijn wel op te vatten als ongediftongeerde vormen.
In bepaalde gevallen, uitzonderingsschrijfwijzen, is misschien ook te denken aan archaïstiese
spelling (vgl. Prof. M., N. Tg. XX, 115, noot 1). Ik noteerde nog Malle Jan Tot's Boerdighe
Vryeri, door J.S. Colm; spokeri, Coster 203; grisaert, Theseus en Ariadne 1414.
Bv. sniertje (= snijertje, kleermaker); vries = (vrijer): mortier; wien (pronomen): sien (= esse).
Ook in de positie met klemtoon komt dit je wel voor: Sy je 't Lichte Wigger (blz. 2) = Ben jìj
't? Uit S.S.; je mee = jij eveneens (blz. 6). Vgl. hiermee de volgende verzen uit Coster's
Duytsche Academi (Amst. 1619): Komt hier je boeren, Jy halfsalige, jy boeven en hoeren (vs.
231-232). Andere vbb. bij Van Moerkerken 171, vs. 134; 301, vs. 126. - Voorbeelden van een
3

overeenkomstig verschijnsel in 't Mnl. vindt men bij Prof. Stoett, Syntaxis , § 41.
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Ook in zijn volgende klucht Snappende Sytgen (1620) komen geen jij- (ji-)vormen
voor, de subjectiefvorm is steeds je of ghy.
‘Gi’, zegt Prof. Muller, ‘(of gy, gij, ghi, ghy, ghij: alle doorgaans gelijkwaardige
spellingen) kon (dus) reeds in de M.E. in Vlaanderen en Brabant, maar nog in de
de

(eerste helft der) 17 eeuw in Holland en Zeeland, niet alleen de velaire of palatale
spirant + i, maar ook den halfklinker + i aanduiden’. En even daarna: ‘Ji, in de M.E.
in Wvl., Zee., Holl. geschriften reeds lang verholen aanwezig in den geschreven
vorm “g(h)i” (voor Brabanders en Vlamingen = nnl. gij, voor Hollanders en Zeeuwen
enz. behoudens de diphthongeering = nnl. jij) komt nu eerst (d.i. “in den loop der
de

17 eeuw”) in een afzonderlijken, eigen vorm voor den dag’ (vgl. a.a. blz. 101 en
103).
Is deze mening juist, dan zou daardoor het raadsel verklaard zijn, dat onze M.E.
de

(Holl. Zee. Wvl.) en begin-17 eeuwse literatuur wel je- (en ju-, jou-) vormen vertoont,
maar jij (ji) niet voor ± 1610 aan den dag treedt. Men weet dat deze onderstelling
de

reeds voor de M.E. geopperd is door Dr. Vor der Hake en voor de 17 eeuw door
Prof. Kern (N. Tg. V, 126). Maar eerst Prof. Maller tracht daaraan een - niet
overbodige - ruggesteun te geven. Na een grafies-phonetiese uitweiding komt hij
tot de conclusie dat ‘de spelling ‘ji’ nagenoeg onbruikbaar (was), zoolang de teekens
‘i’ en ‘j’ beide tweeërlei klankwaarde (klinker en halfklinker) hadden (blz. 99)’.
de

Mij kan deze redenering niet overtuigen: M.E. bronnen en ook 17 -eeuwse
kluchten leveren talrijke vbb. van voor ons oog de meest zonderlinge (ook wisselende
en inconsequente) spelvormen, die blijkbaar de toenmalige lezers niet; in het minst
gehinderd hebben en dat nu ji (iy enz.) comt voor iedere M.E. scribent en lezer
bezwaar zou hebben opgeleverd, zò groot bezwaar, dat elke spelling van 't
j-pronomen, beginnende met j, i of y consequent vermeden zou zijn tot ± 1610 uit
vreze voor misverstand of dubbelzinnigheid (a.a. 97) kan
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ik niet geloven. Indien in M.E. taal, in een bepaald M.E. gewest, ji algemeen gebruikt,
gesproken werd (= j + i) als zelfstandig of proclities pronomen, welke moeilikheden
zou dan een lezer met een geschreven ji comt kunnen hebben? En een vermijding
van die verbinding ji in schrift, louter om traditionele, conventionele redenen - zijn
1)
er in onze M.E. spelling meer dergelike strikte consequenties aan te wijzen?
Maar, al mag men dan Prof. Muller's verklaring voor het uitblijven van de spelvorm
de

ji, in de M.E. en de aanvang der 17 eeuw, niet bevredigend achten, daarmee blijft
toch de theoretiese mogelikheid dat ji schuil zou gaan onder spelvormen als ghi,
de
ghy enz., schuil gaan tot in de 17 eeuw toe. Alleen wanneer in tal van gevallen te
bewijzen is, dat ghi, ghy enz. inderdaad een ander pronomen is dan 't j-pronomen,
wordt de algemene stelling: ghi enz. kan (in bepaalde streken) een spelvorm zijn
voor ji (jij) verzwakt, dient ze misschien te worden opgegeven, of altans nauwkeuriger
geformuleerd te worden.
Ik begin met een Zeeuw, wiens geschriften voor een aanzienlik deel dateren uit
de eerste helft der 17de eeuw, met Cats; aanstonds zal blijken waarom. Het
pronominaal gebruik bij Cats is wel zeer merkwaardig en door Prof. M., naar ik
2)
meen, niet geheel juist weergegeven . Terecht merkt Prof. M. op, dat bij Cats nooit
geschreven jij voorkomt (ook bij Maria van Reigersberg niet; vgl. N. Tg. 20, 123;
steek-

1)

2)

De vbb. die Prof. M. aanhaalt ter bevestiging van zijn theorie, kunnen mij niet volkomen
bevredigen. Aan het Frans ontleende woorden met in oorsprong Franse klanken èn Franse
spelling mogen hier maar niet zò als bewijs worden gebruikt; ook de verschillende
overgangsspelvormen van de verkleiningsuitgang niet. - Verdam geeft jicht, jichtich, Mnl.
Wdb. II, 1943 en 1946.
Niet juist schijnt mij deze uiting: ‘Bij Cats is niets gewoner dan (dit) en- en proclitisch gebruik
van je, (naast een beklemd gij)’ (N. Tg. 20, 124). Ik ken geen enkel procl. je bij Cats, durf niet
beweren, dat ze er niet zijn, maar talrijk zijn ze stellig niet; en bij de vbb. die Prof. M. tot staving
van zijn uitspraak geeft, is ook geen proclities je. Cats schijnt dus je alleen (of in hoofdzaak)
enclities te gebruiken. Voor mijn gedachtengang (hierboven) doet dat niets ter zake, maar
voor de geschiedenis onzer aanspreekvormen kan het toch van belang zijn (vgl. mijn artikel
in Tijdschr. 42 en dit artikel passim).
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de

proeven, bij enkele andere Zeeuwse schrijvers uit de 17 eeuw genomen, gaven
mij op dit punt ook steeds een negatief resultaat); ‘wel’, zegt hij, ‘telkens en telkens
gij, afwisselend met (dit) je’. Verder constateert hij, dat bij volgend je in de
1)
voorafgaande werkwoordsvorm t steeds ontbreekt . Welnu, wanneer de
2)
3)
werkwoordsvorm gevolgd wordt door ghy , dan eindigt die vorm wel steeds op t .
Ik geef enkele vbb. uit de bekende bloemlezing van Buitenrust Hettema: wilt ghy
(blz. 98, 136) tegenover wilje (181); hebt ghy (180) tegenover hebje (189); meynt
ghy (193) tegenover meynje (189).
Kan nu voor Cats ghy een spelvorm zijn voor jy? Dan zou hij dus naast hebje
hebt jij gebruiken; beide vormen zouden dan gesproken taal weergeven. Is dat nu
de

mogelik dat in 17 -eeuwse, Zeeuwse taal een je met een verbaalvorm zònder t,
een jij met een verbaalvorm mèt t gebezigd worden? Ik moet er nog bijvoegen dat
Cats in zijn werken dit hebt ghy enz. in volkomen gelijke omstandigheden gebruikt
4)
als hebje enz. . Dat dit ghy een spelling zou zijn voor jy kan ik op grond van
bovenstaande overwegingen niet geloven. Hoe vreemd ons dit door elkaar gebruiken
van hebt ghy en hebje ook moge schijnen, dit ghy kan niet een j-pronomen, moet
wel een (g-pronomen zijn. Ik weet wel, dat daarmee niet is bewezen, dat gy tot de
gesproken taal van Cats, van de Zeeuwen, behoorde en jij niet als zodanig bestond,
maar - àls ghy de (Brab.) schrijfvorm is en jij de van ouds gesproken, levende vorm,
dan rijst toch de vraag: waarom gebruikt Cats de eigen je-vorm wèl (in hoofdzaak
of alleen enclities) en vermijdt hij het gebruik van het inheemse jij?
Bij de Zeeuw Job Gommersz, honderd jaar voor Cats, valt,

1)
2)
3)
4)

In 't voorbijgaan wijs ik hier op de zelden voorkormende schrijfwijze zijdje bij Cats (en bij
anderen); vgl. Ndl. Wdb. i.v. gij, kol. 2337.
Dit is de gewone spelling bij Cats; gy komt weinig voor.
Zwakke praeterita als meende(t) ghy sluit ik natuurlik buiten; vgl. Van Helten, Vondels Taal
§ 54.
Vgl. Prof. Muller, N.T.g. XX, 124: Bij Cats ‘telkens en telkens gij, afwisselend met (dit) je,
zonder eenig blijkbaar verschil hetzij in beteekenis of gevoelswaarde, hetzij in de onderlinge
betrekking der sprekende personen’ enz.
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meen ik, hetzelfde te constateren: meenje - doet ghy (en -je alleen enclities); maar
de in het Tijdschrift voor Taal en Letteren afgedrukte fragmenten van zijn verschillendsoortig - werk geven weinig materiaal. Bij Van Moerkerken vindt men
de

de

een paar fragmenten van Zeeuwse kluchten uit de 2 helft der 17 eeuw (blz. 385
vlg. en 432 vlg.). Ook daar ghy en je (hier ook vbb. van proclities je), en ge-vormen,
die ik onbesproken laat hier, maar geen jy. En weer het type staje zonder t, comt
1)
ghy met t . We zien dus in deze Zeeuwse literatuur gij en je door en naast elkaar
gebruikt en jij, het pronomen dat het hedendaagse Zeeuws naast je kent (in ongedift.
vorm, ji) komt niet aan den dag.
Voor het tegenwoordig Westvlaams zijn de subjectiefvormen gi en je (de
objectiefvormen hebben j); hier komt inderdaad in de spreektaal voor een
beklemtoond gij (gi) naast een onbekend je. Is dat oud? De staat van zaken bij
Everaert doet gissen van wel. Ook bij hem zijn de vnw. gi (hij spelt de aanvangscons.
2)
steeds met gh) en je (-ge ); steeds zonder h), deze laatste vormen alleen enclities;
ji komt niet voor. Mag men nu aannemen dat onder E.'s ghy ji verholen gaat? De
voorafgaande werkwoordsvorm, steeds met t, geeft er geen reden toe, de
hedendaagse toestand evenmin. Is dit dan een Brabants ghy met spirant g? Maar
waarom gebruikt E. dan in enclise wel inheemse vormen en daarbuiten alleen
ontleende (vgl. bij Cats)? Je, leert J. Lambrechts, is Westvl., ji gebruiken
‘z o m m i g h e l i e d e n ’ (waar en hoe)?
de

Ik kom nu tot Holland in 't begin der 17 eeuw. Dat ook bij onze
kluchtspelschrijvers uit die tijd ghy (ghij) niet een spelvorm, een
verlegenheidsschrijfwijze voor halfklinker j + i (= ij) was, dat dit ghy (ghij) inderdaad
in 't algemeen gij was en niet een j-pronomen, staat voor mij wel vast.

1)
2)

Blz. 386: sou ghy (< soude ghy).
Of dit -ge, wat zijn aanvangsklank betreft, geheel gelijk mag worden gesteld met je, laat ik
voorlopig daar; in alle geval staat, dunkt me, wel vast dat dit -ge niet is een onbeklemde
bijvorm van ghy (zie o.a. mijn artikel in Ts. 43).
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Men ziet hier eenzelfde verschil, als waarop ik bij Cats wees en het treedt met
dezelfde regelmaat op. Een enkel vb. uit Tysken. Vs. 1345-1347 zegt Jan Rap's
maat tegen Jan Rap (de cursiveringen zijn van mij):
Maer wat selt ghy gaen doen, voor jou tijdverdrijf,
Ghy keunt niet wercken; en van de wint meughje niet leven,
En selt ghy om gootselen gaen, niemandt sel jou wat gheven.
Men kan de vbb. bij tientallen vinden en wanneer in bepaalde kluchten naast
geschreven ghy's jy's voorkomen, klemt mijn redenering nog te meer. Immers aan
deze geschreven jy's gaat ook vooraf een werkwoordsvorm zonder t, aan ghy één
met t. Dan zou dus, als 't beide spelvormen waren voor 't j-pronomen, de éne t eisen,
de andere niet.
de

Ik kan tot geen andere conclusie komen dan deze: het in onze 17 -eeuwse
kluchten dikwijls voorkomende ghy (ghij - ik heb 't over de spelvorm met gh) is een
g-pronomen; het kàn - vergissingen, een enkele uitzondering, waarover aanstonds
daargelaten - geen spelvorm zijn voor jij. Ik wil daar dadelik aan toevoegen, dat
de

hiermee niet bewezen is dat in de Holl. spreektaal der 17 eeuw het pron. gij leefde
of nog leefde. Men kan zelfs nog verder gaan en zeggen: al schrijft, spelt Coster in
zijn kluchten dan selt ghy, daaruit valt niet met zekerheid op te maken, welk
klankbeeld hij in zijn oor had, evenmin hoe zijn lezers of de opvoerders van het stuk
1)
in dit verband deze lettercombinatie uitspraken . Dus ik laat hier ook nog de
mogelikheid open, dat men selt ghy gelezen en gezegd heeft als sel je; een
traditionele conventionele vorm kan het zijn, hièr en bij Cats, maar dan toch een
traditioneel g-pronomen, niet een verlegenheidsschrijfwijze voor j + i (ij), welke
verbinding - in tegenstelling met je, jou - grafiese bezwaren zou opleveren.
de

Als in onze 17 -eeuwse (en vroegere) literatuur geregeld

1)

Evenmin als uit hedendaags geschreven: Heeft hij het boek? de uitspraak van 't enclit. pron.
hij en 't lidwoord het blijkt.
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naast elkaar voorkwamen leeft jij en leeft ghy, comt jy en comt ghy enz. (of leef jy
1)
- leef ghy enz.), dan zou men misschien aan enkel graphies verschil mogen denken.
de

Is dan in 17 -eeuwse Hollandse en Zeeuwse geschreven taal een g-pronomen
nog zeer gewoon, dan is er alle reden om ook in vroegere taal uit deze gewesten
in ghi niet ji, maar een vnw. met begincons. g te zien, al is hier het strikte bewijs dat
dit steeds, of normaal, het geval is, nog moeiliker te leveren.
In de dingtalen van Aardenburg, die de oudste bekende vbb. geven van een
j-pronomen (zie Ts. 43, blz. 87), vinden we naast: onrecht hebje, onrecht hebt ghi;
zo ook wil ye en wilt ghi.
Kan nu dit ghi een spelvorm zijn vóór ji, een spelvorm ter vermijding van de
verbinding j + i? Dan zou dus naast de verzwakte vorm je, die zich nauw aan de
werkwoordsvorm aangesloten heeft, de volle vorm ji bestaan, die zich niet zo nauw
aansloot. Bij de nauwere aansluiting is de verbaal-uitgang t verdwenen, in 't andere
geval nog niet: dus hebje als éénheid naast hebt ji. In theorie schijnt dat niet
onmogelik, maar - ik kan het niet geloven. Hebje en hebt ghi worden ook in de
dingtalen blijkbaar volkomen gelijkwaardig naast elkaar gebruikt, evenals ook Cats
dat nog doet (vlg. Muller, N. Tg. 20, 124) en anderen. Kan naast hebje een
gelijkwaardig hebt (heb + t) ji standhouden? En dan vindt men in die dingtalen ook
hebdi, wildi. Dat kunnen geen spelvormen voor een j-pronomen zijn. Hoe zijn die
dan te beoordelen? Verder, in de meeste M.E. geschriften, waarvan men mag
veronderstellen dat ze in een kustdialect zijn geschreven, vindt men geen enkele
aanwijzing van een je-pronomen; ook in een zodanig verband, waar alle grond
de

bestaat om een vorm hebje te verwachten - die toch stellig minstens sedert de 14
eeuw in gesproken taal bestond - vindt men bijna zonder uitzondering hebt ghi of
hebdi. Hoe kan men dan, als je niet of slechts sporadies (en alleen enclities!) in
geschreven taal verschijnt

1)

Over deze vormen spreek ik nog nader.
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(immers ghi, - di kunnen toch moeilik spelvormen voor je zijn), ghi zonder nadere
precisering opvatten als een schrijfvorm voor ji?
Alvorens over andere mogelike spelvormen voor ji te spreken, meen ik eerst een
ogenblik te moeten stilstaan bij de geïnverteerde vormen met ‘t-wegval’: type hebje,
de

leesje. Zoals men weet, komen deze reeds in de 14 eeuw in de geschreven taal
onzer kustdialecten voor. In mijn artikel over de ontwikkelingsgang van je en jij heb
ik een Hollands hebje, leesje laten ontstaan uit hebdi, leesdi, maar - ik neem nu
gaarne aan dat dit niet juist is. Met de opvatting dat leesdi enz. voor Holland (en
1)
zuideliker?) slechts ‘papieren’ vormen zijn geweest, kan ik mij verenigen . Niet zo
gemakkelik aanvaard ik de verklaring die Prof. M. voorstelt voor leesje (met ž) en
dergelike vormen. - De enclitiese verbinding van werkwoordsvorm + aanspreekvorm,
zoals we die bijv. uit het Brabants kennen, dus leesdi, is oud, gelijk men weet, en
2)
3)
zeer innig : 't pronomen is volkomen in de verbaalvorm opgenomen . Voor de hand
ligt te veronderstellen, dat een overeenkomstige verbinding in onze kustdialecten
even oud zal zijn, en ook, dat dáár het enclitiese ji, in tegenstelling met het Brabants,
zijn j bewaard zal hebben. Welnu: dan moet toch haast wel *nemiþb-ji over een
tussenstadium *neemdji zich hebben ontwikkeld tot de ons bekende vorm neemje;
m.a.w. ook hier is in de oudste vormen, vóór het begin der Mnl. literatuur, een
4)
verbaaluitgang d aan te nemen (behalve dan natuurlik in het type soectje . In die
verbinding is een ontwikkeling, als door

1)
2)
3)
4)

Vgl. Prof. Muller, Ts. 45, blz, 92; J. Jacobs neemt voor het Westvl. wél -(d)i-vormen aan; zie
zijn werk Het Westvl. enz., blz, 286; ten onrechte? Vgl. ook nog Nd. Wdb. i.v. gij, kol. 2336.
Vgl. J. Franck, Die Inclination im Mittelniederländischen, blz. 84 en 87, in Versl. en Meded.
der Kon. Ac. van Wetensch. Afd. Letterkunde, vierde reeks, tiende deel.
Ten onrechte meent Prof. M. (blz. 88), dat ik deze ontwikkeling niet heb aangeroerd (Ts. 43,
blz. 85).
Ook met deze vormen hield ik in mijn vorig artikel wel rekening (vgl. Ts. 45, blz. 85, noot 1
en Ts. 43, blz. 100).
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mij in mijn vroeger artikel werd aangenomen, een ontwikkeling waarbij de d (t) (langs
een overgangsstadium) verdwijnt zeer begrijpelik, en kan door analogieën gesteund
worden. Ook wordt door een voorvorm *neemdji, *leesdji aan te nemen de zachte
consonant in bepaalde gevallen duidelik. Deze oplossing komt mij aannemeliker
voor dan de door Prof. M. voorgestelde, die uitgaat van vormen met verbaaluitgang
t, dus voor de kustdialecten een veel jongere enclise aanneemt; verder geven de
bronnen voor het door hem veronderstelde beloop, dat met zijn verschillende
analogieën toch wel niet in korte (en geheel in vóór-literaire tijd) zich kan hebben
voltrokken, zover ik weet, niet de minste steun.
Er is dus m.i. alle reden om aan te nemen dat van ouds in onze kustdialecten een
1)
enclities pronomen -je heeft bestaan. We zien daarvan in Middeleeuwse literatuur
uit die gewesten sporen, geringe, maar ze zijn er: in enkele dingtalen, bij Everaert,
iets later bij Job Gommersz., de Zeeuw en dan een enkele merkwaardige -se vorm
(eedse; vgl. Ts. 43, blz. 100) bij De Roovere; deze vroegste getuigenissen alle dus
uit het meer Zuidelik gedeelte van dit dialectgebied. Uit geen dezer schrijvers evenwel
is een bewijs te halen, dat dit -je ook (reeds) proclities in gebruik was. De spelling
-se bij de Roovere kan het vermoeden wettigen, dat in deze enclise
assibilatie-neigingen konden ontstaan; daarom mag ook de spelling -ge by Everaert
2)
niet kortweg als een spelvorm voor je worden opgevat . Het vnw. fixeert zich op
den duur als je in uitspraak en spelling. Langs welke weg dat in verschillende
gebieden en verbindingen is gegaan, ontgaat ons grotendeels. Dat deze -je- en
-ge-vormen

1)

2)

Dat we in dezelfde streken, waar als enclit. subjects-pronomen de vorm je heerst, ook als
objectsvorm (en als poss. pron.) je uit ju, jou (< u < iu?) aantreffen, eveneens een j-pronomen
dus, en niet u, is natuurlik opmerkelik genoeg; maar over een mogelik (waarschijnlik) verband
tussen beide ontwikkelingen weet ik niets zekers mee te delen. Voor mijn doel kan deze
kwestie ter zijde worden gelaten.
Diezelfde eigenaardige -se-vorm vertoont ook het objectspronomen éénmaal bij De Roovere
(zie Ts. 43, 100); ook bij Everaert komt het enclit. objectspr. onder de vorm -ge voor.
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zo zelden worden aangetroffen, moet wel worden toegeschreven aan het
overheersen van een sterk Brabants gekleurde literatuurtaal, die ghi en -(d)i kende,
welke beide vormen ook in Holl. geschriften tot ± 1600 haast de enige schijnen; (d)i
vervangt het gesproken -je en ghi dient ter vervanging van een Holl. ji? Dat volgt
natuurlik niet uit het voorgaande. Het voorkomen van een enclities -je sluit niet
noodzakelik in, dat daarnaast van ouds een beklemde, volle vorm ji stond in diezelfde
streken. Je en ji behoeven niet parallel te lopen (zie hiervóór, blz. 108): er zijn ook
heden dialecten die naast een encliticon -je niet ji, maar gi, een g-pronomen,
1)
bezigen .
Uit de tot dusver behandelde M.E. spelvormen is geen bewijs voor het vroege
bestaan van ji te halen; integendeel, al wat ik tot dusver te berde gebracht heb, leidt,
naar het mij voorkomt, tot deze mening: ji kwam in de taal, gesproken langs onze
kust, tot aan het eind der M.E. niet voor, òf, als het wèl voorkwam, werd het in alle
tot dusver bekende taal zò consequent vermeden, dat nergens een spoor ervan
aan den dag treedt. Maar - deze conclusie is te voorbarig, omdat ik (opzettelik) tot
dusver een groep vormen buiten bespreking heb gehouden, die nadere beschouwing
eist. De bespreking daarvan heb ik tot nu toe uitgesteld, niet omdat ze van weinig
belang zijn, integendeel; maar omdat ik niet weet, hoe ze beoordeeld moeten worden.
Ik bedoel vormen als sie gi, neem gy, waarin dus de werkwoordsvorm, evenals bij
de vormen met enclit. -je (-ge), de t mist. En het pronomen is hier, altans in zeer
veel gevallen meen ik, gi (gy) zonder h (over de ghi-vormen, die hier ook voorkomen,
aanstonds). In de mij bekende M.E. teksten, waarin deze vormen voorkomen, vindt
men, zover ik weet, geen -je-, -ge-vormen; maar eerst een opzettelik onderzoek
kan hier zekerheid verschaffen en omgekeerd, bij de Westvl. Everaert met zijn vele
-ge-verbindingen, en bij De Roovere treft men niet het type sie gi aan. Is dit toeval?

1)

Vgl. Ts. 43, 102-103.
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Het is gewenst de verhouding dezer beide M.E. typen, die de t-‘wegval’ met elkaar
gemeen hebben, nader te bestuderen. Naar ik meen is het eerst door Van Helten
op deze -gi-vormen gewezen (Ts. 3, 100 en Mnl. Sprk. § 213 C). Hij ziet hierin een
g-pronomen en de verbaaluitgang t is ‘gesyncopeerd’; verder meent hij dat ze eerst
in jongere M.E. taal worden aangetroffen. Is dat waar? Men zou willen weten, waar
ze eerst voorkomen en wanneer? Blijven ze beperkt tot de geschriften, die met meer
of minder zekerheid tot het kusttaalgebied mogen worden gerekend, of komen ze
ook in Brab. taal voor? In ieder geval blijft het type zie gij, doe gij niet, nergens,
zover ik weet. Zeer opmerkelik zijn ook vormen als bringe gy, rase gy enz., waar
de uitgangs-e nog bewaard is.
Mochten deze vormen uitsluitend voorkomen in dezelfde dialecten, die ± 1610
zie jij (je), doe jij (je) gaan vertonen, dan kan men ze moeilik scheiden van de indertijd
door mij besproken sie-gy-vormen bij Bredero (iets vroeger o.a. bij Jan van Hout).
Ik meen duidelik te hebben aangetoond dat dit -gy, -gie bij Br. geen g-pronomen is;
dat is op te vatten als ji of (d)ži, beter misschien nog als een enclities j- (ž-) pronomen,
waarbij dan de vocaal die zich ontwikkelt, in 't midden wordt gelaten.
Zo schijnt er mij enige grond voor de mening om in M.E. sie-gi-vormen een
j-pronomen (of mischien een overgangsvorm daarheen) te zien. Is nu de spelvorm
van 't pronomen hier als regel gi. of ghi en gi door elkaar? Prof. Muller zegt na zijn
graphies-phonetiese uitweiding (nadat hij betoogd heeft dat het voor de hand lag
het pronomen ji met de spelvorm gi aan te duiden): ‘Weliswaar zou men naar het
boven, blz. 98 gezegde, voor deze gevallen alleen “gi”, niet “ghi” verwachten; w e l k e
v e r w a c h t i n g e c h t e r b e d r o g e n u i t k o m t ’ (Ts. 45, blz. 100). Als dat zo
is, is het inderdaad merkwaardig; immers in de ‘Hollandsche’ verkleinwoorden, door
Prof. M. ter bevestiging van zijn opvatting aangehaald, is de spelling tgin, tgien, tgen
enz. In Kloeke's bekende opstel vind ik geen enkel
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1)

tghin enz. met h ; de enclitiese pronominale vorm bij Everaert enz. luidt steeds -ge,
nooit -ghe; Bredero's -gy (in com gy enz.) vertoont in de Kluchten (± 300 vbb.) nooit
de h; geen com ghi. Mij dunkt, deze feiten geven toch wel aanleiding om even stil
te staan bij Prof. M.'s zienswijze, die als volgt wordt verduidelikt: ‘Men vindt - maar
de zaak is nooit onderzocht - in de middeleeuwen bij Stoke, Hildegaersberch, Potter
enz. òf beide vormen, “gi” en ghi’ dooreen, òf wel één van beide, maar dan ook =
gi en = *ji’. Heel vaste grond geeft ons dit niet onder de voeten. Juist omdat ik het
type com gi (zonder t) van belang vind - Prof. M. heeft het hier, zoals de lezer zal
hebben begrepen, niet alleen over dit type, maar over het pronomen gi, ghi (= gij
en jij) in 't algemeen - heb ik de drie genoemde schrijvers eens doorgekeken. Wat
Potter betreft, in Der Minnen Loep wordt het pronomen steeds met h gespeld (ghi,
2)
ghy, ghij ) en in de geïnverteerde vorm heeft het werkwoord steeds t; dat dit ghi nu
eens als g-pronomen, dan weer als j-pronomen moet worden opgevat, lijkt mij moeilik
aannemelik te maken. Stoke: Enkele vormen wilgi (wilgijs) noteerde ik in mijn vorig
artikel, alle met g. Overigens is de schrijfvorm in de Rijmkroniek, voorzover ik heb
3)
nagegaan, ghi met gh; bij inversie heeft de verbaalvorm steeds t .
De werken van Hildegaersberch heb ik doorgekeken. Er kan mij iets zijn ontgaan,
maar ik vond niet anders dan ghi (ghi comt en comt ghi), met één uitzondering: heb
ghi (XXI, 181). Hier dus de schrijfwijze gh, als de uitgave te vertrouwen is. Van
Helten drukt in zijn Mnl. Sprk. § 213 dit laatste

1)

Onder de talrijke vbb. die Prof. Kern (Ts. 48, blz. 54 vlg.) geeft, merkte ik er één op, een
de

2)

3)

17 -eeuws vb.: oochghiens bij Huygens, als dat tenminste een -gien-verkleinw. is; zie ook
nog a.a. blz. 71, noot 3 aan 't slot: ryemtghes.
Alleen in de varianten vond ik éénmaal si gij (tekst sidi; II 3701). Ziehier dus uit het Leidse
hs. van D.M.L. weer een merkwaardige vorm. ‘Alle afwijkingen van eenig belang (uit het L.
hs.) zijn aan den voet der blz. opgegeven’, zegt de uitgever; maar het is de vraag, of op de
kwestie die ons hier bezig houdt, voldoende is gelet.
Ik zag de eerste 4 boeken in de uitgave van Brill door; op blz. 268 aldaar vond ik uit hss. C
en B gi hebt; Stoke 7, 276 (hs. A) gi ... selt (volgens Brill).
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voorbeeld af als heb gi (een aldaar afgedrukt rase ghi moet zijn rase gi). Het spreekt
vanzelf, dat, als deze zaak onderzocht wordt, collationeren noodzakelik is.
de

de

Dat in de Holl. lit. der latere M.E., in de 16 en 17 eeuw verschillende malen
voorkomt zweer ghi, com ghi enz. weet ik. Als mijn vermoeden juist is, dat dit een
(wordend?) j-pronomen is, zijn deze schrijfwijzen te wijten aan verwarring; dan is
zweer ghi van huis uit een vergissing, evenals gheesten voor geesten een grafiese
vergissing is. Verwarring kon dan niet uitblijven en verwarring bemoeilikt het
onderzoek. Maar het komt mij voor, dat deze zaak nog bij verre na niet zodanig
onderzocht is, dat men nu reeds mag zeggen: hier is geen stelsel te vinden.
Uit het voorkomen van gi comt naast ghi comt en comt gi naast comt ghi kan ik
niets opmaken; ik ben geneigd hierin in 't algemeen g-pronomina te zien, zoals ook
ghinc en ginc, ghisteren en gisteren met g beginnen. Alleen in teksten waarin com
1)
gi (zonder t) voorkomt, weifel ik in mijn opvatting van gi comt . Hecht ik te grote
waarde aan het type com gi? Ik meen van niet. Hier altans is duidelik iets bizonders
aan 't gebeuren, hier heeft het werkwoord dezelfde vorm als bij 't j-pronomen; we
de

kunnen deze vormen waarschijnlik een paar eeuwen lang, tot in de 17 eeuw,
vervolgen. Wil men meer inzicht krijgen in de wijze waarop onze eigenaardige
verbindingen kom jij, kom je ontstaan zijn, dan is hier misschien enig houvast te
krijgen, een houvast dat in de bewering van Prof. Muller: gi en ghi kunnen allebei ji
en gi voorstellen, volkomen ontbreekt.
Ik moet nog een opmerking maken naar aanleiding van Prof. M.'s artikel in N. Tg.
XX. Hij zegt daar (blz. 123): ‘Veel ouder en algemeener dan het beklemde jij en ook
2)
dan jou (daarentegen) is het schriftelijk gebruik van den onbe-

1)
2)

Van een proclities je (ge) is bij Everaert met zijn vele enclitiese -ge's geen spoor te vinden.
Vgl. jou in de Walewein!
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klemden en - en proclitischen (curs, van mij) vorm je’. Daarop volgen dan vbb. van
Middeleeuws je, maar alleen in enclities gebruik; proclitiese ontbreken; ik ken g e e n
de

e n k e l p r o c l i t i e s je vóór het begin der 17 eeuw (vgl. Ts. 43, blz. 97). Enclise
zal wel ouder zijn dan proclise: hebje ouder dan je hebt, maar toch blijft het vreemd
dat in geschreven taal hebje reeds veel langer dan een eeuw, of misschien zelfs
twee eeuwen voorkomt, vóórdat zich het eerste je hebt vertoont. Dùbbel vreemd is
dat, wanneer wèl van ouds ji hebt (dus een beklemd (zelfstandig) j-pronomen) zou
hebben bestaan naast heb je. Maar onze kennis van enclise (en daarmee gepaard
gaande vervorming, verzwakking) in Middeleeuwse taal is ook nog verre van volledig,
Tot een juist inzicht in de ontwikkeling onzer aanspreekvormen zal men m.i. niet
kunnen komen zonder een hernieuwde studie der enclise.
En hiermee nader ik de vroeger door mij voorgedragen theorie over het in enclise
geboren zijn van je en jij. Die theorie zou ik - in die stellige vorm - niet weer durven
herhalen. Een mening over het mogelik ontstaan van -je heb ik in dit opstel geopperd;
en wat jij betreft, heeft hier van ouds in onze kustdialecten (in 't Westvl. toch wel
niet?) een beklemd zelfstandig ji bestaan (autochthoon, of ontleend aan 't Fries?),
dan neem ik nog liever aan, dat dit in de geschreven taal consequent werd gemeden
en vervangen door 't Brab. ghi (gy, gi) dan de theorie van 't verholen ji te aanvaarden.
Consequent is iets te sterk misschien: in verbindingen als wilgi (bij Stoke) enz. kan
zich dan de inheemse vorm aankondigen, maar deze soort verbindingen blijft tot ±
1600 vrij schaars.
Evenmin als ik een oud *ji stellig afwijs, evenmin kan ik de grondgedachte van
mijn vroeger ontwikkelde theorie: een in enclise geboren j-pronomen verdringt het
1)
zelfstandige, beklemde g-pronomen, onaanvaardbaar achten . Het Brabants

1)

‘Mijn grootste bezwaar (curs. van mij) tegen V.'s theorie, ik herhaal het, is juist dat zij, het
de

werkelijk gebruik van gij naast jij in de Hollandsche s p r e e k -taal der 17 eeuw aannemende,
niet verklaart hoe die vorm dan, ondanks den machtigen steun der (geschreven en
‘nitgesproken’) s c h r i j f taal, waarin men dien klank bij alle voorlezingen, in alle aanspraken
van den kansel, de katheder, bij alle officieele gelegenheden stellig werkelijk h o o r d e , reeds
c. 1700 den Amsterdamschen Hollander Lambert ten Kate even ondraaglijk stijf in de ooren
klonk als thans ons’, zegt Prof. M. (Ts. 45, blz. 94). Inderdaad heb ik in mijn artikel aanleiding
de

gegeven tot de waarschijnlik wel verkeerde voorstelling, dat gij in 17 -eeuwse Hollandse
taal nog in levend gebruik was. Maar indien nu het door mij veronderstelde proces veel vroeger
de

dan in de 17 eeuw, is begonnen (zie de ‘hebgy’-vormen, hierboven behandeld) en de
geschreven taal, zoals steeds ver achteraan kwam, dan vervalt dat bezwaar. Immers - om
maar een enkel vb. te noemen - ook: ik groette den (dien) man klinkt voor het Hollands oor
ondraaglijk stijf, ondanks de steun (nog steeds) van de schrijftaal en is toch ook in deze
streken (wanneer nog?) eenmaal levende taal geweest.
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kende naast een beklemd ghi (met g uit j) een enclitiese, onbeklemde vorm -(d)i,
welk i zich toch wel ontwikkeld moet hebben uit ji, met gebleven, niet tot g
overgegane j. Welnu, dat dan, daarmee parallel, in onze kuststreken oudtijds naast
elkaar stonden een beklemd ghi (een g-pronomen) en een onbeklemd, enclities je,
(een enigszins andere ontwikkeling dus van het onbeklemde enclit. j-pronomen,
dan in 't Brabants), een gi en een je dus, zoals we dat nu nog bv. in 't Westvlaams
vinden, is - een mogelikheid, verder wil ik niet gaan, maar toch een mogelikheid die
enige steun vindt in het overgeleverde, gebrekkige, materiaal, waarmee wij ons
moeten behelpen. In dat geval moet dus de latere zelfstandige j-vorm zich uit die
-g-vorm hebben ontwikkeld. Dat dit langs de weg der enclise, door jongere enclise,
is gebeurd, ook daarvoor is in het overgeleverde materiaal, naar het mij voorkomt
steun te vinden. Steun aan die theorie geven ook hedendaagse, reeds vroeger door
mij genoemde, dialecten, waar een overeenkomstig proces aan de gang is. De
mogelikheid voor een dergelike (in de late M.E. beginnende?) ontwikkeling in
Saksiese dialecten met hun eigenaardig ie-pronomen, waarover ik in Ts. 45 sprak,
1)
blijft m.i., ondanks de opmerking die Prof. M. daaraan wijdde, bestaan .

1)

Die opmerking geeft Prof. M. in een noot aan 'tslot van zijn opstel in Ts. 45. Ze zou aanleiding
kunnen geven tot misvatting, ik altans begrijp ze niet geheel. Na mijn artikel in Ts. 45: Over
de aanspreekvorm ie (i-j) in onze Oostelike provincieën genoemd te hebben, zegt hij:
‘Merkwaardig hoe ook hier
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Het ligt niet in mijn bedoeling nogmaals een uitvoerig pleidooi te houden voor de
enclise-theorie, al acht ik die wel zo waarschijnlik als de oude door Prof. M.
verdedigde zienswijze. Wat de oudere bronnen ons te zien geven, heeft m.i. tot
dusver nog niet tot vaststaande conclusies kunnen leiden - en zal dat misschien
nooit vermogen. Wij zouden wat meer vaste grond onder de voeten hebben, als we
meer zekerheid konden verkrijgen over de gedragingen van 't bewegelik phoneem
dat j heet, voor palatale vocaal in de dialecten dezer lage landen. Geduldige en
scherpzinnige onderzoekingen hebben, trots allerlei moeilikheden van orthografiese
en andere aard, wel geleid tot enig inzicht: er zijn enkele min of meer vaststaande
regels opgesteld voor Friese, Frankiese en Saksiese dialecten, die in dit opzicht
niet steeds gelijke wegen gaan. Vast staat dat in het Fries de pronominale vorm ji
is, met gebleven oude j; in 't Frankies, althans in sommige Frankiese dialecten, is
de beklemde vorm gi, met g uit j. Maar aan welke zijde staan nu onze
Zeeuws-Hollandse kustdialecten? Is daar als autochthone vorm ji of gi te verwachten?
Heeft die autochthone vorm, zo hij afweek van de Friese, moeten wijken voor de
Friese? Mag men van een ‘Fries ji’ spreken? Een laatste vraag: waar ligt de grens,
de phonetiese scheidingslijn tussen gi en ji? Blijft gi in bepaalde streken, krachtens
z'n oorsprong lang palatale g houden, of neemt het onder bepaalde condities
gemakkelik een meer voorwaartse articu-
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1)

latie aan, dan kan het verschil met ji uiterst gering zijn en een histories onderzoek
naar de gang van zaken in spreektaal van lang vervlogen tijden stuit op onoplosbare
moeilikheden.
Ik besluit met de reeds aan het begin van dit opstel uitgesproken wens: moge het
moderne-dialectonderzoek ons op den duur een samenvattende studie geven over
de hedendaagse aanspreekvormen in Noord èn Zuid. Misschien verschaft die studie
gegevens en openbaart ze ontwikkelingsmogelikheden, die de definitieve oplossing
van het histories probleem kunnen bespoedigen.
A m s t e r d a m , September 1929.
A.A. VERDENIUS.

1)

Professor Muller maakt ook herhaaldelik onderscheid tussen velaire en palatale spirant; blz.
103 van zijn art. kent hij aan de g een ‘driedubbele’ klankwaarde of ‘uitspraak’ toe: velaire of
palatale spirant of halfklinker.
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Kleine mededeelingen.
155. Het to blictri-raadsel.
Tijdschr. 31, 313; 32, 80; 34, 122. Zie verder J. VERCOULLIE, Het ‘to bliktri’-raadsel,
1)
in Donum natalitium Schrijnen , blz. 580-586.
Op grond van eigen vondsten en beschikkend over door anderen bijeengebrachte
o

gegevens, komt VERCOULLIE tot de gevolgtrekkingen: 1 . (to) bliktri (blitri) is een
philosophische term die, concreet, beteekent: een niemendal, een niets, en, abstract:
o

onzin. - 2 . uit de taal der logici (scholastici) zal die term in de wereld der studenten
o

en gestudeerden bekend zijn geworden. - 3 . het is waarschijnlijk dat Betje Wolf het
woord heeft opgedaan in den kring van de collega's van haar man (theologen,
o

oud-studenten). - 4 . zij brengt het woord te pas, niet als een deftigen, geleerden
term, maar als een gebruikelijke (‘colloquial’) studentikoze uitdrukking.
Een veel oudere plaats dan de tot nog toe eenige uit Sara Burgerhart is sedert
aangewezen door L.C. MICHELS, in Tijdschrift voor Taal en Letteren. XVII. 1929. blz.
221, namelijk bij NICOLAES STENIUS, in diens vertaling van het Trentsche Concilie
(1684), waar hij, in de voorrede, met betrekking tot termen als: obreptivelijk,
surreptivelijk, reale presentie enz., vraagt wat deze - voor leeken - meer beduiden
dan: ‘Blictri bij de Philosophen’ (d.w.z. de term blictri der philosophen).
Voor de in dit ‘raadsel’ belangstellende lezers van ons Tijdschrift kan het zijn nut
en zijn gemak hebben, hier te vernemen, wat, en waar, er verder over geschreven
of verschenen is.
A.B.

1)

Don. natalit. Schrijnen. Verzameling van Opstellen door oud-leerlingen en bevriende
vakgenooten opgedragen aan Mgr. Prof. Dr. Jos. Schrijnen. Bij gelegenheid van zijn zestigsten
verjaardag 3 Mei 1929.
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Rederijkersspelen in de bibliotheek van het Leidsche
gemeente-archief.
De straks volgende klucht komt voor in een handschrift met rederijkersspelen van
1)
2)
verschillende, niet altijd vermelde , N.- en Z.-Nederlandsche kamers , berustend
o

ter bibliotheek van het Leidsche Gemeente-archief (n 7693). Over de herkomst
van dezen bundel, die, naar uit de daarin genoemde jaartallen 1600, 1615 en 1618
de

blijkt, van het begin der 17 eeuw dagteekent, zijn geen rechtstreeksche gegevens
bewaard, doch, volgens mededeeling van Mr. Dr. J.C. Overvoorde, neemt men aan,
3)
dat hij afkomstig is van den bekenden Pieter Cornelisz. van der Morsch (1544-1629 ),
stadsbode en rederijker, lid van De Witte Acoleyen te Leiden.
Het handschrift bevat:
o

1 . Een stichtelijck Spel van Sinnen, daer in speelswijse verthoont wort
de volstandicheyt dijn een Christen behoort te thoonen, om de Croone
der salicheyt te verwerven (fol. 3; 1234 r.).
Personages:

Wanhopich gepeijs } twee sinnekens.
Twijffel der genaden } twee sinnekens.
Christelijcke ruijter
Troostelijcke hope, een vrouwe, cyerlyck
gecleet.
Schriftuerlijck ingeven, een man als een
leeraer.

1)

2)
3)

Slechts één dichter, Hendrick Smout, lid van de Koorenblommen te 's-Gravenhage, is met
name genoemd. Door zijn pronken met klassieke namen en motieven wil hij zich klaarblijkelijk
een man van den nieuwen tijd toonen. Ik weet niet, of ik hem vereenzelvigen mag met
procureur Henrick Roochensz. Smout (notar. protoc. Leonart Kettingh 1614, fol. 172 v.;
's-Gravenh. Gemeente-archief) en (of) met Hendrick Smout, die 23 Juli 1 6 1 6 (verkoopakten;
ib.) een huis te 's-Gravenhage kocht met ‘twee derdepaerten van seeckere vier margen Lants’.
Vgl. De Vooys in Tschr. XLV, 265 vlgg., wiens trant ik volg bij de inhoudsopgave.
Vgl. Overvoorde, Archieven van de Gilden, de Beurzen en van de Rederijkerskamers 1471,
o

1473, 1496; en Catal. schilderijen Lakenhal 1925, N 276.
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Quaet des drucx, een man vreesselijck
gecleet.
Scherpe wraecke, een man met bloedige
armen.
Eijgen betrouwen } oock sinnewijs
gecleet.
Ydel glorieren } oock sinnewijs gecleet.
De wet, de oogen geblint.
Patijentye, een vrouwe.
Goedertijerenheijt, een vrouwe, in
blynckende cleederen.

Wanh. gepeijs en Twijffel verbinden zich met Quaet des drucx om Christ. ruijter
te bestrijden, die door Schrift. ingeven, Troostel. hope en Patijentye wordt getroost
en bemoedigd. Bij de tegenstanders voegen zich de Wet, ‘hebbende de banijer der
gerechticheyt inde hant’ en Scherpe Wraeck. Door hen allen bestookt, valt de ruiter
in onmacht, doch Hope ‘heft hem oppe’. Dan treden als nieuwe vijanden op Ydel
glorieren en Eijgen betrouwen ‘schyetende met een pijl genaemt Eijgen opijnye’,
terwrjl ‘Wanhope’ en Twijffel schieten met Inborstige nijt en Tijrannije. Ten slotte
ontfermt Goedertijerenheijt zich over Christ. ruijter: ‘Hijer leijdense hem int huys van
vrede, daer speeltmen op alderleij instrumenten, na de pausa comen de sinnekens
uijt ende sluijten tspel’.
1)
Dit stuk, Z.-Nederlandsch van taal, is afkomstig van 't Bremblomken te Ghele .

o

2 . Een Spel teghen de Verachters van Rethorycke (fol. 42; 959r.).
Personages:

Sgeests verblijdijnge, een vrouwe
cijerlijck gecleet.
Vrolyck wesen, een man ruijterlijck
gecleet.
Menich quaet herte } sinnekens.
Onwetende voortstel } sinnekens.
Sinlijcke begeerte, een jongelijnck int wit
gecleet.
Der sinnen berader, een man statich
gecleet.
Wijse beleijdinge } als twee nimphen ofte
godinnen gecleet.
Goetgrondige taele } als twee nimphen
ofte godinnen gecleet.

1)

2

Schotel, Geschiedenis der Rederijkers in Nederland I, 60.
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Na een ‘prologe a en b’ op het thema: ‘retorycke is een dochter vanden heyligen
1)
geeste’ , gaan Sgeests verblijd. en Vrolyck wesen voort met Rhetorica te prijzen,
terwijl Menich quaet herte en Onwetende voortstel aan de muziek de voorkeur
geven. Sinl. begeerte vraagt nu raad in deze moeilijkheid aan Der sinnen berader,
die eveneens Rhetorica prijst en zegt, dat Wijse beleijd. en Goetgr. taele, ‘dochters
van rhetorijcken’, die wonen ‘int hof van alder genadicheijt’ Sinl. begeerte verder
zullen onderrichten. Zij beiden prijzen ook wel de muziek, maar verkiezen boven
haar ‘Rhetorica, alder konsten segel’. Na een lange uiteenzetting toont Goetgr. taele
‘der Rhetorijcken vloeijende fonteijne met seven conduiten, ende den Heyligen
Geest daer boven’, waarop Wijse beleijd. onder aller instemming - de sinnekens
uitgezonderd - eindigt met: ‘alle consten vloeyen van den Heijligen Geest’. Een
kamer is hier niet genoemd; de taal is Z.-Nederlandsch.

o

3 . Een constich ende leerlijck Spel van Sinnen, genaemt Het Saet van
Rhetorica (fol. 64; 906 r.).
Personages:

Geleerde tonge, als een doctoor gecleet.
Rhetorica, een maecht cierlyck gecleet.
Hatige spijt } sinnekens.
Schempige nijt } sinnekens.
Inwendich begrijp } beyde heerlyck
gecleet.
Subtijl bedencken } beyde heerlyck
gecleet.
Een wachter, met een horen inde hant.

Rhetorica zegt, dat ‘swerelts prieel woest leijt en desolaet’ en dat het onkruid
(ijdelheid, leugen) er welig tiert. Tonge heeft reeds dikwijls dezen akker willen
bezaaien, maar is steeds met smaad bejegend. Op aandringen van Rhetorica zal
ze het echter nog éénmaal probeeren. Hatige spijt en Schempige nijt zijn voornemens
dit werk te verstoren.
Als Inw. begrijp en Subtijl bedencken alle menschen hebben aangespoord om
vlijtig te werken, zoolang het dag is, komt

1)

Vgl. R. Visscher, 't Lof van Rethorica.
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Tonge met het Saet van Rhetorica, Gods Woord, ‘de grave Verstant’ en ‘de rijve
Memorie’. ‘'t Godlyck woort’ wordt dan gezaaid, ‘'t welcke doet bekinnen’ hoe Gods
Zoon, het levende Woord, op aarde vleesch geworden is.
De Wachter verkondigt hoe het zaad opwast, waarna Rhetorica uitlegt:
‘die vrucht vanden sade is 't verstant principael
dat in Christo t'eenemael werde excellentelijck
getoont door den rechter minnen strael
als 't serpent van metael verheven patientelyck.
Hier wort tserpent vertoont rijsende in't middel van des werelts prieel’.

Tonge, Subtijl en Rhetorica eindigen dan met een referein op den ‘stock’:
‘lof saet precieus aen den kruijce gebloeijt’.

o

4 . Een Spel van Sinnen vanden voorleden tijt (fol. 86; 748 r.).
Personages:

Den voorleden tijt, een out man met een
kricke.
D'oude trouwe, een out wijf doof zijnde,
Eendrachtige wille, een jongeling blint
synde.
De magere tijt, een man armelyck
gecleet.
Elck een, een man gecleet als een jager.
De goedertierenheijt Godts, een vrouwe
statich gecleet.

Gemeen proffijt en Eendr. wille zijn beiden zoons van Den voorl. tijt en D'oude
trouwe. Gem. proffijt is verdwenen en moet gezocht worden. Zijn ouders en broeder
zijn door hun lichaamsgebreken daartoe niet in staat. Daarom zenden ze hun ‘knape’
er op uit, De magere tijt, die in het Bos van ondanckelycheden een jager, Elck een,
tegenkomt. Deze bekent, dat hij Gem. proffijt heeft verjaagd en gedood, met twee
‘gesellen’, Vreeseloose winninge en Bedriechelycke coopmanschap, met zijn honden,
Eijgen oorboor en Geveijnsde heijlichede, en met zijn ‘horenken’, Geconfijte leugen.
Aan de klachten over het verdwijnen van Gem. proffijt maakt De goedert. Godts een
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eind, door ieder aan te sporen tot dankbaarheid, want ondankbaarheid stort Elck
een in 't verderf.

o

5 . Een stichtelyck ende leerlyck Spel van Sinnen Vander Tonghe (fol.
104; 572 r.).
Personages:

De Duivel.
De Duisternis } sinnekens.
De Logen } sinnekens.
Onverstant, een man.
Onwetenheijt, een vrouw.
De Waerheijt.
Het Licht.

De Duivel met zijn vriend Duisternis gaan visschen om menschen te vangen, met
als aas: Overspelig aes, Nydich bewijs en Ydel glory, terwijl Logen, 's duivels zoon,
met Quade leere vischt. Onverstant en Onwetenheijt nemen beiden het aas in den
mond, maar Licht en Waerheijt trachten hen uit den droom te helpen: medicijn en
hulp kunnen ze vinden in hun eigen tong, waardoor ze ook in 's vijands macht
gekomen zijn. Ze bekeeren zich dan, smeeken om genade en spreken ten slotte
tot het publiek een woord van vermaan.
o

N 3, 4 en 5, Z.-Nederlandsch van taal, zijn geteekend Meest Godt vreest,
1)
2)
zinspreuk van den dichter of bewerker Michiel Reygersz. .

o

6 . Een stichtelijck ende leerlijck Bruijloftsspel van vier persoonen (fol.
116; 533 r.).
Personages:

3)

Ruydt verstant, gecleet als een sot.
Rachel, een vrouwe } alle drij cierlijck
gecleet.
Sara, een vrouwe } alle drij cierlijck
gecleet.
Thamar, een vrouwe } alle drij cierlijck
gecleet.

De zot, die zich bekend maakt als ‘Ruyt verstant van Bottegem geboren’ opent
het stuk. Dan komen Thamar, Rachel,
1)
2)
3)

Vgl. de Vooys ib.
Van Doorninck, Vermomde en Naaml. schrijvers, 394; Van der Aa, Nieuw Biogr. Anthol. en
Crit. Wdb. van Ned. Dichters III, 77.
Ruw, dom.
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en Sara, die eerst heelwat op elkaar te zeggen hebben, doch daarna het bruidspaar
gelukwenschen en elk een geschenk aanbieden: Rachel ‘een leeu van crachtich
vermaen’ (uit 't geslacht van Juda); Sara een visch, dien Tobias, haar man, met de
1)
hand greep, ‘als hy na rages reijsde een stadt der meden’; Thamar den ring, dien
Juda, de patriarch, haar gaf. De zot geeft een steen ‘op kalvaryen groijende’. Ook
bij dit spel, Z.-Nederlandsch van taal, is geen kamer genoemd.

o

7 . Een boerdighe Cluchte van Een Boer die wil leeren schieten Inden
Doelen (fol. 132; 554 r.).
Personages:

Aert, gecleet als een boer.
Eerste } schutters.
Tweede } schutters.
De waert inden doelen.
d' Abteker, een jong gast.
Aerts wijf, een boerinne.

Aert, een boer, begeeft zich naar de stad (Mechelen) en ontmoet daar twee
Schutters, wien hij vraagt of ze hem willen leeren schieten. Zij verklaren zich hiertoe
bereid, maar gaan eerst met hem naar den Waert, waar hij kennis maakt met den
‘conijnck’. Aart raakt flink aan 't drinken. Nu moet hij, op raad van de schutters, ‘'t
schijetcruijt’ leeren kennen, ‘'t poijer daer de busse af geeft soo swaren slach’. Ze
gaan daartoe met hem naar ‘den gulden mortijer’, om ‘senepoeder’ te koopen. Maar
eerst moet Aart zijn harnas aandoen en zich geheel toerusten voor het schieten. In
de apotheek vragen ze dan ‘poijer quod retro exit’ en Aart neemt dit in. Spoedig
begint het schietkruid te werken, zoodat het weldra ‘van hem selfs losset’. Aart, die
intusschen zijn bekwaamheid in het schieten getoond heeft, wordt nu tot schutter
gedoopt en zal den volgenden dag den eed komen afleggen aan den koning. Hij
gaat naar huis en wordt om zijn domheid door zijn vrouw geweldig afgeranseld.

1)

Ragae.
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Deze klucht, die veel eigenaardige spreekwoordelijke zegswijzen bevat, is door De
den

Koorenblommen van 's-Gravenhage den 4 Augustus 1615 op het bekende
1)
landjuweel te Kethel gespeeld, maar is stellig van Zuid-Nederlandschen oorsprong .

o

8 . Een Batement van vier personagien (fol. 146; 510 r.).
Personages:

Meester Hoon, een quacksalver.
Sijn wijff.
Lippen slechthooft, een boer.
Beele, een boerinne.

Terwijl Meester Hoon, in afwachting van klanten, zijn kunst tegen alle mogelijke
kwalen aanprijst, gaat zijn vrouw naar de markt om eieren te koopen, waarvan ze
‘een goet suypen’ zal maken. Intusschen wordt Lippen slechthooft van Escamp te
Eijckenduijnen door zijn vrouw Beele met eieren naar de markt gezonden om ze
daar te verkoopen. De eieren zijn nog warm: ‘ons henne heefter soo lange opgeseten,
wel veertijen dagen en warm gehouwen’, zoo zegt hij. In de stad gekomen hoort
Lippen hoe de kwakzalver zijn middeltjes aan den man tracht te brengen en vraagt
hem of hij ook raad weet voor Blare, zijn koe, die aan één poot mank gaat en voor
Tijtken, de hen, die een zeer oog heeft en ‘met allen kranck’ is. Voor haar kwaal
verkoopt de kwakzalver hem zalf, die Lippen betaalt met de eieren, terwijl hij hem
voor Blare olie geeft in ruil tegen ‘een roo-leeu’, een mooien bond, dien Lippen later
brengen zal. De vrouw van den kwakzalver, die op de markt geen eieren gezien
heeft, komt terug en zal nu van Lippens eieren een drank maken, maar er ‘liggen
schepsels van kijeckenen’ in. Als Lippen en Beele 's avonds den hond komen
brengen, werpt zij Lippen de eieren op het lijf en beklagen beiden zich over het
bedrog, want ook de hond is den kwakzalver veel te oud.
Ook deze vlot geschreven. klucht is van De Koorenblommen afkomstig.

1)

Vgl. De Vooys ib.
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o

9 . Een belachelijcke kluchte van Crimpert-oom (fol. 159; 509 r.).

Simpel-schalck en Heijmelijck-loos zijn in dienst bij den rijken Crimpert, die altijd
Maria looft, omdat ze hem zoo gezegend heeft. Simpel wil nu ook trachten Maria's
gunst te winnen. Hij zal haar bidden om honderd rozenobels, waaraan echter geen
enkele ontbreken mag. Crimpert hoort van zijn voornemen en raadt hem aan, naar
de kerk te gaan en daar maar vlijtig te blijven bidden. Simpel doet dit en Crimpert
‘schijet’ hem van achter 't altaar negenennegentig rozenobels toe. Al ontbreekt er
een, Simpel neemt ze toch in ontvangst en borgt de honderdste aan Maria. Maar
Crimpert zegt nu dat hijzelf ze gezaaid heeft en eischt ze terug, omdat het er immers
toch geen honderd zijn. Als Simpel weigert, gaat hij om den ‘dijenaer’.
Door ‘eenige liefhebbers’ is hier later bijgevoegd, hoe Crimpert zijn knecht voor
den Rechter daagt, maar in 't ongelijk wordt gesteld en bovendien zijn mantel verliest,
dien hij Simpel geleend heeft om behoorlijk te kunnen ‘compareeren’ voor het
gerecht. Ook hier is geen kamer vermeld; de taal is N.-Nederlandsch.

o

10 . Brulofts spel van drije personagien (fol. 170; 332 r.).
Personages:

Amoureus herte.
Minlyck gesichte.
Lachenden mont.

Na een twistgesprek over de vraag of inzake de liefde aan Herte, Gesichte of
Mont de voorrang toekomt, brengen alle drie ten slotte als geschenk een letter aan
bruid en bruidegom: Herte een V (Veritas, Virginitas, Vrijendelijcheijt, Vreese
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1)

Gods); Mont een R (Reden, Rijng, Rekeninge ); Gesichte een E (Eendracht,
Eerbaerheijt, Eewige eewicheijt): tezamen Vre.
Dit spel vermeldt weer De Koorenblommen als kamer.

o

2)

11 . Een boerdighe Cluchte van Kijck inde krijch (fol. 180; 539 r. ).
o

12 . Een nieuw vermakelijck Bruijlofts-spel van drij Persoonen (fol. 194;
441 r.).
Personages:

Jongeling.
Wulps leven.
Reden.

Een Jongeling klaagt, dat de gulden dagen van zijn kindsheid voorbij zijn en hij
nu door een ‘inwendigh swaer en pinkelend gepijn’ wordt gekweld. Wulps leven
komt hem naar de oorzaak van zijn verdriet vragen en geeft zelf het antwoord: het
is de min. Genezing is mogelijk door ‘een dierken soet met lodderlijck aenschijn’.
Hij moet zich optooien en zorgen bij alle publieke vermakelijkheden aanwezig te
zijn om de aandacht der meisjes te trekken. Als dit niet helpt, moet hij gaan naar de
‘vroukens vande gildt’. Wulps leven noemt hem allerlei steden, waar bordeelen te
vinden zijn. Nu komt Reden den jongeling waarschuwen. Hij moet - zoo is Gods
beschikking - een vrouw nemen. Na een lang dispuut tusschen Wulps leven en
Reden krijgt de laatste ten slotte de overhand en het stuk eindigt met een wensch
aan bruid en bruidegom en een lofrede op het huwelijk. Dit stuk, het eenige in den
bundel dat in alexandrijnen geschreven is, is met tal van namen uit de klassieke
3)
oudheid opgesierd en geteekend Luijckt geen deught . Een kamer is niet genoemd;
de taal is N.-Nederlandsch.

o

13 Een tafelspel van twee persoenen (fol. 204; 319 r.).
Personages:

Van als genoech.
Luttel hebben.

1)
2)
3)

Rekenschap.
Zie beneden.
Deze zinspreuk komt ook voor onder een eveneens zeer hoogdravend en pronkerig sonnet
in het voorwerk van G. van der Eemd, Haerlemsche Belegheringstreur-blijeynde-spel ('s-Grav.
1619).
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Na een lang gesprek bieden beiden den gasten een geschenk aan: Van als genoech
geeft ‘alder werelt vreucht, een rolle geschreven op een blaese vol wints’; Luttel
hebben geeft de letters N.I.E.T en zegt: ‘keert om die rolle, soo vint gij 't bediet van
mijnen presente’. Want ‘niet is al swerelts glorie, maer die deucht is ijet, die na elex
mortorie volcht, wanneer wij doots bitter not craecken’.
Dit stuk, geteekend Reijn geneucht, is afkomstig van De Fontein te Dordrecht.

o

14 . Een cluchtich tafelspel van drie personagien (fol. 211; 395 r.).
Personages:

Wel hebben.
Wel meugen.
Goet geselschap.

Wel hebben komt uit ‘Cresus hof’ en wordt gebracht door ‘Theseus arent’. Wel
meugen is gezonden door ‘Alexander, Clitus en 't geselschap met dosijnen, doen
daer gelt te verdienen was voor die meest dronck’. Zonder Goet geselschap
beteekenen Wel hebben en Wel meugen niets; daarom schikken ze zich bij de
gasten aan tafel.
Dit spel, afkomstig van De Koorenblommen te 's-Gravenhage, is, evenals de
beide volgende, geschreven door Hendrick Smout onder den zinspreuk Godt kent
't hert.

o

15 . Een leerlijck Spel van Sinne, op de vraghe gedreven: Wat dat de
deuchde baert in 't tijdelijcke leven En wat d'ondeuchde ons hier op de
werelt geven? (fol. 219; 858 r.).
Personages:

Basilides, een rijck wreet man.
Comates, slave van Basilides.
Arates, van gelijcken.
Philemon, een treffelijck koopman.
Geveinstheijt } sinnekens.
Sonder vreese } sinnekens.
Centurio, schiltknaap van Basilides.
Calliope, sang-godinne.
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Mercurius, goden bode.
Nemesis, wraakgodinne.

Eerste Uijtkomste.
Basilides geeft zijn slaven Comates en Arates bevelen. Hij behandelt hen barsch
en wreed, gelooft bovendien niet aan God, maar aan de natuur, die, volgens hem,
alles regeert. Na Basilides' vertrek vertellen de beide slaven elkaar hun
levensgeschiedenis. Arates is oorspronkelijk voor den handel bestemd geweest,
maar op reis naar Corinthe door zeeroovers gevangen en sedert slaaf gebleven,
terwijl Comates, ‘tot dienst der konstgodinne bereijt’, na de vermoording zijner ouders
gevangen genomen en verkocht is. Philemon verwijt Basilides dat hij zijn slaven
beestachtig behandelt, waarna de Sinnekens een nabetrachting houden over zijn
ongeloof.

Tweede Uijtkomste.
Comates zegt tot Arates, als deze zich over zijn hardvochtigen meester beklaagt,
dat, hoewel ze naar het lichaam slaaf zijn, de ziel altijd vrij blijft. Weldra gaat Basilides
‘ter landouwe’ om zijn schapen te laten scheren. Voor de veiligheid neemt hij Centurio
mee. De Sinnekens genieten in zijn ongeloof.

Derde Uijtkomste.
Comates en Arates offeren aan de goden en zingen daarbij een lied, doch Basilides
en Centurio komen en gaan hen te lijf. Comates wordt door Centurio in een hollen
boom gespijkerd.

Vierde Uijtkomste.
Na een gesprek der Sinnekens geeft men ‘boven’ een ‘vertooninge’ van ‘de negen
Muses, Apollo int midden, Mercurius voor haer staende, Calliope met een bijekorf
inde hant’, die door Mercurius in den boom wordt gezet, om Comates te redden.
Mercurius draagt dan aan Nemesis op, Basilides langzaam te ‘bederven’. Nu
Comates gestraft is, moet Centurio met Arates het vee hoeden, waarin hij niet veel
lust heeft, want, sinds Comates weg is, zijn er driehonderd schapen gestorven, wier
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vachten hij naar Basilides moet brengen, die daarop zelf poolshoogte gaat nemen.

Vijfde Uijtkomste.
Als Arates vertelt, dat ook het koren door den vurigen wind is verbrand, krijgt
Basilides berouw over de mishandeling van Comates en wil, dat Centurio hem zal
dooden. Maar tot zijn blijdschap ziet hij, dat Comates nog leeft. Deze wordt nu
bevrijd, waarop Basilides belooft hem de helft van zijn vermogen te zullen geven
met zijn eenige erfdochter en hem ook verder als broeder te zullen beschouwen.
Comates vraagt nog of hij ook Arates en Centurio wil vrijlaten, hetgeen gebeurt.
den

Den 4

1)

Juni 1618 is dit spel gespeeld op het landjuweel te Bleiswijk .

o

16 . Een leerlijck Taefel-spel van drie Persoenen (fol. 239; 462 r.).
Personages:

Patrija.
Respublica.
Lijbertas.

Patrija beweert, dat het de gesteldheid van het vaderland is, die de helden van
vroeger en nu de overwinning heeft bezorgd en verwijt Respublica, dat ze zoo vele
verdienstelijke mannen met ondank heeft bejegend; Respublica beteekent alleen
iets, als ze goed geregeerd wordt en vooral, als er goed op de geldzaken wordt
gelet.
Respublica zegt, dat de toestand van het land niet alles beteekent, bijv. in Holland:
wat zou Patria alleen hebben uitgericht ‘sonder 't republijc der hollanders en seeuwen
die den vijant verdreven vechtende als leeuwen’.
Beiden zijn het er over eens, dat het nergens zoo slecht gaat, als waar de vrijheid
geheel wordt verworven, doch Lijbertas stelt er prijs op, te verklaren, dat zij niet ‘de
onbetoomde vrijheyt’ is. Ten slotte geeft elk een letter; ‘sy spellen E.E.R.’

1)

Vgl. Schotel ib. II, 90.
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o

17 . Een Taefel-spel van drie Personagien (fol. 298; onvoltooid).
Personages:

Philosophische Scientie.
Poetelijcke Inventie.
Geleerde Eloquentie.

Dit is een fragment van een spel dat in 1600 door De Witte Acoleijen te Leiden
1)
op St. Jacob ‘over de maeltijt van de Schepenen, in de Stadtsdoelen’ is gespeeld .
Van dezelfde kamer, wellicht bij een dergelijke feestelijke gelegenheid vertoond, is
o

N 11 (zie blz. 135), een tafelspel (vgl. r. 349), dat hier nu in zijn geheel moge volgen.

Een boerdighe Cluchte van Kijck inde krijch.
Personages:

Kijck inde krijch, gecleet als een soldaet.
Werck-noo, gecleet als een vagebond.
Luije waert, kael gecleet.

1. kijck inde krijch.
2)
't Is misselyck hoe 't geluck noch draijt.
3)
Och ick was te nacht soo qualyck gepaijt ,
4)
Met dat ick uijt mijnen slaep ontspranck,
Maer tis noch al wel geluckt, God danck,
+
Want ick meende dese feest was achter gebleven.
Nu wilt mij dat en noch meer vergeven,
5)
Ick wasser alsoo qualijck om gestoort ,
Dus moet ick van vreuchde yet brengen voort.
Believet u mijn heeren ick denck wel jae 't,
6) +
Want niet gaern en scheyd ick uyt sulcken staet ,
Die ick dus heerlijck hier vinde versaemt.
Mijn naem is kijck inde krijch met luttel schaemt,
7)
Geen engelsche dogge soud mij hier van daen ‘bijten.

+

5

+

10

2. Werck noo.
Ontbeyt, wat mach hier desen haen ‘krijten?
+
Of meent gij de meester hier alleen te maken?
+

15

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

Vgl. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche Stad III, 272.
Onzeker.
Ontevreden, niet in mijn schik; vgl. mnl. gepayt syn, in z'n schik zijn.
Zoodra.
Boos.
Staatsie.
Vgl. Ned. Wdb. III, 2747.
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1)

Help! hoe ruycktet hier .
K.i.k.
2)
Ja, denckt hoe moet den bout dan smaken,
Kost gij u soo onbeschaemt aen tafel schicken,
3)
Want ongenoot te comen sijn pas u sticken ,
+
Ja d'onbeleeftheyt is aen u dick gebleken.
+

20

W.n.
't En is niet soo; ick moet mijn heeren spreken,
Die hier tans vergaert in groot getal ‘zijn,
En die moet ick groeten.
3. luije waert.
Godt segen u, mijn heeren, ick moeter voor al ‘zijn,
+
Met spijs en dranck, die ter tafelen behoort.
+

25

K.i.k.
Ja, nu moet ick lachen, al waer ick gestoort,
4)
Want nu den bout comt, nu zalt wel tieren .
Gaet nu weer wech, ick salt hier wel regieren,
Mijn dienst is tot mijn heeren bereijt.
W.
5) +
Wel hebdij kommissie, soo toont u bescheijt ,
Of sijt gij genoot hier bij mijn heeren?

+

30

W.n.
Twaer beter dat gij u weer na u vaendel ginckt keren,
6)
Al eer u de rooroe van hier comt halen,
7)
Want eene quade reijs salt al betalen ,
+
Dus maeckt u op de been en laet u seggen.
+

35

K.i.k.
8)
Neen, ick sou gaeren hier mijn winterlaege leggen,
Want op 't velt te slapen staet mij al tegen,
En quaem dan de vijant, ick mocht werden verslegen,
Bleef ick dan niet van mijn leven berooft?
9) +
Neen, neen, ick ben al liever daer men hooft ;
Hier en lijde ick geen perijckel van de doot.
W.
10)
Hoe na soud hij wel gaen sitten?
W.n.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Nl. naar eigen lof.
Eend; Ned. Wdb. III, 758.
Is eerst uw manier.
Gedijen.
Bewijs.
Gerechtsdienaar met de roode roede als ambtsteeken.
Nl. als de rooroe u komt halen, om u betaald te zetten, dat ge gedeserteerd zijt.
Winterkwartier.
Feestviert.
Soms? altemet? vgl. r. 317.
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+

40

Ja, waer hij maer half genoot,
De eer van onbeleeftheyt sou hij wel bewaren.
K.i.k.
+
Ick moet bij mijn heeren mijn saken verclaren,
Dus moet gij passeren en ick sal hier blijven, staen.
W.
Wat dats een meester!
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+

45

141

W.n.
1)
Wel, dat is een haen !
Van duysenden sal mij al wat goets van u geschien.
W.
+
Met oorlof, heb ick hem niet wel meer gesien?
2)
3)
Zijn wesen dat loopt mij door mijn sinnen .
Dan, waer hij tuijs hoort kan ick niet vinnen,
Hebdijer kennis aen, doetet mij weten.
W.n.
Ja ick, sijn vaer was een burger en ingeseten,
4) +
En de trom word' lest geslagen van sheeren wegen :
Isser ijemant lustich of tot de krijch genegen,
Die come inde herberch bij de kapiteijn.

+

50

+

55

W.
Soo ken ick hem wel inder waerheijt, certeijn,
Want ick sach hem lestent met sijn sessen uijt rijen.
W.n.
5) +
Tis van 't selfde volck, want welige dagen sijn quaet om lijen ,
6)
7)
En seer braef was de wagen besteken met meijen .

+

60

W.
Elck riep: adieu burgers, adieu, stadt van Leijen,
Hel, duijvel noch doot en dede ons vresen.
K.i.k.
Ja, want ick had de lof van Scipio gelesen,
8) +
En Hannibals Romeynsche heerlijcke daden ,
Dat lockte mij uijt, want sonder genaden
Meende ick den vijant alleen te krencken.
Ick was sonder vreese en achterdencken.
9)
't Volck gijnger met kleeren doorhackelt , doorsneden,
10)
+
Al ofse inden ommegang souden hebben getreden.
Mij docht ick most mede en ick volgde den hoop.
W.n.
Grj mocht beter tuijs gebleven hebben
W.
Ja seecker, al beter koop.
Ick meende, gij hadt den vijant al verwonnen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Vgl. r. 14 en Ned, Wdb. V, 1384: den haan maken.
Gelaat.
Vgl. Bredero, Moortje, 2686/7.
Bij de werving; vgl. Everaert XIII, 13 vlgg.
Vgl. Harreb. I, 112.
Prachtig.
Ter eere van het feest; Ned. Wdb. IX, 453.
Volksboeken?
Met splitten versierd; Ned. Wbk. III, 2974, vgl. Huygens, Costelick Mal, 1.
Processie.
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+

65

+

70

+

Hoe zij t gij gevaren?

+

75

K.i.k.
11)
Ick hebber de waert wel tuijs gevonnen ,
12)
Mijn ijst dat icker 't volck soo sach uijtrechten .
W.n.
Wast daer oock altemet kermis?

11)
12)

Gemerkt, dat het nergens Luilekkerland is; vgl. Cats, 453.
Toetakelen.
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K.i.k.
Ja, alle daegh aen 't vechten.
+
Som sijnder gequetst, som doot geslegen,
D'een heeft een hou in 't hooft of een loot int lijf gekregen,
Soo dat ick van vreesen niet en wist waer blijven,
Ick sach daer sulcke feijten van wapenen bedrijven,
Kruijt en loot was den buijt diemen daer deelden,
+
Doen docht ick om mijn moers keucken en groote weelden,
1)
Ick liep na den boer en spaerde mijn leven.

+

80

+

85

W.
2)
Soo staet u naem te recht op u borst geschreven ,
3)
Hier staet kijck inde krych, gy sult niet bederven .
W.n.
Gij sult seker wel een out krijchsman sterven,
+
En u trecken door 't lant sullen de boeren beclagen.
+

90

W.
Alsulcken soldaet?
W.n.
4)
Soudmen uijt de kool niet jagen ,
U geweer past u, al waert op u lijf gebonnen.
K.i.k.
Daer heb ick nochtans menich feijt me begonnen,
+
En tocht en wacht gedaen als een vroom soldaet.
+

95

W.
Gij sijt een dapper man.
W.n.
Daer twee mijlen voor een borstweering staet,
5)
6)
7)
Dan kondij onmanierlijck snorcken en baeren .
W.
Dat doet hij slechts om de boeren te vervaren,
+
En stoutelijck te brantschatten na sijn eggen sin.
+

100

W.n.
8)
En op de gaerde loopen .
W.
Om groot gewin

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

Vgl. Ned. Wdb. III, 156; op den boer leven (teren).
Vgl. r. 186, 847 en Endepols, Het Decoratief en de Opvoering van het Mnl. Drama, 86/7.
Sterven.
Vgl. Tuinm. I, 41: ‘spottend gezegd van iem. die klein of onbeduidend is’.
Ongemanierd, onbetamelijk.
Snoeven.
Te keer gaan.
Kil. vivere ex stipe a rusticis extorta: hortos, pomaria, agros et villas populari atque depraedari.
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9)

10)

Den huisman te travailleren , bijlo, hij gaeter na .
W.n.
11)
Hij lijckent wel een soldaet.
W.
+
Ja, sijn gat staeter na
Gelijck een Hollantsche koe tot vliegen.
W.n.
Seecker, hij sal de vijant niet bedriegen,
12)
Noch geen angst aenjagen, wat hem geschiet .

9)
10)
11)
12)

Kwellen.
Voert het uit.
Mnl. likenen, gelijken op.
Stoplap, vgl. R. Visscher, Q,. VI, 33.
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105

143

W.
Goeden dach, kijck inde krijch.
W.n.
+
Goeden dach, boeren verdriet,
U vrome daden syn op veel dorpen wel gebleken.

+

110

W.
1)
Dats waer, de ham hebdij inde boter gestoken ,
En soo gesoden tegen natuer en reden.
W.n.
Niemant en dorst hem straffen.
W.
+
Ja, wat hij oock dede,
2)
Hij mochtet op zijn soldaetschap al voeren .

+

115

W.n.
't Is maechdeschenden.
W.
3)
't Lant raseren .
W.n.
4)
Tis al vrijbuijt , dat gij krijcht tot de boeren.
W.
+
Hoe menich goetmans kint hebdij gemaeckt tot hoeren,
Die eerlijck van geslacht plachten te leven.

+

120

W.n.
Kijck inde krijch, wie salt u al vergeven?
Want gij wonnet al hoe gijt hadt gewet.
W.
5)
Menich welgestelt huisman hebdij op den dijck geset,
+
En door u gewelt zijn beesten doen verkoopen.
+

125

W.n.
't Wyf most om tgebraen.
W.
De man most om de wijn loopen,
Of gij smeet hem tlijf ontween, een mensch most ijsen,
Al dese stucken sal ick u bewijsen,
6) +
Sijn dit niet al feijten, dat u inden krijch vroomt ?
+

130

W.n.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vgl. Ned. Wdb. V, 1728: het hammetje opkluiven, den boel opmaken, er door lappen.
Hanteeren.
Scheren.
2

Vgl. Hor. Belgic. 2, 82: op vrijbuit gaen.
Nl. als uit zijn huis verjaagd; Ned. Wdb. III, 2598.
Voordeelig is.
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Dan most den boer noch ree maken
W.
Dat gij snachts hadt gedroomt.
7)
Vier kroonen onder u tafelbort mosten daer leggen .
W.n.
Dit sijn u vrome daden, wat weet gij te seggen,
+
Of suldij mij met valsheijt hier doen liegen?
+

135

W.
8)
Den boer hebdij selfs zijn varckens doen wiegen
En u honden doen kaeuwen het best uyt de platiel.
W.n.
Hoe gaet hijer me deur
W.
9)
Al en had hij geen siel.

7)
8)
9)

Inplaats dat ge zelf met geld, onder uw bord gelegd, voor de genoten gastvrijheid bedankte.
Heen en weer bewegen, zooals bij 't slachten gebeurt? Of: wegen?
Alsof.
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144
+

In plaets dat hij 't volck en lant sou beschermen

+

140

W.n.
1)
Soo bederft hijt dat den huisman moet swermen ,
En doetse vreesen met sijn sweren en vloecken.
W.
En alst dan op een vechten gaet
W.n.
Dan is hij te soecken.
+
Tis pas een soldaet om bijde straet te gaen proncken.
+

145

W.
Maer daer den trom allarm slaet
W.n.
2)
3)
Daer hebdij den Bremer loop of jongbier gedroncken .
De vijant derfdij niet sien onder sijn oogen.
W.
Hoe dick hebdij den kapiteyn en de Staten bedrogen
+
Want al daer perijckel was sijdij verkroopen.
+

150

W.n.
Ja, wel tienmael uijt u vendel geloopen,
4)
Sonder oorlof paspoort , tegen wet en reen.
W.
En daer dan minst te doen was
W.n.
Daer trockt gij dan heen,
Vragen om dienst met een loosen vont. 155
W.
Gij gelijckt wat te wesen.
W.n.
Ja, trots inden mont,
5)
Al soudij drij man seven armen af smijten ,
Dit moet ick u seggen, al sout u spijten,
+
En ick salt u met al dit volck betuijgen,
6)
Gij blomesel !
W.
Groot spreker!
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Rondzwerven.
Wrsch. een soort bier, tevens wel woordsp. met Bremen als stad van waanwijze en
aanmatigende menschen en met loopen.
Versch, onbelegen bier, dat de ingewanden van streek brengt. Ned. Wdb. VII, 352.
Vgl. Dibbetz, Milit. Wbd. 459 b: Oorlof of Paspoort ... van de Capiteyns daar de Soldaaten
voor deesen onder gediend hebben: Dat moet er syn, of anders mag geen Officier haar
aanneemen, op poene van Cassatie.
Tuinm. I, 214; Harreb. I, 19.
= Lafaard?
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160

W.n.
Lant verderver!
W.
Die den huisman tbloet uijt tlijf kan suijgen.
W.n.
7)
+
Soo wint gij u soudije in tijden van noot.
+

165

W.
Ja, maer hij denckt: de stoutste blijven eerst doot,
En hij wil maken sijn jaren veel in tgetal.
W.n.
Somers inde krijch,
W.
Swinters met de koeijen opt stal,
+
Een leugen koorts daer onder om tuijs te blijven.
+

170

W.n.
Wat heerlijcke wercken kondij bedrijven!
't Is wonder dat mijn heeren u niet laten vangen.

7)

Soldij.
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145

W.
En 't lant uijt bannen.
W.n.
Ja geesselen .....
W.
+
Of aen den hoogsten boom hangen.
+

175

W.n.
1)
Soo en sout gij de boeren niet meer verbijten .
K.i.k.
Gans felten, wist ick dat gij mij niet weer sout smijten,
2)
3)
Ick sloech u met dien vederstaf op u reggen .
Wist gij moort van mij, gij soutse hier staen seggen,
+
En mij in last helpen, soot is gebleken,
Nu seggen tot seggen comt sal ick oock spreken:
Sijt gij de heilichste van al u magen?
Wie sal ick toch best hier na gaen vragen,
Op dat ick mach weten, wie gij meught wesen.
W.
+
Dat meucht gij wel op sijn borst lesen,
Hier staet werck noo, die gaet altijt 't lichtste soecken.

+

180

+

185

K.i.k.
Werck noo! nu sou ick mij wel vervloecken,
4)
Soo moet ick oock seggen, wat u groot lot ‘is.
Gij sijt tgortichste vercken dat in tschot ‘is,
+
En wildij mij hier de huit van 't hooft raken?
+

190

W.
5)
Men mach hem seker wel roeren .
K.i.k.
6)
Wel dapper heeft hij hier staen kaken .
Werck noo! nu spijt mij dat ick dus lang heb geswegen.
Wat kan hij toch doen?
W.
7) +
De straet met aers billen vegen ,
8)
En oude schoenen maken tot zijn behagen.
K.i.k.
9)
Kan hij oock tin en steen slijpen ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Mishandelen.
Iron. voor: zwaard?
Fri.-Holl.
Hoofdprijs (in een lotcrij). Ned. Wdb. V, 1065.
In opspraak brengen.
Praten.
Vgl. Starter, 415: De straten met aersbillen te stroyen, soo wat op en nêer te gaan.
Schoenen slijten.
= Opsnijden, liegen? vgl. r. 198/9 of r. 249 vlg.
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+

195

W.
Meesterlyck kan hij hem daer in dragen,
10)
En alle leugen stofferen , die hij hoort achter straet,
+
En alle man weet hij te geven raet,
Slachtende den aep die ijder wil begecken.
K.i.k.
Maer van hem selven
W.
11)
Kan hij sijn eijgen aers niet decken .
12)
Tis niet dan roepen, krijten, elex gehoor blussen .

10)
11)
12)

Vgl. Job 13, 4: leugenstoffeerder.
Vgl. Cats I, 558: Een aep wil met een yeder gecken, En sy kan haer eers niet decken.
Verdooven.
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+

200

146

K.i.k.
+
Wat is toch een luij mensch?
+

205

W.
1)
2)
Maer een duijvels oorkussen ,
Die van alleman wert veracht en geblaemt.
K.i.k.
Mij verwondert, wercknoo, dat gij u niet en schaemt,
Hier te comen in dit hof van eeren.
W.n.
+
't Gaet u niet aen, ick moet deese heeren ijet presenteren,
Die Godt almachtich in wijsheyt wil verstercken.

+

210

K.i.k.
Wie gij? ......
W.
Loopt seker weer tuijs ......
K.i.k.
Gaet sitten wercken,
+
Soo brengdij 't volck in geen quaet vermoen.
W.n.
Swijcht toch van wercken, want ick kan niet doen,
En noijt mijn dagen heb ickt willen leeren,
Daer ick van wercken hoor, dunckt mij 'thert om te keeren,
Want in een ambacht te groot perijckel gelegen ‘is.
W.
+
Ja, weet gij wel waerom?

+

215

+

220

K.i.k.
Om dat sijn hert tot geen werck genegen ‘is,
Hij prijst voort best leegh bij de straet te gaen gapen,
Hij heeft 't werck soo lief, hij souder wel bij slapen,
3)
't Wercken daer heeftmen hem wel by te binnen .
W.n.
+
Weet gij tans wel een ambacht om de kost te winnen,
Trouwen dat eerlijck is, sonder perijckel van leven?

+

225

W.
Genoech, ick sal u wel de keur van tien geven,
Hadt leeren schoemaken, dat ambacht niet vergaet.
W.n.
Schoemaken! dat heb ick overlang gehaet,
+
Want elck sou vreesen met mij te drincken,
4)
't Zijn pecklappen , kalfvillers, die altijt stincken,
't Smeer om de mont, datse uijt 't leer recken.
1)
2)
3)
4)

Wel.
Vgl. Spieghel 274; Cats I, 550 c.
= Binden (Fri.-Holl.).
Vgl. Ned. Wdb. XII, 1818.
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+

230

K.i.k.
Wat dunckt u dan van 't metselen?
W.
Of suldij daer me weer gecken?
+
Dat is tans tbeste ambacht van allen.
W.n.
Soo mocht ick wel te pas vande steijger doot vallen,
Dien angst dede mij dat ambacht schouwen.

+

235

K.i.k.
Hebdij dan geen sin in timmeren?
W.n.
Neen ick, seker, ick had mogen in mijn been houwen,
5) +
Soo had ick krepel geweest, van elck verschoven .
+

240

W.
Hadt dan leeren tuijnen en reynigen de hoven,

5)

Versmaad.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

147
Soo wint gij u broot op der aerde sterck.
W.n.
Och neen ick toch, want dat is paerdewerck,
1)
Oock soud' ick dan moeten veel jocken ‘lijen.
K.i.k.
+
Wel waerom dat? ......
+

245

W.n.
Maer elck sou seggen, dat ick liet artisocken ‘snijen
Uijt ander luijden tuijnen, om groot gelt te genieten,
En die over al te bruijcken.
W.
Wat dunckt u van 't tinnegieten?
+
Dats een ambacht daer veel profijten op loopen.
+

250

W.n.
Dats waer, om gestolen lood en tin te koopen,
2)
Dat ick dieven op hiel sou ick moeten hooren,
Evenwel tinnegieten heb ick lang versworen,
Want 't heet tin had mij mogen in d'oogen springen.
+
Neen, dat lietgen en leerdij mij niet singen,
3)
Want ick sou moeten als een blinde voor de kerck ‘staen ,
Dus in geener manieren staet mij dat werck ‘aen,
Dat gij mij noemt, cleijn ofte groot.

+

255

K.i.k.
Wilt gij dan niet leijdecken?
W.n.
+
Soo viel ick welte pas van de kerck doot,
Is dat sonder perijckel, dat soud ick wel sijn gewaer.

+

260

W.
Hadt dan leeren schilderen, dats puntich en claer,
Soo hadt gij de kost onder droogh dack ‘gekregen.
W.n.
Soo had ick lang int dolhuis met ongemack ‘gelegen,
+
Door 't practiseren datmen dan moet doen.
+

265

K.i.k.
Nu weet ick noch een ambacht, dat sal u wel voen,
De smits die varen wel, soomen mach mercken.
W.n.
Om gestolen yser te smeen van huisen en kercken?
Dat gij, kijck inde krijch, hebt gerooft en gehaelt,
+
En dat is u 't pont voor een penning betaelt,
Waerdeur datter noch veel rijcke smits sitten.
1)
2)
3)

Schertsen, plagen.
Herbergde (vooral slecht volk).
Toesp, op de vele blinde bedelaars voor den ingang der kerken, vgl. o.a. Everaert XIII, 94,
132.
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270

W.
Laet dat loopen, sullen wijt soo nau vitten?
Die doen niet en kochten die waeren al bloo.
K.i.k.
4)
Dats waer, maer den almanack hiel doe alsoo,
5) +
En datse vermaeckt is spijt mij, want ick moet swijgen .
+

275

W.n.
Wil ick u wat seggen? Tot smeen suldij mij niet krijgen,

4)
5)

Hield in.
?

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

148
Want tvier sou altezeer mijn gesicht krencken.
W.
Nu begin ick noch om een ander ambacht te dencken,
1)
Seemtouwen , daer wert veel komenschap me gedaen.
W.n.
2)
+
Wie plaech sou een heelen dach in sulcken stanck staen,
Ick kreech de handen vol gaten, dat doet mij ijsen.

+

280

K.i.k.
3)
Wel 't riet maken is een ambacht waert om prijsen,
Dat sal u wel gevallen en sonder smart ‘lucken.
W.n.
Wie sou een heelen dach soo over zijn hart ‘bucken,
+
Met de neus op straet soo zoud ick best raken.
+

285

K.i.k.
Had gij dan bijtijts leeren glasemaken,
Soo sout gij met lusten mogen u broot ‘winnen.
W.n.
4)
Soo soud ick moeten nacht en dach loot ‘winnen ,
En grooten arbeijt doen om weinich gelt,
+
Soud ick dat moeten doen, mij schiede gewelt,
5)
Want dien arbeyt die gaet boven schreven .

+

290

W.
Staet u alle ding tegen, leert dan weven,
Soo kondij een ambacht, seytmen van oude tijden.
W.n.
Weven! dat sal ick toch voor al wel mijden,
+
Sij zyn te veracht, dat is mij een kruis,
Want men seijt, daer is een wever in huis,
6)
Daer een kaers qualijck brant, soomen kan mercken .
Dus, plat uijt geseijt, ick heb geen sin int wercken,
Wilt gij mij vrientschap doen, wilt daer af swijgen.

+

295

K.i.k.
+
Wel, wat is dan u meening?
+

300

W.n.
Om een dienst van mijn heeren te krijgen,
Dat soud' ick versoecken, dorst ick sonder vreesen.
W.
7)
Sout gij wel bode met de roe willen wesen,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bereiden van zeemleer.
Wie drommel! vgl. V. Moerkerken, Ned. Kluchtsp. I, 77.
Vgl. Ned. Wdb. XIII, 145: rietmaker, iem. die de rieten van de weef kam maakt.
= Winden (Fri.-Holl.).
Mv. Mnl. Wdb. VII, 755.
Vgl. Harreb. I, 370: De kaars brandt, alsof er een wever vrijde.
Staf, gedragen door den bode van het gerecht of stadhuis, vgl. r. 38.
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En mijn heeren ten dienste staen by nacht en dagen?
W.n.
+
Ja, had ick datte.
+

305

K.i.k.
Soo soudij moeten menich spijtig woort verdragen,
Soo wel op u, als op mijn heeren.
8)
9)
Tis altijt: Is de blaeuwe sack noch niet vol van schatten en scheren ?

8)
9)

De zak, waarin men onrechtmatig verkregen winst bergt. Ned. Wdb. II, 2796.
Vaste verbinding; Ned. Wdb. XIV, 305/6.
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Vervloeckt is de bode, die ons comt uijtsuipen.
+
Ick sie alsoo lief een padde over de vloer kruipen,
Dit moeten sij hooren en niet tegen seggen.

+

310

W.n.
1)
Dat sou ick met een praetgen wel of leggen ,
Een klein gerucht slae ick niet veel merck ‘aen.
W.
2)
Mits dat gij niet en doet.
W.n.
+
Ja, myn moer en hiet mij noyt te werck ‘gaen,
Twelck ick gaern dede uijt goeder trouwen.
W.
3)
Hoe na leerde sy u aen 't hof houwen ,
Om alsoo temet een dienst te verwerven,
En dat om leech by de straet te gaen swerven,
+
Maer daer valt wat anders te doen met schrijven en lesen,
Daer om en mach een bode niet luij noch traech wesen,
En gij, werck noo, soeckt anders niet, na myn vermoen,

+

315

+

320

K.i.k.
Dan lecker te eten .....
W.
Lang te slapen,
K.i.k.
+
En niet veel te doen.
Met vingeren wystmen u na met schande,
Gij, werck noo!

+

325

W.
Gij syt de verachtste,
K.i.k.
De versmaetste,
W.
+
Diemen vint in alle landen,
Mijn ijst dat ick u naem moet hooren.

+

330

K.i.k.
Door u werden kasteelen en steden verloren,
4)
Om datse door u traecheijt niet werden volmaeckt ,
Gij verslaept u tijt daer een ander waeckt,
+
Soo dat door u menich mensch moet betreurt ‘sijn.
+

335

W.n.
Als gij al geseijt hebt, salt oock mijn beurt ‘sijn,
1)
2)
3)
4)

Ter zijde leggen.
Niets.
Verblijf houden?
Voltooid.
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Al hebdij mij hier voor mijn heeren geblaemt.
Wat is dit doch voor een?
K.i.k.
Maer een sonder schaemt!
W.n.
+
Dat moet zijn,want hij doet mij in mijn reden dwalen.
+

340

K.i.k.
5)
Sus, sus , of hij wech liep.
W.n.
Ick sal hem niet weer halen,
6)
Mijn heilicheit in als moet hem bewaeren.
Hoe mach hij heeten?
K.i.k.
+
Ick salt lesen en u dan verclaren.
+

345

5)
6)

Stil!
Eerlijkheid, onbesprokenheid, met grappige toesp. wellicht op ‘Z. Heiligheid’.
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Ick soud oock garen weten trechte bescheit.
Hier staet ‘un hoste’.
W.n.
Un hoste? Wat is dat geseit?
1)
Isser ijemant aen de tafel diet kan verstaen?
+
Die wilt mij seggen, of ick moetet raen,
Want sijn groote hovaerdie doet tlichaem swellen.

+

350

K.i.k.
Dats een waert te seggen.
W.n.
Een waert! Sal ons die quellen?
Hier isser zoo veel, men kanse niet tellen.
+
Wie een tonnebiers heer is gaeter hem toe schicken,
2)
Vande waerden, als aerdstricken geset,
3)
Daer mach niet een grondeling door haer net.
4)
Meent gij dat mijn heeren van u zijn danckbaer?
K.i.k.
5)
Gaet seker deur, u penning is niet ganckbaer .
+
Eij, spreekt hem toch aen, wat zijn begeeren ‘is,
Want groote hovaerdij in zijn hert en kleeren ‘is,
Tschynt of mijn heeren hem selfs souden moeten dienen.

+

355

+

360

W.n.
Segt doch, heer waert, wat is u mienen?
Meendij ons te verdrucken? Soo zijn wy sulcken manier ‘sat.
K.i.k.
+
Ick had liever dat sulcken waert op een stier ‘zat,
En reet na de hel, die wyt vermaert ‘is.

+

365

W.n.
Ja, men weet toch wel wat een waert ‘is,
6)
Luij, lecker, die van alle man moet gegouwen ‘zijn.
K.i.k.
En dan twee jongwyfs
W.n.
+
Moetender neffens haer vrouwen ‘zijn,
Tmurmureren van tvolck is, waer sijt mee betalen.
W.
Die niet en comt, ick sal hem niet halen,
7)
Dus durfdy myn onwil niet soo plat ‘seggen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zie boven, blz. 139.
Strik, door stroopers op den grond geplaatst.
Klein, langwerpig vischje.
Voor.
Ge zijt hier niet gezien. Ned. Wdb. XII, 1088.
Betaald.
Wat mij onaangenaam is.
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+

370

W.n.
Neen, heer waert, ick moet u noch dat ‘seggen,
+
Hoe gy sondags na middach comt op de straet,
Gelyck een jongen met syn meeseknip uyt gaet,
En fluyt tot dat hijt vogelken in zyn knip ‘leijt.

+

375

K.i.k.
8)
So loopt hy na de gasten tot hyse by de slip ‘heijt ,
Ja, dat elck geen voocht is waer hij zijn gelt sal verteren.
W.n.
+
Men weet de waerden qualyck van 't lijf te keeren,
9)
En dan noch tmeeste dat de beurs verveelt ,

8)
9)

Fri-Holl.
Zwaar valt.
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+

380
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Seggen: hoe sit gij dus stil, dat gij niet en speelt?
En dat gij niet en kunt dat salmen u leeren.
K.i.k.
1)
Tsij quaerten ,
W.n.
2) +
Ticktacken ,
+

385

K.i.k.
Of verkeeren.
Dat duert tot middernacht, dat de wijfs comen soecken.
W.n.
Had gy dan al de plagen,
K.i.k.
Diemen u dan int tlijf gaet vloecken,
3) +
Want dick naeckte kinderen en alleman schoech .
+

390

W.n.
Waeren de drij deelen vande waerden wech,
K.i.k.
Daer waerender noch meer dan genoech.
Al waeren sij gebannen, de wijfs soudent niet keeren.
W.
Met al dit schimpen suldij mij niet deeren,
+
Dat sal ick doen blijcken met woorden en wercken.
Meyndij dat ick u in u boosheyt sal stercken?
Wat waer den koopman bij dagen en bij nachten,
Waer icker niet, wie sou op hem wachten?
Som komt hongerich, en vermoijt van reijsen,
4)
+
Soutgijse al waernemen , dat geef ick u te bepeijsen,
En alderley hoofden wachten, die sonderling van sin ‘zijn.

+

395

+

400

W.n.
Seecker, dat moet al tot u eijgen gewin ‘zijn,
5)
Al u kost en moijte, die dan moet verhaelt ‘wesen,
Die moeten dan wel dubbel betaelt ‘wesen,
6) +
Dat sal ick u bewijsen, gij moget niet missaken .
+

405

W.
7)
Maer, hoe sijt gij soo stijff in de kasecken ?
Saegt gij het get om de kost uijtgeven,
Alsser groote heeren comen die leckerlijck leven,
Menichte van dienaers, die daer volgen thof,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ned. Wdb. VIII, 663/4.
Volgens Van Dale hetzelfde spel als verkeeren in r. 386.
Schuldig. Westfri. uit *schoedic, bijv. van schoudich; vgl. Tschr. XXV, 196 en onschoech,
O.H. Pass. 586.
Verzorgen.
Ingehaald, vergoed.
Zeggen, dat het niet waar is.
Boud in 't spreken. Ned. Wdb. VII, 612.
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Elck tast dan toe even dick en grof,
Wat ick voor bewaer, ick van achter quijt ‘bin.
K.i.k.
Nochtans sulcke maeltijden hebben meest profijt ‘in,
Dan gaet gij u konste aldermeest bedrijven.
W.n.
8)
9)
Dan kondyt gaer ontreeckenen

410
8)
9)

Geheel en al.
Door valsch te rekenen ontfutselen. Kil.: numerando sive computando fallere, adimere doloso
calculo.
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K.i.k.
1)
+
Onttappen ......
+

415

W.n.
2)
Onttellen ......
K.i.k.
2)
En ontschrijven ......
Den wijn te vervalschen als den dranck int hooft dwaelt.
W.n.
3)
Al waert dan maer betou
K.i.k.
+
Die most voor Rijnse wijn sijn betaelt,
Dit maeckt u hovaerdich, datmen u niet mach spreken.

+

420

W.n.
Heer waert, hoe menich capiteyn hebdij wel deur gestreken?
K.i.k.
4)
Dan bleef de betaling vande soldaten half inde loop .
W.n.
5)
Dan ist al base los manos .
K.i.k.
+
Al wat gij hebt te koop,
U been achter uijt en tlijf gebogen.

+

425

W.n.
Wat hebben sij dan voor haer gelt?
K.i.k.
6)
Een schoon samblant voor d'oogen .
Tis: vergeet mijn huis niet, als gij hier comt reijsen.
W.n.
+
Maer als sij dan in haer beurs sien ......
+

430

K.i.k.
Raet eens, wat sij dan peijsen?
7)
Menigen vloeck moet gij voor u kruis ‘houwen,
En met gramschap sij seggen ......
W.n.
1)
2)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Door oneerlijk tappen ontstelen.
Door valsch tellen (schrijven) iem. bedriegen; vgl. Nyeuvont (ed. Neurdenburg), 98/100.
Door valsch tellen (schrijven) iem. bedriegen; vgl. Nyeuvont (ed. Neurdenburg), 98/100.
Witte wijn van Poitou, dikwijls genoemd in tegenstelling met Rijnschen wijn. Ned. Wdb. XII,
1401.
Achterwege.
Uit beso las manos, als znw.: deftige, beleefde groet.
Uiterlijke schijn.
Zegen.
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Gij wolf ......
K.i.k.
+
Gij vetsack ......
+

435

W.n.
Gij leckertant ......
K.i.k.
8)
Gij leegwagen ......
W.n.
9)
Sal ick oock moeten u diercoop huis ‘houwen ,
Ick denck ja, want gy doetet aen u rekening blijcken.
K.i.k.
+
Heer waert, ick weet u niet beter te gelycken,
Dan by de papen of waerden inde kaets banen.

+

440

W.
Wel wat gelijckenis is dat?
K.i.k.
10)
Dat sal ick u vermanen ,
Want sij vercopen elcke bal wel drijmael daegs,
11) +
En de papen haeren Godt, alsoot comt slaechs .
+

445

8)
9)
10)
11)

Leeglooper; Ned. Wdb. VIII, 1224.
In stand houden.
Zeggen, uitleggen.
Als het te pas komt. Een der in dien tijd veelvuldige spottende toesp. op de pastoors.
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Soo doet gy oock, u spijs doet gy uyt spreijen,
Want drijerley tafels moet men met eene kost bereijen,
D'een op, dander af, dattet de gasten niet en weten,
1)
Soo wert u spys wel op sijn oorboor gesleten,
2)
+
Dat is de practijck , die daer op is.
+

450

W.n.
En alst dan op een rekenen gaet ......
K.i.k.
Dan slaet gij gewis,
Elck moet betalen of hij vers had gehadt.
W.n.
Sulcken spel soud ick wel haest werden sat,
3)
+
En deur sulck rekenen soud' ick becommert ‘sijn.
+

455

K.i.k.
Sulcken huis mach wel een dobbele lommert ‘sijn,
4)
Al hangter voor de deur geen sauve gaerde .
W.n.
Wilt gij my dan verwijten? Gij syt min van waerde,
Gij sijt van mijn naeste bloet soomen can mercken.
+
Waer vint men waerden of krijchslijeden die willen wercken?
5)
Alle avonts buys al oft waer gewet.

+

460

K.i.k.
En met een geladen korpus ......
W.n.
Tijen sij dan te bedt,
6)
Een watergal van een emmer moet twyf dan krijgen.
W.
+
Hoort, hoort, laet ons van malcander swijgen,
Want sulcke daden will ick mij niet aantrecken.
Ick sal myn heeren dienen en tot vreucht verwecken,
En al u raserij en is niet half gelogen.
W.n.
Seecker, gy hebt mij wel over den hekel getogen,
+
Dat ick niet weet waer ick mijn eer weer sal vinnen,
Ick meende van quaetheijt schier t'ontsinnen,
Want die d'een deucht doet gaet d'ander sorch bereijen.
K.i.k.
Maer wat had ick gedaen een van u beijen,
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Zoo voordeelig mogelijk.
List.
Bezwaard.
Vgl. V. Lennep, en Ter Gouw, De Uithangteekens I, 123: een dubbel bordje, dat met een
hoek naar voren sprong, en waarop aan elke zijde onder 't stadswapen te lezen stond:
geadmitteerd klein-pandjeshuis.
Dronken.
Vgl. Znl.: de watergal hebben, maagslijm opgeven.
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+

465

+

470

Hadt gy geweest daer ick heb moeten leggen,
+
Gij sout vande krijch dan niet veel deucht seggen,
Twas altijt aent vechten en nimmermeer gelt.
Mijn beurs en maech waren soo dick ontstelt,
7)
Wel beijgelijck leegh als ijdele huisen .

7)

= Zakken? vgl. Ned. Wdb. VI, 1243.
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In plaets van eten heb ick mij wel sitten luisen,
+
En ick was van weelde hier uyt geloopen,
En van armoe quamen wij weder met hoopen.
Ick en comer niet weer myn levens dagen,
Of men souder my tegen mijn danck moeten dragen,
Ick wed, gij en hadt daer oock niet gebleven.
W.
+
Hebdij niet me gebrocht om dees heeren te geven?
Teen present of tander om u te gedencken?
K.i.k.
Ick heb niet t'over dan een liedeken te schencken,
Daer ick de boeren over tafel me placht te verheugen:
Heij, dat de wijn soo diere is,
1)
+
Dat doen de besuckte ‘bedruckte,
2)
2)
3)
Behenckte ‘bewenckte ‘bekrenckte ‘boeren.
Sij suijpen zich vol ‘sij rasen zich dol,
En makent al in roeren.
Loop, boeren, loop ‘gij karels, loop,
+
Behenckte ‘bewenckte ‘bekrenckten hoop,
Loopt melcken uwe koe,
4)
En hebt Sint Felten toe, toe, toe.
W.
Maeckte gijse daer me bly? Dat warense haest moe,
Dat heeft haer meer tot gramschap verweckt.
+
Maer wat was u bootschap, mij dat ontdeckt,
Dat gij soo stoutelijck hier sijt gecomen?
K.i.k.
Dat myn heeren hier vergaert souden zyn had ick vernomen,
So docht ick mij selven daer toe te vercloecken,
Om ootmoedelijck bij requeste te versoecken,
+
Voor mijn getrouwen dienst, die ick wel mocht hebben gedaen,
Om mijn betaling hier van dese stadt tontfaen,
5)
Voort perijckel, daer ick mijn lijf wel mocht hebben geset .

+

480

+

485

+

490

+

495

+

500

+

505

W.n.
Een request te presenteeren? Soo had ick oock gelet,
Datse den suppliant toch souden willen verlienen.
+
Teen offitij of 't ander om te bedienen,
+

510

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

Beroerd. Ned. Wdb. II, 2193; vgl. Tschr. VII, 25.
?
Hun belangen behartigen.
Naast besuckt (besucht) in verwenschingen; verm.: door de (vallende) ziekte aangegrepen
en verbijsterd. Ned. Wdb. II, 1636.
Met hem werd, op den klank af, de vallende ziekte in verband gebracht.
Tijdens 't beleg? Dan misschien tevens een soort tendenz om de verdedigers der stad niet
te vergeten?
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Want twercken is mij thans ongelegen,
En daer is geen offitij of daer sijn hondert handen tegen,
1)
Dus ist best onder den duijm versocht.
W.
Soo heb ick den besten raet voor ons drijen bedocht,
+
Want luttel moijte is doch ons begeeren.
Wij sullen ons selven hier gaen presenteeren,
Dat dunckt mij best, als getrouwe knechten.

+

515

W.n.
2)
Dats waer, ick sal mijn heeren wel waernemen ,
W.
En ick de maeltijt versorgen,
K.i.k.
+
En ick voor 't lant vechten.
Neemt ons drijen doch in danck voor een present.

+

520

W.
Het gaet wel daer elck hem selven kent,
Al hebben wij twistich tegen malcander gekeven.
K.i.k.
Tis tans quaet onbenijt op de werelt te leven,
+
Dus oorlof, mijn heeren, wij moeten verspreijen.
+

525

W.n.
Nochtans soud ick niet gaern uijt dit hof scheijen.
U willige dienaers wij tot allen stonden ‘staen.
W.
3)
Hoordij van onsen grooten arbeijt, wiltet van monde ‘slaen ,
Want niemant en gaet hem tot wercken pijnen.
+
Wij en sijn niet veel beter dan wij hier en schijnen,
4)
Dat neem ick op de deucht, die ons overschiet.

+

530

K.i.k.
5)
Want om de keur en viel ick vande balck niet .
Hier mede, oorlof, mijn edele heeren.
W.
Wilt onse faūten ten besten keeren,
+
Al is de konst kleyn, laetet wel zijn genomen.
+

535

K.i.k.
Gij meuchtet soo maken, wij sullen morgen weer comen. Liefd' is 't fondament.
finis.
N. VAN DER LAAN.

1)
2)
3)
4)
5)

In het geheim.
Niet gelooven, tegenspreken.
Daarvoor sta ik in.
Het eene geval is al even slecht als het andere. Ned. Wdb. II, 926.
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Gheterjuint.
de

Op twee plaatsen komt in de 17 eeuw een woord gheterjuint voor, nl. in Roemer
Visscher's Brabbeling (1614), blz. 137:
Hans is gheteriuynt op een neusdoeck te mincken,
Beter dan de Schoenmakers op het leer te recken,
Beter dan de Duyven op het trecke becken,
Beter dan een dronckaert een glas uyt te drincken.

en in J. Oudaan's Agrippa van Nettenh. (1651), blz. 443:
aller eedelen ghenoeghzaam eedelheyd eyndelijck word hier in beweezen,
zooze op de weyerij gheterjuint, zooze op den teerlingh te schendigh
afghevaardigt zijn, enz.
Beide voorbeelden worden vermeld in Dr. J. van der Laan's bloemlezing uit Roemer
Visscher, 2, blz. 79, waar tevens uit de Latijnse tekst van Agrippa de oorspronkelike
1)
woorden ‘si venaticam noverint’ worden aangehaald . Hij vertaalt aarzelend ‘ervaren,
bedreven (in)’. Dit, of ‘afgericht, gedrild, uitgeslapen (op)’ is ongetwijfeld de bedoeling.
de

't Gelijkbetekenende Engelsche trained (16 eeuw en later) wijst ons de weg ter
verklaring. In 't Middelnederlands bestond een adjektief ghetrahijnt, ghetraijnt (var.
ghetraent), ogenschijnlik 't participium van trahinen (bij Verdam 6 maal), trainen
(drielettergrepig, 4 m.), treyinen (3 m.), traiynen (1 m.), *traihinen (part. pt. getraihijnt,
1 m.) ‘voortsleuren’, ‘mishandelen’ e. dgl. (evenals Oudfra. trahiner, traïner enz.),
o

maar daarvan afwijkend in betekenis. 1 . Ferg. 1243: Die Minne es soe ghetrahijnt,
Hare scichte sijn soe ghefenijnt, Wien si scietet, wijf of man, Dat hijs genesen niet
en can; Verdam (8, 634) vertaalt ‘geslepen, doorslepen, valsch, loos, afgericht’ of
‘verraderlijk’, waarvan 't voorlaatste of ‘bedreven’, ‘ervaren’

1)

Blijkens vriendelike inlichting van Dr. A. Beets bevat 't materiaal van 't Woordenboek geen
andere vindplaatsen.
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't beste past: de bedoeling is dat de Liefde zo 'n goed schutter is ('t Frans geeft geen
o

licht). 2 . Nat. Bl. 2, 670: honde ... Die moordenaers rieken ende dieve. Also ons
segghen somme brieve, Sijn si met vrouwen melc ghevoet Ende ghetraijnt (V. en
A.; var. ghetraent, ghetemt) in mans bloet, waar ‘afgericht’ voor de hand ligt (Also
- bloet schijnt een toevoegsel van Maerlant te zijn).
Hoe de betekenis ‘africhten’ enz. bij Eng. to train en Mndl. ghetra(h)ijnt is ontstaan,
ligt in 't duister. De door Verdam aangehaalde verklaring van J.H. Halbertsma,
Letterk. Naoogst, blz. 95, als zou getrahijnt eigenlik betekenen ‘getrokken’, ‘vol van
treken’, vindt in 't Oudfrans geen steun, en al zou men desnoods ghetrahijnt op de
ene plaats uit de Ferguut kunnen beschouwen als ontleend aan een onbekend
adjektief Ofra. *traïné, een nieuwe formatie van traïne ‘bedrog, list’ (bij traïr), voor
die uit de Nat. Bl. en voor Eng. to train ‘africhten’ zou daarmee niets gewonnen zijn,
terwijl Nfra. entraîner un cheval, un boxeur zeker op Engelse invloed berust (Littré).
Deze moeilikheid daargelaten evenwel, is de gelijkenis tussen 't Mndl. ghetra(h)ijnt
de

en 't 17 -eeuwse gheterjuint in betekenis zo volmaakt, in vorm zo groot, dat
vereenzelviging van de twee woorden onbetwistbaar lijkt.
De Mnl. spellingen treyinen en traiynen naast tra(h)inen tonen duidelik dat in de
Middeleeuwen van 't verbum (onder anderen?) een vorm bestond met - -, hetzij
beantwoordende aan een Oudfrans traiiner (Taal en Lett. 7, 101), hetzij in 't
Nederlands uit traïnen voortgekomen. Er kan geen bezwaar tegen zijn om bij
ghetra(h)ijnt dezelfde ontwikkeling aan te nemen, en daarmee is de j in gheterjuint
verklaard.
Onverschillig of in de Mvla. spelling treyinen de e een ε- of een ǝ-klank voorstelt,
in gheterjuint is de e = ǝ geenszins onverwacht, immers zowel in 't Hollands als in
andere Nederlandse dialekten vinden we dikwijls ǝr (of ) in plaats van Frans of
Latijns protonies ra, re, ri, ro, vgl. de in Noord en
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Zuid min of meer ver verspreide ǝr bij trapezium, (prieel, Mndl. prayel); precies,
present, sekretaris; kontributie, (sakristij); proberen, (processie), professor, (profijt);
evenzo ǝl ( ) voor la enz., b.v. bij remplac¸ant,fluweel, met dissimilatie: fǝrwe·l, plat
1)
voor *fǝlwe·l < *flǝwe·l . Zonder de tegenwerking van school en schrift zouden de
voorbeelden van ǝr en ǝl in zulke woorden wel talrijker zijn en ook buiten huiselike,
dialektiese of platte taal voorkomen. Bij gheterjuint was die tegenwerking niet
aanwezig, omdat niemand 't bestaan van een oudere vorm met tra- vermoedde.
De enige overblijvende moeilikheid, die misschien een ander zal kunnen oplossen,
1

2

is de ui (ui of ui ?). Al is, zoals we weten, in enige woorden ui voor Mndl. ī, ij in de
plaats getreden, in al die woorden schijnt een labiaal (of labiodentaal) in 't spel te
zijn, die hier ontbreekt. 't Bezwaar van de ui lijkt me echter niet ernstig genoeg om
't overige omver te werpen.
Leiden.
J.H. KERN.
[Met gheterjuint stemt in betekenis en ten dele in vorm overeen ghetryn(n)eert in
Breero's Klucht vande Koe, r. 643: Dat is een gauwe-dief, die isser gheweldich op
ghetrynneert (var. ghetryneert), een plaats waarop Dr. A.A. van Rijnbach zo vriendelik
is geweest mijn aandacht te vestigen. In zijn aantekening op de plaats (Kluchten,
blz. 129) verwijst hij te recht naar Mndl. ghetrahijnt. Naderbij dan die vorm ligt Mndl.
ghetrijnt, dat echter alleen bekend is in de zin van ‘mishandeld, toegetakeld’, z.
de

Verdam op trinen (2 art.) en vgl. dit tijdschrift, jg. 21, 308-311. Salverda de Grave,
Fra. Woorden, blz. 198, verklaart dit *trīnen uit traínen, van de stam van Ofra. traïner
met weggevallen a, welke verklaring eveneens dienen kan voor *ghetrin(n)eert <
*getraïnéert, bij

1)

Die tussen haakjes zijn uit Z.O. Vlaanderen, Oud-Beierland, Goeree of Maastricht.
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*trainéren, van de Ofra. infinitief. Het is onloochenbaar dat 't Middelnederlands naast
ghetra(h)ijnt, ghetraiijnt ook ghetrijnt en *ghetrin(n)eert moet hebben bezeten. De
betekenis van ghetryn(n)eert bij Breero is een nieuw bewijs dat Ofra. traïner ook
voor ‘africhten’ in gebruik moet zijn geweest. Het komt méér voor dat een bepaald
begrip van een Oudfrans woord alleen uit 't Engels en Nederlands of uit één van
beiden blijkt.]

Kleine mededeelingen.
156. Kink.
In 't Wdb. d. Ned. T. worden drie woorden van deze vorm vermeld, nl. kink 1. ‘slag
of stomp’ enz., 2. ‘draai, kronkel’ enz., 3. ‘pink’, 't Laatste is niet enkel een
‘kindernaam’, maar de algemeen gebruikelike benaming voor de kleinste vinger,
altans in Maastricht, Sittard enz.
Niet vermeld wordt dat 't eerste woord vroeger ook voor ‘deuk’ in zwang moet zijn
geweest, zoals blijkt uit de volgende plaats bij Hooft, Br. 2, 382: ‘Hoe de studiën ...
maghtigh zijn een murw vrouwengemoedt zulx te verstaelen ..., dat de felste
schichten der Fortujne kinken, jae, daer in, maer geen' wonden kunnen maeken’,
d.w.z. ‘dat de kwaadaardigste pijlen van de Fortuin er wel deuken, maar geen
wonden (gaten) in kunnen maken’. In 't Wdb., dat zelf deze plaats aanhaalt (7, 3093),
wordt die vragenderwijs, maar m.i. verkeerd verklaard door ‘kinken’ te beschouwen
als een verbale vorm met de betekenis ‘afstuiten (op)’, wat niet alleen verboden
wordt door ‘in’ (zoals de verklaarder zelf min of meer erkent), maar ook door de
woordschikking.
De begripswijziging van ‘slag’ tot ‘deuk’ ('t resultaat van een slag) is te vergelijken
met Ndl. beet, breuk, scheur e. dgl. en met Eng. dent ‘deuk’ (vroegere betekenis
‘slag’).
Leiden.
J.H. KERN.
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157. Vondels Vertroostinge aan Geeraard Vossius (1633).
Met belangstelling heb ik kennis genomen van het artikel van mej. dr. C. Catharina
van de Graft, getiteld Eenige Vondelvarianten, in dl. 48, afl. 4 van dit Tijdschrift. Mag
ik echter eene vraag doen naar aanleiding van het volgende, dat ik lees op blz. 253?
‘Vertroostinge aan Geeraard Vossius (1633) bevat, behalve twee taalkundige
wijzigingen, één tekstvariant. In de oudste uitgaaf, Verspreide Gedichten 1644, luidt
de vijfde strofe:
Hij schut vergeefs zich zelven moe,
Wie schutten wil den starken vliet,
Die van een steile rotse schiet,
Naar haren ruimen boezem toe.

In Poëzy 1650 en Poëzy 1682 luidt deze laatste regel:
Naar eenen ruimen boezem toe.

De eerste lezing drukt beter de eenheid uit van den stroom met den zeeboezem
die hem opneemt, beeld van de ziel die zich vereenigt met God; daarom verkoos
ik den tekst van 1644’.
Mijn vraag is: had Vondel dan niet moeten schrijven: Naar zijnen ruimen boezem
toe? Grammaticaal zou haren wèl kunnen slaan op het femininum ‘steile rotse’ maar
niet op het masculinum ‘starken vliet’. Zou dit niet de reden kunnen zijn, waarom
de dichter haren in eenen veranderd heeft?
C. BAKE.
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Een voorjaarsbloem der Romantiek
In den bundel, welks eerste gedicht ‘Het Nut der Tegenspoeden’ aan de schrijfster
de dankbare bewondering der tijdgenooten en een stellig verdiende plaats in de
Nederlandsche litteratuur verschafte, heeft Lucretia Wilhelmina van Merken ook
een aantal heldenbrieven opgenomen, naar den trant der eeuw, waarin zij leefde.
Voor zoover daarin personen uit de klassieke of Nederlandsche geschiedenis hunne,
meestal hoogdravende, pen voeren, om hunne beschouwingen en klaagredenen
tot uiting te brengen, verdienen zij slechts in zeer beperkte mate onze aandacht.
Maar er is één brief, die van veel grooter belang moet worden geacht, niet omdat
hij een nieuwe lauwer om de slapen der ‘Saffo van ons Nederland’ zou vlechten,
maar ter wille van het onderwerp, dat hij behandelt. Ik bedoel den brief van ‘Leife
aan zijnen vader Erik, eersten Bevolker van Groenland’.
Een Oudgermaansch gegeven in een gedicht van omstreeks 1760! En dan niet
een figuur als Claudius Civilis, de fiere Bataaf, van wien wij slechts iets weten door
de mededeelingen van Romeinsche geschiedschrijvers, maar een held uit het
uiterste Thule, wiens daden alleen door IJslandsche overleveringen zijn bewaard.
De brief, in den gewonen pathetischen toon gesteld, heet geschreven te zijn door
Leife aan zijn vader, die hem verdreven heeft, den roemruchten Erik, die het eerste
Groenland bevolkt heeft en deswege in zijn Vaderland IJsland hoog vereerd werd.
Leife was daar achtergebleven tegen den wensch van zijn vader, toen deze naar
IJsland gegaan was om nieuwe manschap voor de ontginning van het in bezit
genomen gebied te verwerven en had daar een vreemdeling getroffen, ‘van
welgemaakten leest en sterkgespierde leden’. Dit blijkt te zijn een Noorman, genaamd
Funchebuder, die zelf Christen,
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aan Leife het nieuwe geloof verkondigt en hem den afgodendienst van Thor doet
verlaten. Met dezen gaat Leife naar Noorwegen, waar hij door Olaüs wordt ontvangen
en verblijd met de woorden: ‘Ik-zelf zal over U mijn voorzorg laten gaan, en U in 't
Christendom getrouw doen onderwijzen’. De vrome koning, zooals Olaf Tryggvason
hier afgeschilderd wordt, vergeeft aan Erik den manslag, die dezen genoopt had
Noorwegen te ontvluchten en besluit zelfs, ‘dat hij het nieuw Gewest, ontdekt door
zijne vlijt, van mij ter leen ontfange, en daar als vorst regeere’. Funchebuder wordt
met een brief derwaarts gezonden, om Erik deze heugelijke tijding mede te deelen,
maar niets wordt meer van hem vernomen. Dan gaat Leife zelf op weg, om zijn
dierbaren vriend te zoeken en eindelijk gelukt het hem, aan Groenlands kust het
wrak van Funchebuders schip te vinden en zijn geestelijken vader, nog vóór het
oogenblik van den dood, te omhelzen. Hij voert diens reisgenooten naar de veilige
kust, maar wordt daar door Erik, die zijn land aan geen vreemdelingen bekend
wenscht te maken, wreed verstooten, een vaderlijke gestrengheid, die de aanleiding
is tot den smeekbrief van Leife.
Een wonderlijke mengeling van waarheid en verdichting. Waarheid die ons doet
vragen, waaruit de dichteres de kennis van deze personen en voorvallen geput
heeft; verdichting, die ons dwingt, haar op het gebied der vinding althans, onze
bewondering niet te onthouden. De feiten, die zij in dezen brief verwerkt, zijn, hoezeer
ook uit hun verband gerukt, over het geheel niet onjuist. Erik is volgens haar de
zoon van Torwald, uit Noorwegen wegens manslag gevlucht; de IJslandsche
overlevering noemt hem Eiríkr Þorvaldsson en vertelt eveneens, dat hij om een
moord uit Jaederen uitgeweken is. De moeder van Leife wordt Dhalla genoemd, en
dit in strijd met de sagatraditie, die haar naam als Þjóðhildr opgeeft; overigens is de
naam Dhalla niet verzonnen, daar wij een Dalla Þorvaldsdochter kennen, de vrouw
van bisschop Isleifr. Heeft hier een verwarring van Eirikr Þorvaldsson en Dalla
Þorvaldsdóttur
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plaatsgevonden, een verwarring, die begrijpelijk is, daar de Þorvaldr, zoon van
Ásvaldr gemakkelijk met dien anderen Þorvaldr, zoon van Ásgeirr, kon worden
vereenzelvigd, dan vragen wij ons toch af, waarvandaan de dichteres deze verwarde
kennis gehaald heeft. Dit wat de personen aangaat. Funchebuder laat ik voorloopig
onbesproken. Ook in de medegedeelde feiten schuilt veel waarheid. Leife is
inderdaad in Noorwegen geweest en Koning Olaf heeft hem opgedragen het
Christendom op Groenland te verspreiden; zijn vader Erik bleef echter aan zijn
heidensch geloof gehecht, een tegenstelling, die Lucretia Van Merken dramatisch
toespitst. Verder heeft Leife inderdaad schipbreukelingen gevonden en gered; de
Groenlendinga þáttr vertelt, dat hij, op reis van Vindland naar Groenland, op een
klip in zee een aantal menschen gevonden heeft, aan wier hoofd een zekere Þórir
stond. Zij worden door Leifr, die sinds dien den bijnaam ‘enn heppni’ droeg, naar
Groenland meegevoerd, waar in den daaropvolgenden winter Þórir sterft. De als
historisch overgeleverde feiten wijken dus wel in menig opzicht af van het verhaal,
dat de dichteres Van Merken ons meedeelt, maar bieden in elk geval voldoende
materiaal, dat zij daaruit de ontmoetingsscene met den stervenden Funchebuder
heeft kunnen samenstellen.
Een IJslandsche bron heeft Lucretia Wilhelmina Van Merken natuurlijk niet gekend;
de naam, dien zij aan den Noorschen koning Olaf geeft, Olaüs, verraadt reeds
duidelijk, dat een in het Latijn gesteld verhaal ten grond gelegen heeft. Maar in het
jaar 1762 waren deze niet overtalrijk. Het eerst zijn wij geneigd te denken aan den
popularisator Mallet, uit wiens vruchtbare pen in 1755 gevloeid was de bekende
de

Introduction à l'histoire de Dannemarc, waaruit men in de XVIII eeuw de geringe
kennis aan Skandinavische antiquiteiten gewoonlijk putte. Mallet behandelt in zijn
Inleiding ook de geschiedenis van Leifr, van wien de overlevering verhaalde, dat
hij, lang voor Columbus, Amerika zou hebben ontdekt en die reeds op
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grond hiervan aanspraak mocht maken op de belangstelling van het geletterde
publiek in West-Europa. Ook hij noemt den koning Olaus Tryggueson; de namen
der helden, Leif en Eric, geeft hij in een vorm, die eenigszins afwijkt van die in het
Nederlandsche gedicht. Maar in Mallets verhaal is sprake van Dhalla noch van
Funchebuder; wij moeten dus wel aannemen, dat Lucretia Van Merken een andere
bron gebruikt heeft.
Deze raadselachtige figuur vindt haar verklaring in een notitie, die ik gevonden
heb in de ‘Gronlandia Antiqva seu Veteris Gronlandiae Descriptio’ van Torfaeus,
een werkje, dat in 1706 te Kopenhagen is verschenen. Hier wordt op blz. 44 verteld
over de aardrijkskundige gesteldheid van het Oostelijk gedeelte van Groenland en
het volgende gezegd: Longius versus orientem propius Alpes portus est nomine
Funkabudir, sic dictus, qvod tempore Sancti Olafi Regis navis ibi jacuit, ut publica
adhuc in Gronlandia fama fert, in qva infer alios minister qvidam ejus fluctibus
absorptus est, qvi vero supererant, super sepulcra eorum lapideam crucem
statuerunt, qvae ibi adhuc stat. Mihi notatio ex his non satis patet, forte cognomen
ejus Funki fuerit.
Het behoeft geen betoog, dat rechtstreeks of middellijk uit deze mededeeling de
voorstelling by Lucretia Van Merken is afgeleid. In beide gevallen hooren wij van
een geestelijke, die schipbreuk geleden heeft, hoewel de details in menig opzicht
afwijken. De gebeurtenis die Torfaeus meedeelt, heeft niets te maken met Leifr en
heet geschied te zijn in de regeering van Olaf den Heilige en niet in die van Olaf
Tryggvason. Maar de dichteres heeft twee verhalen met elkaar verbonden en wel
dat van de schipbreuk, waaraan Leifr zijn bijnaam te danken had en die hem de
ongunst van zijn vader bezorgde en daarnaast dat van den geestelijke Funki. Het
eerste verhaal leverde den voornaamsten inhoud, het laatste droeg slechts enkele
details bij: het ambt en den naam van den schipbreukeling. Slechts heeft zij aan
den persoon den naam van de plaats
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gegeven, wellicht omdat zij Funchebuder echter vond klinken dan Funki.
Het belang van het gedicht van Lucretia Van Merken is niet gelegen in de bron,
waaruit zij hare schaarsche kennis geput heeft. Nog veel minder in de kunstwaarde
van haar gedicht. Van karakterteekening is geen sprake; Leife is een sentimenteel
weeklagende held, die vergiffenis van zijn vertoornden vader afsmeekt en overigens
gelegenheid te over heeft, zijn tranen rijkelijk te doen stroomen. Hier is meer uiterlijke
declamatie dan een innerlijk doorvoelde zielsklacht. Lyriek wordt hier niet gevonden,
zelfs niet in de gedeelten, die een natuurbeschrijving pogen te geven. Uitdrukkingen
als ‘steenen pekelveld, pekelbron, of een berg van sneeuw, die 't zonnevuur
braveerde’ zijn voorbeelden van een ons maar al te wel bekende rhetoriek. Wanneer
zij de ontmoeting met een beer beschrijft in de volgende verzen:
'k Zie nog den grijzen beer, die, grimmende aangesneld,
Met kegels om den muil op ons kwam toegeschooten;
'k Zie nog zijn vlammend oog waarvoor de sneeuw versmelt,
'k Hoor 't kraaken nog van zijn met ijs begroeide pooten,

dan ontlokt ons deze tot ijdele klanken opgezweepte onmacht slechts een
medelijdenden glimlach. Inderdaad: in aesthetisch opzicht verdient dit gedicht niet
meer dan de enkele vermelding van den titel, die daaraan in onze grootste
litteratuurgeschiedenissen wordt gewijd.
En toch, in één opzicht is dit gedicht wel merkwaardig. Wanneer wij in Van
Tieghem's voortreffelijk boek ‘Le Préromantisme’ de boeiende beschrijving lezen
van het ontwaken der Europeesche belangstelling voor de Skandinavische Oudheid,
dan zien wij hoe met Mallet eigenlijk pas de weetgierigheid van het publiek voedsel
vond.
Voordien was het hoofdzakelijk de doodszang van Ragnar Lodbrók, die als een
voorbeeld van het Oudgermaansche heidendom uitentreure werd vertaald en bewerkt
en die zelfs in Lambert ten Kate's ‘Aenleiding’ ook in taalkundig opzicht
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als voorbeeld van het Oudnoorsch moest gelden. Het behoeft nauwelijks te worden
gezegd, hoe weinig dit gedicht in staat was een juist beeld der Skandinavische
oudheid te geven; maar het is volkomen begrijpelijk, dat juist de Krákumál, met het
schijnbaar zoo echt Germaansche ridens moriar, zelf een typisch voortbrengsel van
wat ik elders de periode der Wikingenromantiek heb genoemd, sterk werken moest
de

op de verbeelding der XVIII -eeuwsche geletterden en kunstenaars. Maar tot Mallet
blijft het bij dit gedicht.
Mallet evenwel geeft een zeer volledig beeld der Germaansche oudheid en maakt
een groot aantal Oudnoorsche mythen, gedichten en overleveringen bekend. In de
zooeven genoemde Introduction en ook in zijn Monuments de la mythologie et de
la poésie des Celtes, et particulièrement des anciens Scandinaves, onderscheidenlijk
in 1755 en 1756 verschenen, wordt door hem het voornaamste uit de Snorra-Edda
medegedeeld. Van Tieghem wijst aan, in hoe sterke mate deze werken van Mallet
succes hebben gehad. Reeds in 1770 bezorgt Thomas Percy een bewerking onder
den titel ‘Northern Antiquities’, in 1765 was reeds een Duitsche vertaling
voorafgegaan. Herder en Goethe hebben hem gelezen; wat Frankrijk betreft bewrijst
de Encyclopédie, hoe gretig men van dit nieuwe IJslandsche materiaal partij trok.
Intusschen schijnt de litteratuur dezen schat van nieuwe motieven nauwelijks te
hebben opgemerkt. Werkelijke invloed blijkt eerst uit het genre der ‘runische ode’,
dat tusschen 1760 en 1780 zeer in trek was. Wij ontmoeten hier de namen van
Gray, Percy en hunne navolgers, in Duitschland Herder en in anderen trant
Gerstenberg. Deze dichters zijn evenwel allen van later datum dan de heldenbrief
van Lucretia Wilhelmina Van Merken; zij bewijst ook hierin hare onafhankelijkheid,
dat zij in het door haar gekozen poëtisch genre haar eigen wegen gegaan is. Eigen
wegen, die helaas maar al te zeer platgetreden paden waren. Maar naast de vele
getuigenissen, die Van Tieghem voor de ontwikkeling der belang-
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stelling voor de nog maar al te vaak met Keltische overleveringen verwarde
Skandinavische oudheden verzameld heeft, verdient Van Merkens gedicht, dat hem
onbekend gebleven is, een eereplaats. Ook op Nederlandschen bodem schoot het
nieuwe zaad welig op.
Niet in dezen zin, dat hier voorloopig sprake is van een poëtische vernieuwing.
de

L.W. Van Merken gaat in de traditiën der XVIII eeuw voort en maakt slechts een
gretig gebruik van een nieuw motief, dat zij gevonden heeft. Haar heldenbrieven
handelen bij voorkeur over Nederlandsche onderwerpen: Charlotte van Bourbon
aan Willem den Eersten, Louize de Coligny aan haaren zoon Frederik Hendrik,
Claudius Civilis aan Julius Briganticus; is het te veel gezegd, indien wij
vooronderstellen, dat zij in dezen Noorman Leife ook in zeker opzicht een
vaderlandsche, althans een Germaansche heldenfiguur zag? Een belangwekkend
verschijnsel is dit gedicht dus, niet alleen, omdat wij daaruit zien, dat in Nederland,
zeker niet later dan in de andere landen, het typisch romantische gegeven van de
Germaansche oudheid door de litteratuur werd aangegrepen, maar vooral ook,
omdat wij hier door de merkwaardige vermenging van romantische stof en
klassicistische bewerking kunnen waarnemen, hoe de romantische onderstroom
de

reeds in den loop van de XVIII eeuw merkbaar wordt. Hij openbaart zich eerst in
een verlangen naar een nieuwe voorstellingswereld, een terugkeer tot het eigen
verleden en een toegeven aan weeke stemmingen, en eerst langzamerhand groeit
er de nieuwe kunst, met haar eigen inhoud en vooral met haar eigen vorm. Om deze
reden zou het niet ohbillijk zijn, aan dit overigens onbeduidende gedicht van Lucretia
Wilhelmina Van Merken een grootere plaats in onze litteratuurgeschiedenis in te
ruimen, dan men dit tot nu toe pleegt te doen.
Leiden.
J. DE VRIES.
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de

Over navolging in de 17 eeuw, inzonderheid naar of door Hooft
en Vondel.
De denkbeelden over den letterkundigen eigendom waren, zooals men weet, vroeger
veel rekkelijker dan thans; eigenlijk moest dit heele begrip nog geboren worden,
was ten minste onontwikkeld. In oorzakelijk verband hiermede werd niet alleen in
de

de middeleeuwen, maar ook nog in de classicistische 17 eeuw - in spijt van een
der hoofdtrekken der Renaissance -, eene veel geringere waarde gehecht aan
oorspronkelijkheid, uit eigen aard geboren eigen vinding en schepping,
persoonlijkheid en individualiteit. Daarentegen werd op het gezag en het voorbeeld
van oudere schrijvers veel hooger prijs gesteld. Zoo placht men in de middeleeuwen
niet alleen telkens uit vele oudere boeken weer nieuwe te compileeren, met volledig
gewag van en eerbiedig beroep op die oudere ‘auctoriteiten’, maar ook heele stukken
van een ouderen schrijver - niet ‘aan te halen’, maar - voetstoots in eigen werk in
te lasschen, zonder eenig waarmerk der herkomst, en ook zonder eenige schaamte,
besef van schuld of kans op beschuldiging. Ja nog meer: juist andersom als bij het
latere ‘plagiaat’ - een nog onbekend woord en begrip -, stelde menig ‘dichter’ (d.i.
‘auteur’, in rijm of onrijm) volgaarne eigen werk als onder de hoede van een gevierden
ouderen schrijver, met verzwijging van eigen naam wegschuilende achter dien van
een gezaghebbenden, hetzij heiligen, hetzij Romeinschen, of voor 't minst
de

Romaanschen auteur. En in de 17 eeuw werd eenerzijds de letterkundige
eigendom, van den s c h r i j v e r , nog in 't geheel niet erkend en behoorlijk
beschermd, in zooverre het lang niet zelden voorkomende (min of meer zorgvuldig)
drukken en uitgeven, zonder vergunning, ja buiten weten van den auteur, van diens
(al dan niet gewijzigde, besnoeide of vermeerderde)
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geschriften wel door dezen betreurd en soms heftig gelaakt, doch niet - gelijk wèl
het n a drukken van een boek, waarvoor de drukker-uitgever ‘privilegie’, ‘octrooi’
van de overheid had gekregen - door wet of keur verboden en gestraft; en werd
anderzijds hetgeen wij nu als ‘plagiaat’ plegen te brandmerken, zoo al niet als een
deugd, dan toch alleen in enkele verregaande gevallen, in scherts, als een licht
vergrijp beschouwd. Alles zoo gansch anders dan in onzen tijd, nu het moderne
individualisme eerst en meest oorspronkelijkheid, zoowel van inhoud, gedachten,
als van vorm, bewoording is gaan eischen en ook, in verband hiermede, steeds
meer gedreven heeft naar strikte erkenning en eerbiediging van het mijn en dijn in
zake den ‘letterkundigen eigendom’, en dus ook naar nationale en internationale
bescherming van het (geestelijk en stoffelijk) ‘auteursrecht’, met gerechtelijke
bestraffing van vergrijpen daartegen. Dit alles is meermalen aangetoond en nu ook
1)
wel algemeen bekend .
Zoo hebben dan ook de voornaamste schrijvers onzer ‘gouden eeuw’ zonder
blikken of blozen niet alleen motieven, stoffen, denkbeelden, maar ook geheele
passages, versregels, uitdrukkingen, woorden aan oudere uit- of inheemsche
voorgangers ‘ontleend’. Ten aanzien der classieke oudheid beroemde men er zich
immers juist op, het hoog (naast den Bijbel hoogst) geëerde voorbeeld niet alleen
in eene vertaling op zijde te streven, maar ook in eigen geschrift met een loffelijken
wedijver na te volgen, ja soms het ‘voorschrift’ na te schrijven op een wijze, die wij
in vele gevallen allicht anders zouden waardeeren. Had niet de Italiaansche criticus
Vico den aankomenden dichters op 't hart gedrukt, in het belang hunner poëzie
2)
zooveel te stelen van de klassieken als zij maar konden ;

1)

2)

de

Zie o.a. Kalff, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de 17 eeuw 126-8; Van Hamel,
Zeventiende-eeuwsche Opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland 67-76; voorts
Taal en Lett. XVI 337-40; Tschr. v. Ned. t. en l. XXXI 258-64; Tijdspiegel 1912 III 221-4.
De Raaf, Willem Kloos, in Haagsch Maandblad VI (1929) 447-8.
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heeft niet Vondel erkend, ja zich openlijk beroemd: ‘wy bootsen 't groote Rome na
1)
in 't kleen’? Maar ook nieuwere, uit- of inheemsche auteurs werden, in vertaling of
navolging, op cijns gesteld, al dan niet met vermelding van hun naam; het wemelt
in onze (gelijk trouwens in alle, oudere en nieuwere) literatuur van ‘invloeden’ en
2)
‘betrekkingen.’ . En wel gaf een zeer grove diefstal als Brandt's nu beruchte lijkrede
op Hooft, meestendeels letterlijk vertaald uit Du Perron's lijkrede op Ronsard, reeds
3)
aanstonds na de ontdekking aan zijne vijanden gereede stof tot smaad en hoon .
Maar wanneer wij drie jaar later ook Vondel den dichters met zoo grooten nadruk
de dichtoefening door vertaling op deze wijze hooren aanprijzen: ‘Zoo ziet men den
besten meesteren de kunst af, en leert behendigh stelende, een' ander het zijne te
laten’ (?!), dan worden wij reeds min of meer onrustig of ongerust. En wij zijn geneigd
groote oogen op te zetten, ja het voorhoofd te fronsen bij het lezen der befaamde,
daarop volgende - zij 't ook allicht half schertsend bedoelde - vergoelijking van dit
‘behendigh stelen’: ‘Evenwel indien ghy eenige bloemen op den Nederlantschen
Helicon plucken wilt, draegh u zulcks, dat het de boeren niet mercken, nochte voor
4)
den Geleerden al te sterck doorschijne’! Trouwens bij alle

1)

2)

III 335; hier en vervolgens is, hetzij naar deel en bladzijden, hetzij met titel van werk en vers,
nog steeds de ed. V(an) L(ennep) aangehaald; tenzij uitdrukkelijk de nieuwe uitgave der
Wereld-Bibliotheek (met ‘WB.’) is aangewezen.
Men zie b.v. slechts de lange lijsten daarvan achter in dl. II, V, VII van Te Winkel's
2

3)

Ontwikkelingsgang , of Geerebaert, Lijst v.d. Nederl. vertalingen v. Grie. en Lat. schrijvers,
of Worp, De Invloed van Seneca op ons tooneel, of Koopmans' opstel over de vele navolgingen
van Horatius' Beatus ille in N. Taalg. IV 118-25, 179-91.
De (voor ons even gereede) verontschuldiging met den korten tijd der voorbereiding werd
niet eens aangevoerd door zijne verdedigers, die het bijbrengen van tal van classieke,
Latijnsche voorbeelden van ontleening of navolging te zijner verdediging geheel afdoende
achtten (zie Brandt, Leeven van Hooft, ed. Matthes, XII-XIX, 66-71, 76-92). Zie ook Te Winkel,
2

4)

Ontwikkelingsg. V 103.
Aenl. t. Nederd. Dichtk. (V.L. VI 48). - Dacht hij hierbij misschien aan hetgeen drie jaar geleden
overkomen was aan den - hem sindsdien als uitgever van de beruchte editie in hetzelfde jaar
1647 zijner hekeldichten enz. bekend geworden - lijkredenaar Brandt?
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eerbiedige waardeering, bewondering van Vondel's Aenleidinge dient m.i. toch
erkend dat het wel in den aanhef luidt - en wèl luidt -: ‘Natuur baert den Dichter, de
Kunst voedt hem op’; dat ook verderop ‘d'alleroutste en beste Poëten ... de
natuurlijckste en eenvoudighste’ heeten; maar dat er overigens in hetzelfde vertoog
op de waarde, de onmisbaarheid der oefening door vertaling en navolging, ook op
vlijtigen arbeid een zóó sterke, overwegende en herhaalde nadruk valt, de
‘leergierigen’ zóó telkens vermaand worden toch vooral te letten ‘op de lessen en
regels der kunste, gevonden uit het voorbeelt der treflijckste Dichteren’, zich te
bevlijtigen ‘om dagelijx toe te nemen in kennisse van verscheiden wetenschappen’,
opdat de Poëzy proef houde, ‘naer de wetten by de Geleerden daer toe
voorgeschreven’, totdat eindelijk de wensch wordt uitgesproken, ‘dat geestrijcke
vernuften, onder het beleit van geleerde Mecenaten, hier over zomtijts onderling
raetpleeghden, en zoo eenen nieuwen Parnas, naer den stijl van Italië, oprechtten,
daer men ... elcks oude en nieuwe dichten toetste’, .... dat wij geneigd en m.i.
gerechtigd zijn in dit alles reeds de aankondiging te zien van de befaamde
‘Parnastaal’ der epigonen, er het allereerste geluid in te hooren der (op dit voetspoor
verder voortgegane) achttiendeeuwsche dichtgenootschappen, met beruchte leuzen
als ‘Oefening kweekt kunst’, ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’, ‘Kunst wordt door arbeid
verkregen’ enz. enz.: het voorspel van een muf academisme naar Italiaansch en
Fransch voorbeeld, en van de onzalige gelijkstelling, vereeniging of vermenging
van kunst en wetenschap (of liever kunde, kennis), zooals die bij de
dichtgenootschappen met hunne ‘aankwekelingen’, maar ook nog wel bij mannen
1)
als Van Goens en zijn satelliet Van Lelyveld , bij Van Alphen en anderen, die op 't
de

eind der 18

1)
2)

2)

eeuw onze literatuur wilden vernieuwen, te vinden zijn .

Zie Brieven aan R.M. van Goens, ed. De Beaufort, I 138-313 en Wille, De literator R.M. van
Goens en zijn kring (beide werken passim).
Zie ook V.'s aanbeveling aan ‘de Dichters’ om uit Hooft's Nederlandsche Historien ‘al de
krachtige en aardige apreekwyzen in orde ... te verzaamelen, ... die, door 't overweegen en
herkaauwen, hun eigen makende’, waardoor zij ‘dan een styl zouden krygen, den Parnas
waardig’ (gelijk hij zelf dan ook zulk een verzameling van ‘Hollandtsche spreekwyzen, uit des
Drossaarts Henrik den Grooten getoogen’, gemaakt en bewaard had: Brandt, Lev. v. V., ed.
Hoeksma, 126, 133); alsmede zijne door Br. geprezen ‘vlijt en arbeidtzaamheit, ... wetende,
gelyk hy in zekeren brief schreef, dat men, al hygende en zweetende, van langer handt de
steilte van den Parnas opklimt: en dat oeffening en wakkerheit het vernuft wetten’ (a.w. 123;
verg. hiermede den aanhef van ... Boileau's Art poétique!). Aanvankelijk had V. dan ook wel
degelijk sympathie voor Nil Volentibus Arduum, dat in 1669 zijn hierboven aangehaalden
wensch naar ‘een nieuwen Parnas’ ging vervullen, doch dat zich later tegen hem gekeerd
de

heeft (zie Te Winkel in het 9 Versl. v.h. Vondel-Museum, 15-23). Ook zijne meerendeels
taalkundige critiek op Huygens' Daghwerck (Versl. d. Kon. Ak., Lett. 1873, 234-9) en zijne
goed- of afkeuringen van taalvormen, woorden en uitdrukkingen, aan Moonen op diens
verzoek medegedeeld (ed. V. Lennep, XII 9-25) zijn wel, historisch, niet onbelangrijk, maar
herinneren toch meer dan ons wel lief is aan de benepen taal- en letterkundige critiek der
de

18

eeuw, of aan de ‘admissie’ van Fransche woorden in den Dictionnaire de l'Académie.
o

In de achttiendeeuwsche ‘Aenleiding’ uit de ‘Bydragen’ (van Van Goens en Lelyveld, a 1769),
in de nieuwe Vondel-uitgave der WB. I 52 aangehaald, kan ik dan ook niet, met Prinsen, zoo'n
heel ander geluid hooren dan in de zeventiendeeuwsche van Vondel; integendeel schijnt
gene mij naar deze gevolgd of er door ‘geïnspireerd’.
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Het is dan ook welbekend en zal zeker ten deele uit het onderwijs en het voorbeeld
1)
van den gezaghebbenden - en zelf gezagvereerenden - meester te verklaren zijn
de

dat reeds de eerste ‘nakomelingen’ uit het laatste derde der 17

en de ‘epigonen’

de

uit de eerste helft der 18 eeuw - Vos, Anslo, Brandt, Oudaan, Vollenhove,
Antonides, Luyken, Schermer, Poot e.t.q. -, zelf meerendeels met te weinig
2)
oorspronkelijk talent begaafd, doch zeer, maar al te zeer, belezen in de verzen
hunner groote voorgangers, dezen, al of niet desbewust en opzettelijk, althans zeker
te goeder trouw en met de loffelijkste beginselen en bedoelingen, telkens en telkens
nagevolgd en aan hen ontleend - wij zouden soms, wat ruwer zeggen: ze geplunderd
- hebben, zoodat men bij hen telkens struikelt over de ‘reminiscenties’, vooral aan
Hooft en Vondel. Bij Broekhuizen en Poot hooren wij gedurig den naklank van Hooft's

1)
2)

‘V. ... die boven alles gezag zoekt’ (Leendertz, Lev. v. Vondel 248; zie ook 201, 206, 239).
‘Een Poëetsche geest’, ook door Vondel toch, natuurlijk, als eerste vereischte gesteld; zie
hierover verder Brandt, Lev. v. V., 1-7.
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1)

minneliederen ; die ook - merkwaardig genoeg - zoowel den Calvinistischen (maar
muzikalen) predikant Revius als den Katholieken factor der Antwerpsche
Rederijkerskamer ‘De Olijftack’, J. Ysermans, evenals nog vele anderen tot hetzij
2)
wereldsche, hetzij vergeestelijkende navolging verlokten . Bij Westerbaen, Van der
Venne en nog vele anderen komt ons telkens Huygens' aanstonds vermaard
geworden Voorhout in de herinnering, evenals bij Zuidnederlanders als Van der
Borght en De Bie; welke laatste, evenals Poirters en De Swaen, zoowel Cats als
Vondel goed kent, meermalen vermeldt en desbewust navolgt, ja die ‘Vondel bepaald
3)
bestolen (heeft)’ .
Bij dit alles dient echter wel onderscheiden tusschen verschillende gevallen en
soorten van ‘ontleening’. Onlangs is Revius' bekende, ook in 't Hoogduitsch vertaalde,
‘Postillon’ een ‘geusche’ (maar ook geestige) tegenhanger of weerslag gebleken
van een soortgelijk Antwerpsch, Katholiek en Spaanschgezind lied, dat zelf
4)
waarschijnlijk uit het Fransch vertaald was . In dit en in dergelijke, in de
pamfletliteratuur veelvuldige gevallen is de opzet, het beloop, de inkleeding en de
versvorm desbewust en opzettelijk, ten spot, ontleend (schoon allicht niet openlijk
als zoodanig erkend): plagiaat zouden ook wij dit niet noemen. En weer iets anders:
wanneer de vanouds beroemde gedichten van Poot en Dirk Smits op den dood
hunner jonggestorven dochtertjes kennelijk geïnspireerd zijn door Vondel's, hun
evenals ons welbekende, ontroerende verzen op den dood van zijn Constantijn en
zijn Saartje, kan toch van eigenlijke ontleening hier slechts in zeer ruimen zin sprake
zijn. En ten derde kunnen zekere min of

1)

2

2)
3)

Zie b.v. Te Winkel, Ontwikkelingsg. IV 471-2, V 161.
Smit, De dichter Revius 101, 160; Sabbe, in Versl. en Meded. d. Vl. Acad. 1929, 156-7.
Sabbe in a.w. 157-69, en diens Lev. en Werken v. M. de Swaen 205-10: inderdaad, naast

4)

meer andere getuigen, ‘het bewijs dat ook in de tweede helft der [17 ] eeuw de literaire
betrekkingen tusschen Noord en Zuid niet geheel afgebroken waren’ (a.w. 160).
Smit, a.w. 223-7 en Tschr. XLVIII 198-204.

de
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meer vaste verbindingen, die ons nu, als bijzonder, treffen en aan oudere
voorgangers der dichters herinneren, ook wel geruimen tijd tot de algemeene
‘dichterlijke taal’ behoord hebben, zoodat zij wel onoorspronkelijk, maar daarom
toch nog niet altijd herinneringen aan bepaalde verzen van zekere dichters zijn: ook
hier is zeker ‘meer gelijk als eigen’, m.a.w. niet alle gelijkenis bewijst ontleening.
Wanneer in Poot's vanouds vermaard ‘Akkerleven’ ‘een boer ... zyn gladde
1)
mellekkoeien ... In een boghtigh dal hoort loeien’ , dan k u n n e n beide uitdrukkingen
zeer wel toen nog algemeen gebruikelijk geweest zijn; al maakt het terugvinden bij
2)
3)
Vondel niet alleen van de ‘gladde koeien’ , maar ook van het ‘bochtig dal’ - dat
befaamde ontsierende versiersel van Poot's Hollandsch landschap - ook hier toch
(onwillekeurige?) reminiscentie zeer waarschijnlijk. Hetzelfde geldt van een gezonken
4)
5)
dal, bij Vondel zeer vaak , maar ook bij Anslo voorkomende.
Meer zegt het reeds dat wij in hetzelfde gedicht van Poot - evenzeer te onpas 6)
‘een levendige vliet’ vinden, die ‘van de steile rotse schiet’ , evenals in de bekende
7)
plaats uit Vondel's Vertroostinge aan G. Vossius ; dat een regel als: ‘Zo treft een
8)
felle storm d'onrype korenaaren’ bij Schermer ons aanstonds de bekende regels
9)
uit den rei van den Gijsbrecht te binnen brengt; dat Luyken's ‘Blinde Staatzucht ...
10)
Wat brout gy door uw schenden, elenden’ rechtstreeks ontleend blijkt aan de even
11)
bekende regels uit denzelfden rei ; dat ook twee regels van Anslo: ‘Is 't wonder
12)
dan dat ieder bralt en bromt, Nu Hollants vreugt, die Meizon weder komt’

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Ged. I 368.
V.L. II 134, 564.
V 314: hier, in de vertaling van Virgilius (Aen. VIII 609: valle reducta), in een I t a l i a a n s c h
landschap, n i e t misplaatst!
I 495, 575; IV 515; V 616; VI 282; X 34.
Poëzy 159.
A.w. I 372.
III 182. Verg. Koopmans in N. Taalg. IV 113-4; Kalff, Gesch. V 462.
Poëzy 153.
Gijsbr. v. A. 939.
D. Lier 34.
Gijsbr. v. A. 940-2.
Poëzy 285.
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1)

weer al te veel gelijken op twee versregels van Vondel , om daarbij aan toeval, in
2)
plaats van aan Anslo's lectuur en geheugen, te denken .
Maar sterker nog treft ons toch een geval als het volgende. Anslo schrijft, in een
bruiloftsdicht:
O heilge Muidenberg, waar zy (de bruid) komt aangetreden
By uw vervalle kerk, daar aassemen de kleeden
3)
Een' liefelyken geur: hier heeft de schoonheid boog :
4)
Hier komt bezielt albast opborlen uit het oog,
Ja duizende aardigheên, doorzwierende haar leden,
De werelt lachen uit met drie bevalligheden:
En waar dees fiere maagt de vlugge voeten zet
5)
Daar let men op haar' gang, daar oogt men op haar' tret .

Deze regels zijn grootendeels ‘samengesteld’ uit ‘reminiscenties’, zoowel aan de
volgende van Vondel:
Princes, ...
Hoe lieflijck is uw tredt!
Waer ghy de voeten zet,
Daer wassen leliën en geuren,
Een regenboogh van schoone kleuren,
6)
En hartverquickend kruit ,

1)
2)

IV 125. Verg. ook Oudaan, Poëzy, ed. Poot, 130-41, 217 met Vondel IV 43.
3

Onbetwijfelbaar is b.v. de reeds door Jonckbloet, Gesch. III 217, noot 1, aangewezen
ontleening der door Hooft te kwader ure den stervenden Floris V in den mond gelegde - doch
de

3)
4)

5)
6)

in de 17 eeuw kennelijk bewonderde - woordspeling ‘O Schepper, ick ontschep, ontsluyt
my uw ghenaede’, door Abr. de Koning in zijn Jephthah (1615), 46 en, nog letterlijke, door
V.d. Eembd in zijn Sophonisba (1620), 36: ‘Ah 't is met my gedaen, ha Scheppers (sic) slaet
my gade, V Dochter die ontschept: ach ick verzoeck genade’ (in welk spel men trouwens
telkens herinneringen aan Hooft, inzonderheid zijn Geeraerdt, aantreft). - En wanneer in Jan
Vos' Medea deze Jason's bruid Kreüsa vermoordt door middel van een vanzelf ontbrandende
kroon, lijkt dit wel een trek der oude, ook door Hooft in zijn Baeto gebruikte, maar toch naar
H.'s voorbeeld door Vos gewijzigde sage (waar alleen sprake is van een vergiftig gewaad en
diadeem).
Wel denkelijk een toen reeds verouderende uitdrukking, mede aan oudere voorbeelden (vooral
aan Hooft, die ze vaak bezigt) ontleend; zie Ned. Wdb. III 395.
Ook deze uitdrukking gezield albast kan ontleend zijn aan Vondel (II 559, VII 23 e.e.), die dit
echter niet ‘uit een oog laat opborrelen’ (!); maar zij behoorde allicht reeds tot de algemeene
dichterlijke taal.
Poëzy 313.
David in ball. 961-8; de eerste regels ook door Alberdingk Thijm gebruikt (aangehaald) in
toepassing op de ‘Poëzie’, in den aanhef van zijn lied, op muziek gezet door Verhulst en bij
de Vondelfeesten in 1867 gezongen (zie V.L. XII 632-3).
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als aan deze van Hooft:
Komt ghij, met staet, ter hooghe poort wttreeden
Van 't elpen slot, zoo aassemen uw' kleeden
Een zoete lucht van kassia, waer meê
1)
Gebrooken is de myrrh en aloë ,

welke weer de vrije vertaling zijn van Ps. XLV 9.
Maar ... hier heeft Vondel zelf, al dan niet bewust, ook ontleend, nl. aan een
2)
Jammertjen van Roemer Visscher :
En waer ghy op 't veldt u voetgens gaet setten,
Daer wassen rooskens en violetten,

hetgeen weer de vertaling is gebleken eener elegie van Marot:
Et si l'aller par les champs vous delecte,
3)
A chacun pas croit une violette .

Want niet alleen de ‘epigonen’ - bij wie het wemelt van ‘reminiscenties’; en waar is
de grens tusschen deze en ‘plagiaat’? -, maar ook de ouderen en grooteren hebben
vaak ‘behendig gestolen’: zij z i j n niet alleen, maar zij h e b b e n ook veel nagevolgd;
en niet alleen de ‘Ouden’, maar ook elkander. In zekere liederen van Bredero en
ook in zijn drama's hooren wij zéér dikwijls den naklank van Hooft; de volgende
regels uit Griane (297-8) verraden b.v. aanstonds hunne herkomst uit de welbekende
verzen van Granida (81-2):
Wat schurende gekraack vervult myn open ooren?
Hier komt Griane, siet! van achter d'Hagedooren.

Doch omgekeerd zullen Hooft - van wien niet ten onrechte ‘sommige gedichten een
4)
aangenaam mozaiek van klassieke herinneringen’ genoemd zijn - b.v. bij zijne
bekende uitvoerige en geestige schildering van de vele drukke beslommeringen en
bemoeienissen der Amsterdamsche vrouwen voor hare

1)
2)
3)
4)

Ed. Leendertz-Stoett I 225.
I 47-8; ook opgenomen in den Thronus Cupidinis (Amst. 1618 of 1620), maar door Dr. Sterck
(ed. WB. I 829) niet herkend als van R.V.
Zie Uit R. V.'s Brab., ed. V.d. Laan, II 82, 84. Verg. ook hierboven, blz. 10.
De Raaf t.a.p.
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kleedij enz. in zijn Warenar (III 5, bepaaldelijk vs. 696-9) allicht de bijna gelijkluidende
verzen geheugd hebben, door Coster een paar jaar vroeger (1615) aan ditzelfde,
altijd dankbare onderwerp gewijd in zijn Rijcke Man (vs. 474-7); gelijk trouwens de
geheele Warenar, al heetten er dan ook, ten bate der armen en der vertooning van
zijn Baeto, slechts 9 dagen aan ‘gespild’, toch met groote zorg, en in blijkbaren
wedijver met Bredero's (eveneens twee jaren ouder) Moortje (1615), geschreven
is. Daarentegen vindt Bredero's beroemde schildering van Kackerlacks wandeling
langs de Amsterdamsche markten (Moortje 639-734) misschien veeleer een
tegenhanger dan een voorbeeld in soortgelijk genrestukje uit Coster's zooeven
genoemd gelijktijdig spel (vs. 534-97); al schijnt ook hier indruk en invloed (eener
vertooning vóór den druk) aan één van beide zijden zeer wel mogelijk. En de
tegenstelling tusschen de taal der oude Amsterdammers en die der overdadige
Brabantsche inkomelingen in laatstbedoeld tooneel kan evenzeer als dezelfde
tegenstelling in Hooft's Warenar (II 1) tusschen den Amsterdamschen kok met zijn
jongen en den Brabantschen hofmeester Bredero weer aangespoord hebben tot
een gebruik derzelfde tegenstelling, op grooter schaal, in zijn jongeren Spaenschen
1)
Brabander . Al deze gegevens waren immers klokspijs voor een Amsterdamsch
2)
blij- of kluchtspel!
En nu Vondel. Dat hij oorspronkelijkheid niet 't hoogst stelde, navolging allerminst
schuwde; integendeel èn zelf in practijk bracht èn aan jongeren aanbeval is uit de
bovenaangehaalde plaatsen zijner Aenleidinge voldoende gebleken. En dit geldt
niet alleen van de stoffen en de onderwerpen zijner

1)
2)

Verg. ook Hooft, Ged. (ed. L.-St.) I 59, vs. 121-150: merkwaardige regels, maar uit een toen
nog onuitgegeven, aan Bredero allicht onbekend fragment.
Omgekeerd zal Hooft wellicht zijn oudste zinspreuk ‘Veranderen cant’, waarmede hij b.v. zijn
brief uit Florence onderteekende, later, nadat (en omdat) Bredero met zijn ‘'t Kan verkeeren’
optrad en dit handhaafde, hebben laten varen voor het, bij zijn latere ontwikkeling ook meer
karakteristieke ‘Omnibus idem’ (zie Brandt, Hooft 61).
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dramatische en andere gedichten, door hem natuurlijk zeer zelden geheel geschapen,
verzonnen of uit 't werkelijke leven geput, maar meestal uit den Bijbel, de classieke
Oudheid, later ook uit de heiligenlegenden (enkele malen uit de nieuwere
geschiedenis) genomen; welke gezaghebbende zegslieden of geschriften door hem
dan ook veelal met nauwgezette trouw als zijne autoriteiten genoemd of anders
1)
door latere onderzoekers gezocht en gevonden zijn . Trouwens hoeveel, of liever
hoe heel weinig h i e r van, van de eigenlijke stof of het onderwerp, blijft ten slotte
bestand tegen het uiteenrafelend ‘stoffgeschichtlich’ onderzoek, blijkt g e h e e l
eigen: oorspronkelijk, uit de fantasie der dichters van alle tijden gesproten?
Maar ook in de voorstellingen, beelden, vergelijkingen, uitdrukkingen, woorden
heeft hij nooit geschroomd voor navolging, ontleening of vertaling van modellen, ze
veeleer gezocht en aangeprezen; vooral natuurlijk weer uit den Bijbel en de Ouden,
bovenal uit zijn ‘Parnasheilig’ Virgilius. Niet alleen zijn sommige plaatsen in den
de

Gijsbrecht bijna ‘centonen’ uit het 2 boek der Aeneis; maar ook in gansch andere
gedichten, waar men 't niet verwachten zou, vindt men die reminiscenties van
2)
Virgilius, meestal door Van Lennep ook getrouwelijk aangewezen .
Dit ontleenen was voor hem, evenals voor al zijne tijdgenooten, zóó gewoon, dat
hij op zijn ouden dag wel eens, ‘om den jongen dichter aan te moedigen’, een
3)
‘spreekwijze’ aan hem ‘ontleende’ .
Doch hij heeft ook, meer of min bewust en opzettelijk, dikwijls aan zichzelven
‘ontleend’, zich zelven ‘nagevolgd’, d.i. herhaald. In zijn lang, werkzaam en vruchtbaar
leven hebben niet alleen sommige stoffen, onderwerpen, motieven,

1)
2)
3)

Zie b.v. Kalff, Bronnen van Vondel's werken, in Oud-Holland XII (1894) 26-56, en ... zooveel
andere opstellen.
Zie b.v. zijn Eeuwgetij d. Heil. Stede, vs. 81-6; waar ook weer gewag is van den brand van
Troje (V.L. IV 442).
Zie Brandt, V. 128 (Zungchin 141-2 naar Antonides, Trazil 21).
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voorstellingen, ‘denk-beelden’ hem voortdurend of gedurig beziggehouden; maar
zij hebben bij hem - gelijk dit ook gewonen stervelingen wel vaak gebeurt - soms
na vele jaren vanzelf weer denzelfden vorm aangenomen, zijn in dezelfde woorden
1)
en uitdrukkingen ‘gekleed’ . Enkele nadere voorbeelden hiervan - meerendeels de
vrucht der doorlezing van dl. I-III der nieuwe editie (WB.) - mogen hier een plaats
vinden.
Hier dient echter weer onderscheiden. Niet of nauwelijks behoort natuurlijk hiertoe
het herhaald gebruik van dezelfde, voor ons ongewone, en ons daardoor treffende
woordverbindingen, uitdrukkingen of zegswijzen; als b.v. een lent van Poësy, - van
2)
3)
vaerzen , lentsche Bye, - nachtegael, - bloemen, - landou ; of een wending, in den
4)
aanvang van een versregel, als Maer lieve (= nnl. eilieve) seght my (doch) . Deze
behooren hetzij tot de toen algemeene dichterlijke taal, hetzij tot V.'s bijzonder
taalgebruik (en dan in een woordenboek op Vondel thuis), maar kunnen zeker niet
tot de hier bedoelde herhalingen gerekend worden.
En kwalijk zijn hiertoe ook te rekenen herhaaldelijk voorkomende, toen min of
meer aan allen gemeene spreekwoorden, spreuken of zegswijzen, als b.v. het
5)
tegenstellend gewag van Heraclitus en Democritus of De wereld is een
6)
schouwtooneel enz. ,

1)

2)
3)
4)

Zie hierover o.a. Kalff, Ontstaan en groei van V.'s gedichten, in Tschr. XVI (1897) 212-36. Geheel iets anders is natuurlijk ‘V.'s zelfcritiek’, blijkende uit de welbewuste wijzigingen in
latere uitgaven zijner werken, zoo leerzaam voor de kennis van het ontstaan en den groei
zijner denkbeelden over poëtische uitdrukking, stijl, taal, spelling, rhythme en maat; zie
daarover Kalff, in Tschr. XV (1896) 34-57, 108-21; Walch, De Varianten van V.'s Palamedes;
en thans vooral ook de ‘Afwijkende lezingen’, soms de volledig afgedrukte jongere redacties
van sommige gedichten, als b.v. de Geboortklock, in de nieuwe WB.-uitgave.
Bruyloft-bed v. P.C. Hooft 348; Rhijnstroom 133.
V.L. I 147, III 269; Geboortkl. 8, 420.
Guld. Winckel IV 5, 11; LXII 9; LXX 29; Geboortkl. 567. Verg. Hooft, Ged. I 194, vs. 136 en

5)
6)

Ned. Wdb. III 4018; VIII 2058.
Pascha, Tot den Leser; Schouwburgrijmen.
V.L. II 681; Schouwburgrijmen.

3

1
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1)

of ook De liefde is sterker dan de dood . Evenmin een beeld of voorstelling als ‘de
felle Dood’ (vrouwelijk gedacht), met haren schicht bij voorkeur de jeugd treffende;
welbekend uit de Uitvaert van mijn dochterken’, maar ook reeds te vinden in den
Gulden Winckel XIII (hier als tegenstelling met Cupido, door een onopzettelijken ruil
van wapenen juist de ouden van dagen met zijn minneschicht treffende). Deze
voorstelling maakt deel van uit den gemeenen voorraad dier dagen aan allegorische
2)
beelden ; evenals de ‘gemeenten-ezel’ uit den Roskam 126-38, die zijn voorlooper
3)
vindt in de Warande der Dieren I 19-22 (en ook in XXX, LII, XCVIII, CVI en CXXI),
behoort tot den antieken fabelschat, waaruit Vondel, als vanouds zoovele andere
in- en uitheemsche dichters, placht te putten.
Doch anders is 't gesteld met onderwerpen, stoffen, dramatische figuren, personen,
toestanden, situaties, voorstellingen, die - veel- of meestal evenmin door hem voor
't eerst waarlijk geschapen of uit 't werkelijke leven geput, veeleer aan oudere of
jongere literatuur ontleend - hem telkens of voortdurend, sommige bijna levenslang,
bezighouden en in zijne werken terugkeeren.
Zoo heeft Kalff er, Tschr. XVI 219, op gewezen, dat de figuur van Lucifer hem
reeds vroeg, lang vóór 1654, voor den geest heeft gezweefd. Bij de daar genoemde
plaatsen (uit Guld. Winck. en Br. d. heil. Maeghden) kunnen nog gevoegd worden:
Hier. Verw. 1427-40, waarin vele trekken ons aan

1)

V.L. I 304; Gijsbr. v. A. 1260; ook reeds in een Doopsgezind martelaarslied (Bibl. Reform.
Neerl. II 511: ‘Hier was de liefde int herte groot Stercker dan die bitter doot’; V. nog bijgebleven
uit zijn lectuur van Het Offer des Heeren?); ten slotte, gewijzigd, ontleend aan Hooglied VIII
6: de liefde is sterk als de dood (verg. ook Gijsbr. 1263 met Hoogl. VIII 7). - De ietwat
bevreemdende uitdrukking: ‘En smelt als sneeu van rou Tot water en tot traenen’ uit Gijsbr.
m

2)
3)

1276-7 komt ook voor V.L. III 218 (verg. ook bij De Vletter, Opvoedk. Denkb. v. B. Wolff
151, 239: zich tot water schreien); is zij ook aan den Bijbel ontleend.?
Verg. Hooft, Ged. I 70: ‘Min en Doot met vermangelt wapen’; voorts I 26, 299.
Verg. ook vs. 21-22 met Roskam 37-8.
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de schildering van den val uit Lucifer (b.v. 1941-61) herinneren. Den aartsengel
Michael, Lucifer neerbliksemende, vinden wij ook reeds in Geboortklock 289-310
met pracht van taal geschilderd (en althans even geschetst in Henriette Maria te
Amsterdam, V.L. IV 130-1); ten deele met dezelfde trekken en wendingen als in
Luc. 1730 vlgg., 1913-8. - Over den onrustigen slaap van den vorst of den staatsman
(uit Palam. 1387-1410) hooren wij reeds Pharao in Pascha 733-48 klagen (zeker
een classieke locus communis). - Den ‘vooglensang’, den ‘wiltzangh’ van ‘'t wilt
vogelken’, ‘'t vrolijck vogelkijn’ in ‘'t wilde woud’ treffen wij bij V. herhaaldelijk aan,
1)
ook als zinnebeeld der onbekommerde vrijheid in de natuur . - De dans van Zon
en Maan, in Adam in ball. 833-929 door Adam en Eva verbeeld, was een halve
eeuw vroeger door V., naar 't voorbeeld van Du Bartas, in de Heerl. v. Sal.
typologisch gebruikt: ‘by de Zon stelt hy voor oogen Salomon en Christus: by de
Maen, de Vorstinne van Egypten, en de Kercke’ (Inhoud; zie verder vs. 745-58,
2)
794-812 vlgg., 937-62, en verg. 342 vlgg.) . - Van Lennep (II 561) en Kalff
(Oud-Holland XII 30) hebben reeds opgemerkt, dat de weelderige schildering der
minnebrandstokende ‘Minneguytjes’ in laatstgenoemd gedicht menige parallel heeft
in den Rubensiaanschen luister en rijkdom van taal bij de beschrijving der Amalia
van Solms omzwevende ‘Charites’ en ‘Cupidons’ in de Geboortklock; terwijl de
poging tot omschrijving van Gods majesteit en eigenschappen in de Heerl. v. Sal.
1195-1204 ons als een praeludium klinkt van den onvolprezen lofprijzenden
3)
engelenzang in den eersten rei van den Lucifer (281 vlgg.) , later nog eens herhaald
in Bespiegel. I 1021-6; een en ander wederom op voorgang van Du Bartas. - Orpheus
verscheurd door de wilde dieren (Bruiloft-bed van P.C. Hooft 290-303)

1)
2)
3)

Zie Nom. geogr. Neerl. VII 116-7, en voorts Pascha 1518.
Moller (WB. II 905) vergelijkt hierbij ook Bespiegel. III 853-4.
Verg. Kalff in Tschr. XVI 231-2.
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keert later nog eens, in den breede geschilderd, terug in het bekende ‘Uitvaert van
Orpheus’ (V.L. VI 327-34). - Melckerbuur en Elsken uit de Geboortklock 648-75 en
Oranje May-lied 43-60 verschijnen nog eens ten tooneele in de Verov. v. Grol 737-56;
met welke vredestafereelen het slot der Leeuwendalers (2129-52) weer vele trekken
1)
gemeen heeft . - De ‘vadermoorders’, vliedende voor de met een toorts
‘nastappende’, wrekende schim uit het ontzagwekkende klinkdicht vóór den
Palamedes herkennen wij aanstonds in vs. 2196-8 van het spel; zooals dit stuk
overigens ook met de hekeldichten, die op den ‘Vader des Vaderlands’ betrekking
2)
hebben, tal van beelden en uitdrukkingen gemeen heeft . - De schildering der
terechtstelling van Julius Paulus, in de Bat. Gebr. 1704-17, op een heuvel, ten
aanschouwen eener groote, deelnemende volksmenigte, herinnert aan verschillende
3)
soortgelijke tooneelen in De Amst. Hecuba, Palamedes en Maeghden .
Ook vertaalt of bewerkt de dichter soms meermalen hetzelfde bewonderde model,
als b.v. den aanhef eener ode van Horatius (IV 2), tot driemaal toe, met lichte
4)
wijzigingen gebruikt, en bovendien tweemaal, in rijm en in onrijm, geheel vertaald .
Soms zijn 't maar enkele versregels of rijmen, die den dichter blijkbaar in 't hoofd
zijn blijven hangen; verg. b.v. Amst. Hec. 1517-8: ‘Als Ide allencx sal blaeuwen,
Neerduycken, en verflaeuwen’ met Palam. 1385-6: ‘Een slot wil in 't verschiet
verflaeuwen En hooger op 't geberghte blaeuwen’; of Wijckzangh 10: ‘Daer d'uchtend
zilvren daeuw en druppels spreyt’ met Palam. 1355: ‘Als d'uchtenddou langworpigh
leyd By druppels hier en daer gespreyd’. Elders keert een regel ééns of meermalen,
weinig of niet gewijzigd, terug; verg. b.v. Palam.

1)
2)

3)
4)

V. Lennep wijst (IX 723) op de ‘reminiscence’ van den in Samson, Adonias en Bat. Gebr.
voorkomenden hollen boom als schuilplaats.
Ook de hem voor den Palamedes door den Schout opgelegde boete zat V. blijkbaar hoog,
wordt ten minste driemaal met ergernis vermeld: Geboortkl. 676-7, Bruyloft-bed v. P.C.H.
268-70, Roskam 60-1, en nog elders.
Verg. Kalff, in Oud-Holland XII 51-2.
V.L. III 198, 202, 716; V 696; VI 540.
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100: (‘Hy lette op voglensang, op droomen, en gesichten’) met vs. 568 en 1507, en
1)
Lof d. Zeev. 76 met Palam. 46 .
Ook in de zooveel minder tal- en omvangrijke gedichten van Hooft's zooveel
kortere dichterloopbaan ontbreken de herhalingen natuurlijk niet. Om niet te spreken
van het veelbesproken, befaamde ‘opwarmen’, opnieuw, gewijzigd, opdisschen van
vroeger voor eene andere schoone bestemde minnedichten, noch van variaties van
‘bijschriften’ enz. op hetzelfde onderwerp (‘Anders’, b.v. I 41-2, 70, 124-5, 167-7,
320-1 enz.), zooals die ook bij Vondel e.a. te vinden zijn (hetgeen eigenlijk iets heel
anders is), komt b.v. in de lyrische en dramatische gedichten uit zijn eersten tijd
herhaaldelijk, zeker wel naar uitheemsch, Italiaansch voorbeeld, het beeld voor van
de geliefde vrouw, op het altaar zijner ziel als in eene kerk prijkende en vereerd en
aangebeden (I 1-2, 37; II 71 e.e.), en is de allitereerende verbinding mijn lief, mijn
licht, mijn leven meer dan één- of tweemaal bij hem te vinden (I 45, 49, 88 e.e.).
Maar op ons gevoel maakt het herhalen of licht omwerken, na 24 jaar, der 8
aanvangsregels van zijn bruiloftsdicht voor zijn neef W. Jz. Hooft met Ida Cornelisdr.
2)
Quekels tot 12 beginregels van een dergelijk vers voor Laurens Reael en Susanne
de Moor (I 43 en 278) toch een eigenaardigen indruk; evenals de herhaling van die
twee fraaie regels tot lof van de muzikale begaafdheid zijner jonge vrouw Christine
van Erp, in een bruiloftsdicht toegepast op een bruidegom, Cornelis Plemp (‘Al troont
uw (sijn) hant geleert, met vingers wis en snel, Vlaeyende wijsen wt het sangrich
snaerenspel’, I 93 en 108). Ook de gedachte, uitgedrukt in I 217, vs. 41-2, keert bij
hem elders terug (o.a. in de brieven aan Huygens en Tesselschade, van Febr. en
o

6 Juli 1624); zij was, blijkens het gebruik ook bij Coornhert (Brievenboek, n . 13)
e.e., toen een classieke ‘locus communis’.

1)
2)

De omzetting van Gustav (Adolf) in August vindt men V.L. II 690 en III 132.
Welk gedicht, evenals dat voor C. Huygens' bruiloft met Suzanna van Baerle, ook uit anderen
hoofde bevreemdt, ons bijna onkiesch schijnt: immers beide zijn gericht tot bruiden, vroeger
door hem zelf bemind en bezongen!
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Naast de aan- of herhalingen van zich zelf treffen ons bij het doorlezen van Vondel's
werken, waarschijnlijk wel vooral uit de eerste helft van zijn dichterloopbaan, de niet
zeldzame plaatsen, die ons oudere van Hooft te binnen brengen, en dus het
vermoeden wekken, hetzij opzettelijke, desbewuste navolgingen of heel of half
onbewuste ‘reminiscenties’ van verzen van het ‘doorluchtigh Hoofd der Hollandsche
Poëten’ te zijn. Ook dit is in 't algemeen niet onbekend, noch verwonderlijk, zijne
diepe en langdurige vereering voor zijn ouderen en vroegrijpen tijdgenoot in
aanmerking genomen. Met name is dit 't geval ten aanzien van zijn Gijsbrecht van
1)
Aemstel . Dat dit een kwart eeuw jongere stuk in zoovele opzichten een tegenhanger
is van Hooft's Geeraerdt van Velzen (1613) valt aanstonds in 't oog: niet alleen door
gelijkenis of overeenkomst van stof, door de Amsterdamsche kleur - al is Vondel's
stuk dan ook vrij van de aristocratisch-republikeinsche en ook wel libertijnsche
strekking van Hooft's stuk, al ademt het véél meer een Katholiek-middeleeuwschen
geest -, maar ook door overeenkomst van toestanden, van heele passages, ja soms
van woorden. Droomverschijningen mogen in 't algemeen tot het veelgebruikte
tooneelapparaat dier dagen, vooral in de naar Seneca gevolgde stukken, behooren,
Machteld van Velsen's droom (de aanhef van Hooft's Geeraerdt), met de heugenis
2)
harer verkrachting door Floris V, is toch wel kennelijk het rechtstreeksche voorbeeld
èn voor Badeloch's onheilspellenden droom, waarin ‘nicht Machtelt’ haar verschijnt,
èn voor de (later verhaalde) weeklachten van Clarisse, Machtelds dochter, door
Floris' zoon Witte op dezelfde smadelijke wijze mishandeld. Rafaëls profetie van
Amsterdam's herrijzenis is een (veel kortere) tegenhanger der uitvoerige, van
vaderstad- en vaderlandsliefde doorgloeide schildering van den aanwas, den bloei

1)
2)

2

Zie b.v. Leendertz, Taal en Lett. VII 370; Te Winkel, Ontwikkelingsg. III 137.
Met en naast Virgilius' Aeneis II 270 vlgg. Verg. ook Rijcheldins droomverschijning in Hooft's
Baeto.
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en de grootheid der stad, die in Hooft's stuk de Aemstellandsche Jofferen troost en
1)
het stuk besluit . Wordt wellicht ook het sterven van Arent van Amstel op 't tooneel
- immers tegen de classieke tooneelleer! - almede verklaard, verontschuldigd met
het door Hooft gegeven voorbeeld: Floris' dood?
‘Ook het tweede historische drama van Hooft, de Baeto, heeft diepen indruk op
hem (V.) gemaakt’, verzekert Leendertz met stelligheid (Het Leven van Vondel,
305). Inderdaad schijnt het, ondanks den zooveel grooteren tijdsafstand tusschen
dit stuk (1616 of 1626?) en V.'s Batavische Gebroeders (1662), vooral met het oog
2)
op de lange ‘dracht’, de langzame rijping van V.'s denkbeelden en tooneelgestalten ,
voor de hand te liggen ook tusschen deze beide aan de aloude vaderlandsche
geschiedenis ontleende stukken verband aan te nemen. Zeker blijft de stof V. wel
in 't geheugen, worden in de tusschenliggende jaren ‘Bato’, de ‘Batavieren’ en hun
3)
opstand meer dan ééns door hem vermeld . Maar aanvankelijk is hij, zooals wij uit
het ‘Parnasloof’ vóór zijn berijmde Virgilius-vertaling weten, voornemens geweest
deze stof tot een epos te bewerken, daarin den stichter en heros eponymus van
den Bataafsch-Hollandschen staat - gelijk een kwarteeuw te voren dien van den
Katholiek-Roomschen staatsgodsdienst - te verheerlijken, en tevens nogmaals den
roem en luister van het Hollandsche volk, bovenal van zijn hem zoo lief geworden
Amsterdam, tot op den Munsterschen vrede, in een profetie der ‘boschnon’ (Welda
= Veleda) - in den trant van die der Vecht in Hooft's Geeraerdt? -

1)

2)
3)

Ook ‘die uyt het voorborgh der Hellen opgedonderde... Alecto’ in de Opdr. v. Hier. Verw. kan
een herinnering zijn aan Geer. v. V. 137; gelijk Lof d. Zeevaert 465-6 wellicht een heugenis
is uit Geer. v. V. 1647-9. - En zou misschien vs. 134 uit de ‘Klacht’ over 't vertrek van Reael
uit Amsterdam (H. I 194) - waarin ook gewag van ‘de Schrejhoecker tooren’ - V. in 't geheugen
hebben gelegen bij vs. 1356 van den Gijsbrecht?
Zie Kalff, in Tschr. XVI 212 vlgg.
o

o

o

o

B.v. IV 125 (a 1642), V 518 (a 1648), VII 737 (a 1658), VI 616 (a 1659): in de
laatstgenoemde jaren hield zijn in 1660 (zie boven) vermeld plan tot een epos hem zeker
reeds bezig. Maar ook I 140, 142 worden de Batavieren reeds genoemd. - Zie ook Koopmans,
Lett. Studiën 208-9.
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1)

te doen voorspellen . Maar dit grootsche plan, waarmede hij, blijkens de
ste

bovenaangehaalde plaatsen, vooral in de jaren 1658-60 (nog na zijn 70 jaar!)
omging, is waarschijnlijk niet eens, als indertijd zijn Constantinade, althans ten deele
uitgevoerd; en daarna heeft hij enkele jaren later, wellicht met gebruikmaking van
2)
brokstukken uit zijn epos, een klein gedeelte dezer stof tot een tooneelspel verwerkt .
In de Opdracht van dit stuk vermeldt V. wel de prenten van den Italiaanschen schilder
Tempeest († 1630), die hem op de gedachte gebracht heeft van enkele
3)
bijzonderheden van zijn drama ; maar niet Hooft's Baeto (evenmin als in 1637

1)
2)

3)

V.L. VIII 132-5: de eenige plaats, waar van dit plan blijkt.
Omtrent welks dramatische en ook poëtische waarde men thans allicht eer zal instemmen
met de lager gestemde waardeering van Kalff, die het ‘een van V.'s zwakste stukken’ noemt
(Tschr. XVI 234; zie ook Leendertz, Lev. v. V. 355), dan met V. Lennep's zéér gunstig oordeel:
‘dat het onder de beste van Vondel's dramatische gewrochten behoort te worden gerekend’
(IX 724); een oordeel, ook door Verwijs, die het stuk in zijne ‘Nederlandsche Klassieken’ een
plaats gaf, in hoofdzaak nog onderschreven.
Dat V. hier geenerlei gewag maakt van Rembrandt's, sedert de tentoonstelling te Amsterdam
ten vorigen jare ook hier te lande weer algemeen bekend en bewonderd schilderij (de eed
aan het gastmaal van Claudius Civilis), dat, zooals wij nu weten, gedurende korten tijd de
galerij der groote burgerzaal van het Amsterdamsch Stadhuis versierd heeft, maar in Aug.
1662 daaruit weder verwijderd en sedert versneden en naar den vreemde verhuisd is: dit
moge ons bedroeven of ergeren, maar mag ons niet bevreemden. Deze twee naturen
verschilden, helaas, nu eenmaal te veel om elkander te verstaan. Men kan de beschamende
geschiedenis van den op- en ondergang dezer schilderij, van Rembrandt's ‘nederlaag’ en
van Vondel's (gegist) aandeel hierin, lezen in het geruchtmakende, verbitterde opstel van
Schmidt-Degener in De Gids 1919 I 222-75 (inz. 256-60). Zeker is V.'s stilzwijgen over
Rembrandt te dezer plaatse (in hetzelfde jaar, waarin het stuk in het Stadhuis gehangen had
en weer verwijderd was!) wel opzettelijk en kenschetsend; ook in verband met de door
Schm.-D., blz. 268, aangebaalde verzen over ‘den dollen schilder’ (in tegenstelling met
Rubens) uit zijne, in ditzelfde jaar 1662 verschenen Bespiegelingen van Godt en godsdienst
(Bock I 782-9; verg. ook even te voren en daarna over Italiaansche schilders, 715-6) en over
het Amsterdamsch Stadhuis (795-826, alsmede III 329-31), welke verzen inderdaad, uit V.'s
mond, wonderwel op Rembrandt toepasselijk schijnen! Het tafereel der in het ‘Hartewoudt’
(den Harz) aan een gastmaal brassende en eedzwerende Katten (608-16) kan V. natuurlijk
evengoed als R. rechtstreeks aan Tacitus, Hist. IV 14-5 ontleend hebben. - Govert Flinck's
‘historischilderyen’ over den Bataafschen opstand daarentegen heeft V. wèl bezongen (zie
V.L. VI 615-6; verg. VIII 88-9). - Doch men zou in meer gemelde Opdracht ook wel eenig
gewag verwacht hebben van de vertooningen in 1648 op den Dam ter viering van den vrede,
door G. Brandt bedacht en door V. toch stellig gezien en, naar Kalff's waarschijnlijke gissing
(Tschr. XVI 216), een der eerste aanleidingen tot zijne bewerking dezer stof; waarin, volgens
V.L. V 588, ook de verbranding van Rijcheldins lijk (uit Hooft's Baeto) was voorgesteld.
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diens Geeraert van Velsen), met welk stuk het zijne trouwens slechts zeer in 't
algemeen, voor zoover de stof betreft, punten van aanraking heeft - immers het
handelt over het voorspel van den opstand der Batavieren, langen tijd na Bato's
aankomst - en dus ook in inhoud en beloop geenerlei overeenkomst vertoont. Zoo
bepaalt zich hier de mogelijke invloed van Hooft's spel voornamelijk tot enkele
persoonsnamen: Bato (45, 271, 1176), diens vader Katmeer (211, 292, 513), de
Katten (511, 591, 1092, 1219), -lant (570), de Baethouwers (530, 853, 1029 e.e.) daarnaast enkele malen Baethouders (657, 994, 1490), en telkens Batavieren -, en
1)
ook Nicolaes Burgerhart, hier, evenals meermalen bij V. , de wonderlijke
verduitsching, naar zeventiendeeuwschen trant, van Claudius Civilis, bij Hooft ‘Heer
2)
van 's Coninx bloede’, bij V. een der beide ‘Batavische Gebroeders’ . ‘Mogelijke
invloed’: want al deze namen en personen kunnen ook, ja zullen allicht door de
3)
boeken van Douza, Scriverius, De Groot e.a. min of meer gemeen goed van alle
geletterden geworden zijn, zoodat hier niet eens met zekerheid van Hooft's invloed
sprake kan zijn.
Toch zijn er wel enkele stellige herinneringen aan den Baeto in V.'s stuk aan te
wijzen. Vooreerst natuurlijk een ontwijfelbaar erfstuk als ‘de kerck van ongekorven
4)
hout’ (830) , of eigenlijk

1)
2)

Reeds II 607, III 74, V 518, VI 616, 737; verg. later Sara Burgerhart!
Voorts ook Batavië (68, 447), Vechter (94, 1292 e.e., zoon van Heldewijn, verduitscht uit
Victor; verg. Victorijn = Vechters? zie Hooft, Ged. I 326), Welda (< Veleda, 1024), Bruin <
Brinio (1436, verg. VIII 133). Ook de vanouds befaamde Konynevatters (1437), het Huis te
Britten (308), Outleger (< Castra Vetera, 111), Duytschburg (Does- of Duisburg, 707), die in
de

3)
4)

de

de

de ‘vaderlandsche geschiedenis’ van de 17 en 18 tot 19 eeuw zulk een ruime plaats
bekleed hebben, ontbreken hier niet.
Zie V.L. V 518.
Zooals bekend, een dichterlijk beeld van Hooft, opgeroepen door de woorden van Tacitus,
Germ. IX, XLIII; Ann. I 61, II 12 (zie ook reeds H.'s Ariadne 1241-3, en verg. Baeto 471). De
vergelijking is later nog herhaaldelijk, opnieuw uitgewerkt, overgenomen door Helmers, Tollens,
Beeloo, Heye en Ten Kate: zie Noord en Zuid IV 273-8.
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de geheele passage 825-36 uit de schildering van het eenvoudige, pastorale leven,
den natuurgodsdienst der oude Germanen, en de straffende hand der priesters
(837-40), te vergelijken met Baeto 451-63 en 441-6. Ook de schildering van den
(gewaanden) aristocratisch-republikeinschen staatsvorm der oude Germanen
(807-13) kan aan Baeto ontleend zijn, is althans, evenals het gewag der ‘Staeten’
(1674), geheel in den geest van Hooft's stuk.
Is de oogst in de Bat. Gebr. lang zoo groot niet als men aanvankelijk, door de
gelijkenis van het onderwerp verleid, wel zou verwachten, ook in de oudere
gedichten, uit de eerste helft van V.'s dichterloopbaan vóór H.'s dood, waarin men
zulke herinneringen aan Hooft's poëzie nog eer zou meenen te vinden, schijnt hij
eerst grooter dan bij nader toezien blijkt.
Soms immers is er alleen een algemeene overeenkomst van motief of onderwerp.
Zoo doet b.v. het afscheid van het vaderland in den rei der Jodinnen, aan 't slot van
Hier. Verw. (1973 vlgg.), wel denken aan soortgelijk tooneel in Baeto (1239 vlgg.),
vooral door de na elke strophe herhaalde gelijkluidende weeklacht; maar dit is ten
slotte toch slechts een zelfde bekend motief, op soortgelijke wijze bewerkt. - Hetzelfde
geldt van de verheerlijking van den vrede in Baeto en aan het slot der Begroetenis
van Frederick Hendrik; misschien ook van de vergelijking van den Prins van Oranje
o

met Mozes, door V. achter het Pascha breeder uitgewerkt (I 119, a . 1612), maar
o

twee jaar vroeger in hoofdzaak reeds bij H. te vinden (I 109, a . 1610). - Hecuba's
alleenspraak, in den aanhef der (door V. met hulp van Hooft en Reael vertaalde)
Amst. Hec., herinnert wel aan die van Machteld in den aanhef van Geer. v. V., met
dezelfde wendingen als ook in Jozef in Dothan (1239, 1248, 1254-5: de zon, die M.
‘verveelt’, te veel is, die Ruben niet meer mag beschijnen); maar ook hier is allicht
toch ‘meer gelijk als eigen’.
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Elders zijn het weer bekende ‘loci communes’, behoorende tot de toenmalige
algemeene dichterlijke taal, tot den literairen stijl (of ook maar de mode) dier dagen.
Dit laatste is b.v. zeker van toepassing op V.'s echodicht (‘Gespreck’, II 316), dat
het voorbeeld van H.'s Geer. v. V. 879-903 waarlijk niet behoefde, immers een
modeartikel was (in dit geval bovendien naar een Lat. voorbeeld gevolgd).
Hetzelfde geldt van den lof, in pastoralen trant, der ‘lage rust’ (Pascha 15-38) en
van den bucolischen minnekout in de gedichten, aan de meisjes Baeck gericht
(‘Lijfgevecht tusschen Kuyscheyd en Minne, Zangh, Wijckzangh, Beeckzangh’ II
215-25), die ons eer naar Hooft dan naar Vondel schijnen te smaken, maar toch
ook wellicht uit het tijdelijk volgen eener literaire mode, tegen eigen aard in, verklaard
kunnen worden. Toch herinnert de ‘Zangh’ wel sterk aan Hooft's ‘Velddeuntjes’ (St.
I 10-2), de verandering van den (Puriteinsch-oudtestamentischen?) naam Debora
(Baeck) in den classieken Dianier aan Hooft's eerste minneliederen (I 12-3 e.e.?),
1)
en de wijze ‘Periosta’ boven ‘Wijckzangh’ (WB. II 497) aan H.'s bekend gedicht (I
44). Ook de tegenstelling tusschen ‘minne’ en ‘liefde’, een ietwat vreemd element
in den mystieken ‘Howlijck-zangh tusschen God en de gheloovighe ziele’ (II 109),
was een bekend motief, ook, maar toch niet alleen, in Hooft's liederen en Granida
te vinden.
En zelfs enkele eigenaardige, treffende beelden, spreekwijzen, uitdrukkingen, die
ons, als wij ze bij Hooft lezen, aanstonds herinneren aan welbekende verzen van
zijn jongeren en toen zeker hem bewonderenden tijdgenoot, kunnen evengoed door
dezen aan andere, oudere dichters als aan Hooft, of ook door beiden aan een
gemeenschappelijk (uitheemsch) voorbeeld ontleend (en ook algemeen bekend
geweest) zijn. Zoo b.v. de felle dood (vr., zie boven, blz. 180), die niet alleen bij V.,
maar ook

1)

De invloed der ‘wijzen’ (en tevens der woorden) van H.'s liederen blijkt duidelijk uit het
veelvuldig gebruik als ‘wijsaanduiding’: zie de lijst bij St. I 409-11.
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reeds vroeger bij H. te vinden is (‘Ons van elkandren af te scheuren, was het wit
1)
Der felle doodt’ (I 229) ; verg. even vroeger (297): ‘De felste dag (dolk) der doodt’
o

(a . 1630), envoorts I 26. - Ook ‘den stock’ ‘voor derden voet strekkend’, welbekend
uit V.'s ‘Stockske’ (II 315), vinden wij reeds vroeger bij H. (Baeto 1330-1; hier,
eigenlijk juister: been). - V.'s ‘Zoo knaegh uw tanden stomp aen 't heilige gebeent’
(van H. de Groot: V 427) schijnt wel een herinnering aan de gelijke uitdrukking, door
o

H. gebezigd met betrekking tot Petrarca (I 300, a . 1630); verg. V.'s brief aan H. (V
423 = Hooft's Br. IV 205). Maar ook in deze en dergelijke gevallen schijnt ontleening
o

2)

juist aan Hooft toch niet ontwijfelbaar . - En wanneer H. en V. te gelijker tijd (a .
1641) bij loftuitende bijschriften op de beeltenis van beider hooggeleerden vriend
Vossius zich van bijna gelijkluidende beeldspraak bedienen (H. I 321, verg. zijn brief
aan Vossius, 13 April 1641; V. IV 5), beiden gewagen van zijn ‘besneeuwd’ hoofd,
H. van ‘meer dan een half honderd’, V. van ‘zestigh’ ‘hem heugende eeuwen’, dan
schijnt navolging wel zeer aannemelijk, maar k a n gevraagd worden wie hier de
eerste was; al lijkt mij, met het oog op beider onderlinge betrekking, navolging d o o r
Vondel, als een beleefde hulde bedoeld, wel 't waarschijnlijkst. - Maar H.'s bekend
grafschrift: ‘Heemskerck ... Liet d'Eer aen 't Landt, hier 't lijf’ enz. (I 70) is wel blijkbaar
gevolgd door V. II 147: ‘Geeft God zijn ziel: zijn lijf de Vrederijcke stad’ (Hymn. op
de Scheepv. 275-6; verg. ook Helden Godes, Jud. Macc. 34?). - Ook vs. 5 en 9 van
V.'s beroemd sonnet op C. Pz. Hooft (II 525-6) maken den indruk eener (hier niet
misplaatste) vleiende herinnering aan H.'s tien jaar oudere Lijkklacht ov. P. Dz.
Hasselaer (vs. 9-10, 18: I 146-7).

1)

Huygens' Lat. origineel (ed. Worp, II 221, vs. 55) geeft hier geen voorbeeld; alleen: ‘Divulsura
duos Clotho sociavit amantes’.

2)

Verg. ook Hooft's op- of bijschrift ‘Voor 't Weeshuis te Weesp’ (I 109, a . 1610) met de

o

o

welbekende van V. voor het Burger-Weeshuis te Amsterdam (III 195, a . 1634?).
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Doch in deze en dergelijke gevallen mogen wij meestal nauwelijks verder gaan dan
spreken van parallelieën: plaatsen, waarbij rechtstreeksche navolging - en zeker
eer door den jongeren, eerbiedigen V. dan door den ouderen, geëerbiedigden H. m o g e l i j k is.
Soms, vooral in rechtstreeks tot H. gerichte verzen, mag men eene overeenkomst
tusschen beide dichters waarschijnlijk wel als eene aanhaling of toespeling, eene
1)
opzettelijke hulde van V. beschouwen . Zoo b.v. wanneer V. in zijn ‘Brief aen den
Drost’ (1628) schildert hoe ‘de Duytsche Vryheyd’ hem op zijn reis door
‘Nedersassen’ in de gedaante eener ‘achtbre vrouw’ te gemoet getreden is (II 679,
vs. 31 vlgg.), waarbij V. allicht, evenals wij nu, gedacht zal hebben aan de
verschijning van ‘Italia’ aan Hooft, in zijn brief uit Florence (vs. 35 vlgg.) - welke brief
toen toch wellicht, in den oorspronkelijken vorm, aan V. bekend geweest zal zijn -;
al valt ook hier te bedenken dat zulke ontmoetingen en verschijningen sedert den
Roman de la Rose en Dirc Potter ook in onze literatuur gansch niet onbekend waren.
- Ook zou men het in V.'s ‘Bruyloftbed van P.C. Hooft’ ingelaschte ‘tafelspel’ - in
1627 anders allicht een reeds verouderende soort en benaming van bruiloftsdichten
- van Venus, Poësy, Cupido en den Rey van Charites een dergelijke beleefde
herinnering kunnen zien aan H.'s Mommery en twee soortgelijke bruiloftstafelspelen;
in welk gedicht van V. vs. 326-7: ‘de dekendraeden kleven Van bloodigheyd en
schaemte en yet vrypostighs t'saem’ bovendien onwillekeurig herinneren aan vs.
38 van den brief uit Florence (ditmaal in omgewerkten vorm!): ‘Sy zagh wat dertel
maer zy was niet onbeschaemt’. - Iets dergelijks valt op te merken in V.'s sonnet
2)
‘Tot verlossinghe van ... Laurens Reael’ (II 676-7), waarin het slot:

1)
2)

Verg. boven, blz. 178, noot 3: de oude V. den jongen Antonides door eene navolging
aanmoedigende.
Den gemeenschappelijken vriend, wiens lot ook H. persoonlijk zeer ter harte ging (zie zijne
Brieven van 29 Dec. 1628 en 15 Jan. en 7 Maart 1629).
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Wen hy (Jupijn) den blixem swaeyt, elck ziddert schrickt en ijst;
Maer 't wieroock van 't autaer der herten opwaert rijst,
Wanneer hy lieflijck is, en niet wanneer hy dondert.

ons terstond de bekende verzen uit H.'s ‘Klaghte der Prinsesse van Oranjen over
't oorloogh voor 's Hartogenbosch’ (I 292) te binnen brengt:
Indien 't u lust, Juppijn te spelen,
Zijn' vriendtlijkheên te volghen traght.
Zijn hooghste lof, in menschekeelen,
Nocht donder is, nocht blikzemjaght.

Doch ... hier verbiedt de terminus post quem van dit vers (1629) aan aanhaling of
1)
toespeling door V. (1628) te denken ! Zou ditmaal dan H. eens, voor een enkele
maal, de navolger zijn? Of mag men ook hier aan een gemeenschappelijk voorbeeld
2)
van beiden denken ?
Zoo blijkt rechtstreeksche, letterlijke ontleening betrekkelijk zeldzaam, veelal
onzeker. Als zeker, en letterlijk, mag men echter wèl beschouwen V.'s voor onzen
smaak stellig al te smakelijke, vleeschelijke, ja culinaire schildering der
bekoorlijkheden der jonkvrouwe Margaretha van Rijn (VII 23-4), in 1656, waarin
sprake is van ‘Dat poesligh en gezielt albast Des blancken boezems, ô dat sopje
Van schapestremsel, lecker kropje’: uitdrukkingen, die ons bij V. evenzeer mishagen
o

als bij Hooft, in wiens Harderskout 93-4 (I 229, a . 1625) wij deze woorden nagenoeg
alle evenzoo terugvinden: ‘dat schapemellexzopje, Die blanke stremsel van dat
poeselighe kropje’. - En stellig ook klonken H.'s ‘Velddeuntjes’ (I 110-2, verg. 350-1)
nog lang na in V.'s ooren, wiens bijdragen tot den bundel Knipzangen - door V.L.
op 1665

1)
2)

R. was in 't begin van 1629 alweer vrij (V.L. III 1-2): V.'s vers kan dus kwalijk jonger dan 1628
zijn.
Verg. ook het slot dezer Klaghte: ‘En voert my by 't rappier, op zijde’ met de woorden in de
Opdr. v. Joseph in Dothan (V.L. III 734): ‘Van Baerle, die uwe E., als een rappier van
Philosophie, dagelix voegelijck op de zijde hangt’.
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gesteld, doch reeds in 1654 gedrukt (Unger, blz. 4b, 182b) en allicht veel vroeger
gedicht - in naam en rijmen zich aanstonds aandienen als ‘een navolging, of wil
men, een voortzetting van het Velddeuntjen van Hooft’ (V.L. X 476, verg. XII 59),
het bekende ‘Rosemondt die lach en sliep’ (gedagteekend 1610, doch volgens St.
1)
reeds in 1608 gedrukt) .
Eigenaardig zijn inzonderheid gevallen, waar wel zekere, misschien slechts
toevallige overeenkomst in den vorm bestaat, maar die de verschillende opvatting,
beider dichters innerlijk gansch onderscheiden aard en geest des te scherper doet
uitkomen. Wanneer Hooft, aan het slot van zijn Geeraerdt van Velsen, vol trots op
de in den oorlog te land en ter zee bevochten nationale vrijheid, in dien schoonen,
dithyrambischen, van warme liefde en bewondering gloeienden lofzang, dien hij als
voorspelling aan de Vecht in den mond legt, zijn Amsterdamsche hart heeft
opgehaald in de weelderige schildering van den wonderbaarlijken voorspoed, den
snellen aanwas, de welvaart, den bloei en den luister, de scheepvaart, de reizen
om de Noord, den handel in de Oost zijner geliefde vaderstad - dan besluit hij, zijn
toon veranderende, met eene (evenzeer profetische!) vermaning tot ‘Maeticheyt’,
eene herinnering aan de wisselvalligheid der Fortuin, eene waarschuwing tegen
ontzenuwende overdaad, weelde en verslappend zedenbederf, en eene aansporing
tot handhaving der ware vrijheid, onder rechtschapen overheden, ‘recht tusschen
dienstbaerheyt en wetteloosheyt heen’ (1716-40): alles geheel in den
Romeinsch-classieken, stoïcijnsch-wijsgeerigen trant en stijl, die zoo wèl strookte
2)
met de idealen van dezen rechtschapen regent .

1)

2)

Of V.'s versje op Alva's koperen duim door V.L. (III 270) te recht op 1636 (na V.'s ‘Spore aen
H.’) geplaatst en als aanleiding tot dat van H. (I 320) beschouwd is? Mij lijkt het veeleer gedicht
na en met toespeling op dit laatste, waarin die duim H. tot ‘sinnepop’ - d.i. niet: ‘speelpop’,
als V.L. wil, maar ‘Emblema’: zie R. Visscher's Sinnepoppen, Voor-reden - ‘gestrekt’ had.
Verg. evenzoo het (oorspronkelijke) slot van Baeto (vs. 1514): ‘En nemmermeer en sloop
hen d'ongebondenhejdt’.
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Wanneer Vondel daarentegen kort hierna of te gelijker tijd (immers na en onder den
indruk van Reynst's vertrek naar Oost-Indië in Juli 1613), allicht mede naar H.'s
voorbeeld, in zijn ‘Hymnus ... over de wijd-beroemde Scheeps-vaert der Vereenighde
Nederlanden’ eveneens deze Bataafsch-Hollandsche glorie, met gelijke warmte en
bewondering, en met reeds opmerkelijken, bewonderenswaardigen zwier van taal,
bezongen heeft, dan neemt hij eveneens, ten slotte, zijn ‘keer’. Maar het is een uit
afkeer geboren inkeer. De Doopsgezinde diaken weeklaagt over het misbruik der
‘weldaden Gods’; hij predikt zijnen Batavieren ootmoed, bekeering en boete; hij
waarschuwt voor Gods toorn en wraak, met velerlei herinneringen en aanhalingen
uit het Oude en Nieuwe Testament, met eene allegorische tegenstelling tusschen
de vele ‘uitgereede’ schepen en het ‘vergeten Scheepken des ghemoeds’, met een
vooruitzicht op het ‘nieu Jerusalem, der vromen Vaderland’; en hij eindigt met een
gebed voor eigen zieleheil, mede ‘Tot d'Eere dynes Naems, en bouwingh dyner
1)
Kerk’ (371-406) . De trots smelt weg in Christelijke dankbaarheid over zooveel
zegen, en het gedicht klinkt uit in vermaning en gebed! Mogen wij hier, bij gelijkheid
van onderwerp en misschien ook invloed in de bewerking, toch een bewuste,
opzettelijke tegenstelling in strekking en epiloog aannemen?
o

Een andermaal, wanneer V. zijne ‘Ode’ op Anna Roemers (II 209, a . 1620)
aanheft met: ‘Als 't heyligh Noodgeheym wat seldsaems ons wou jonnen’, en wanneer
hij drie jaar later in zijn bruiloftsdicht aan Tesselschade (vs. 11) eveneens

1)

Verg. overigens hiermede het slot van V.'s gelijksoortig, in zoo menig opzicht tot vergelijking
uitnoodigend gedicht: ‘Lof der Zeevaert’, 10 jaar jonger (1623); waar de ininiddels aau V.
geopenbaarde Renaissance hoogtij viert, waar het wemelt van classieke water- en landgoden
en -godessen, met een hulde aan ‘'t saligh Roemers huys’ ten besluite. Welk een ommekeer!
Men vraagt haast: is dat dezelfde man? Maar V.'s natuur was zéér gevoelig voor indrukken
en invloeden. En gaf niet reeds vroeger Van Mander, mede Doopsgezind, eveneens (en niet
achtereen, maar te gelijker tijd) twee aangezichten te zien: den Doopsgezinden vrome en
den volgeling der Renaissance? Zie de beschouwingen in Jacobsen's voortreffelijk boek over
C. v. Mander.
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gewaagt van ‘de Nood’ (in de ed. 1644 echter veranderd in ‘de Wraack’; verg. WB.
II 464 en 850), dan doen deze heidensch-classieke benamingen ons aan als aan
Hooft - zie zijn Baeto 46, 1006, 1114, Noodlot (I 154) e.e. - ontleende uitdrukkingen,
die hier, in V.'s mond en tegenover Roemers dochters, kwalijk passen, althans
minder dan de rei, den lof zingende van de ‘Nood, onontworstelbaer bescheer’ in
de antieke, althans als zoodanig bedoelde, sfeer van Palamedes (655, 720-1); verg.
o

ook V.L.I 350, 684 (beide a . 1620).
Eene uitdrukking voor de zon als ‘den sienelijcken God’ (Palam. 2223) herinnert
evenzeer sterk aan Hooft, nooit moede den lof zijner geliefde zon te zingen; met
name aan het bekende gedicht, aanvangende ‘Sichbaere Godt’ (I 90), en vooral
aan ‘den sienlijcken God de schoone Sonne’, in de quattrijnen van dat fraaie en
voor de kennis zijner godsdienstige denkwijze en gezindheid zoo kenmerkende
sonnet, waarin de genezing van den ‘blindtgebooren jongen’ door ‘'s werelts licht’
(Jezus) en zijn ‘verbluft’ staan voor heel de thans voor 't eerst aanschouwde wereld,
‘maer den sienlijcken Godt, de schoone Sonne meest’: waarin dit alles ten slotte
eigenlijk slechts dient ... ter inleiding eener zwierig-hoofsche hulde, in de terzinen,
aan ‘mijn Licht’, d.i. Electra (I 50)! Zou V. deze zeker meer heidensche dan
Christelijke (hier bijna profane) uitdrukking wellicht, een oogenblik gedachteloos,
aan H. ontleend hebben?
En wanneer eindelijk V. in den Tegenzang van den eersten rei uit den Lucifer zijn
antwoord op de vragen in den Zang naar Gods wezen aanheft met: ‘Dat's Godt’,
onwillekeurig, naar den vorm, herinnerende aan het gelijkluidende ‘Dits Godthejt’
uit Hooft's Baeto 399, en wanneer ook V.'s dan volgende regels zekere overeenkomst
vertoonen met de woorden uit Baeto 455-6 en Dankbaar Genoegen (I 271) 1-3, dan
ademen zij toch wel heel zeker een gansch anderen geest! Bij Hooft: vrome eerbied,
diep ontzag voor ‘de godheid’, als Schepper; maar als besluit eener teleologische
en determinis-
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tische, wijsgeerige redeneering; bij Vondel innige, verrukte, geloovige aanbidding
1)
van Gods onuitsprekelijke majesteit !
Alles bijeen, geeft het bovenstaande - meerendeels ontleend aan V.'s vroegere
periode (tot c. 1630) - een niet zóó grooten oogst aan stellige ontleeningen van
Vondel aan Hooft, als men misschien op grond hunner onderlinge betrekking zou
verwachten. Vondel heeft immers steeds voor den dichter en prozaschrijver Hooft
eene eerbiedige bewondering gekoesterd, hem erkend en gevierd als zijn meerdere,
zijn meester, van wien hij veel kon leeren, van wien hij dug ook, naar de begrippen
van dien tijd, vrijelijk veel mocht overnemen, wiens taal hij 't zich een eer rekende
zelf na te volgen en ter bestudeering en navolging - ja zelfs excerpeering uitdrukkelijk anderen aanprees. Maar toch is, dunkt mij, uit het bovenstaande
voldoende gebleken, dat inderdaad de jongere, hoe ongelijk ook van aard en
karakter, dikwijls de verzen en de beelden van den oudere in zijn geheugen had en
daarvan gaarne gebruik maakte. Waartegenover, voor zooveel ik weet, tot dusverre
nauwelijks eenige dergelijke ontleening of navolging bij H. naar V. aangewezen is:
hetgeen voor beider onderlinge betrekking kenmerkend mag heeten.
En wat is nu - vraagt wellicht deze of gene - de eigenlijke bate van zulk
‘philologisch snuffelaarswerk’? Wellicht, is dan het antwoord, kan het eene bijdrage
zijn tot de nadere kennis zoowel der personen als der begrippen en denkbeelden
van onze zeventiendeeuwsche dichters.
Maar natuurlijk - zij hier, ten slotte, met nadruk gezegd - is met zulk angstvallig,
ja licht ietwat kleingeestig nagaan en aanwijzen van enkele uiterlijke, zichtbare
sporen van Hooft's

1)

Ten laatste een vraag nopens een woord. Zou het mogelijk zijn dat vaak (of vaaken), door
V. in zijne oudere periode steevast gebruikt, doch bij latere herziening zorgvuldig weggewerkt
(zie Tschr. XXXV 42-9, inz. 47-8), door hem almede of vooral ontleend was aan de taal van
Hooft, die, voor zoover ik heb kunnen nagaan, althans in zijne lyrische gedichten, zoogoed
als altijd dit (oorspronkelijk Friesch-Sassische) woord, zelden of nooit dikwijls of dikmaals
bezigt?
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invloed op Vondel dit vraagstuk geenszins afgedaan. Naast, of liever boven dit
napluizen van kleinigheden staat de veel belangrijker, maar moeilijker taak om dien
invloed op Vondel's stijl, dichttrant en versbouw, op zijn stoffen en onderwerpen,
op zijn geheele innerlijke ontwikkeling, als dichter en als mensch, na te sporen. Dit
alles zij in deze rekening-courant slechts pro memorie uitgetrokken! Dat die indruk,
die invloed vooral in de eerste helft van Vondel's leven diep en sterk is geweest
mogen wij echter zeker wel van te voren aannemen, althans gissen. Immers hoe
kon 't anders dan dat de schitterende figuur van den ouderen stadgenoot, vroegrijp,
door zijne Amsterdamsche geboorte, kring en omgang, door zijne reizen,
academische studie en lectuur van antieke en moderne uitheemsche auteurs
veelzijdig ontwikkeld, den fieren, manlijken, onafhankelijken magistraat, den
geestigen, vernuftigen, hoofschen man van de wereld, ook in de literaire kringen
dier dagen te Amsterdam een man van gezag, reeds bij de eerste ontmoeting, en
bij latere nauwere aanraking steeds meer, een diepen, lang nawerkenden indruk
maakte op den jongeren inkomeling van Brabantsche huize, uit den kleinen, gesloten
kring der eenvoudige, wereldsohuwe Doopsgezinde geloovigen, ‘stillen in den lande’,
op den dichter, die bovendien zelf van aard nederig, bescheiden, schroomvallig en
geneigd tot vereering van alle gezag was? Later, bij meer zelfatandige ontwikkeling,
naar zijn eigen aard, van Vondel's geest, moge de strijdigheid van beider karakter
duidelijker aan 't licht getreden zijn, ja eene verwijdering en botsing onvermijdelijk
gemaakt hebben, van den aanvang af moot Vondel een diepen eerbied gevoeld
hebben voor dezen oogenschijnlijk in alle opzichten zoo verre boven hem verheven
man; een eerbied, dien hij nimmer, ook na hunne verwijdering, geheel verloren
heeft, en die stellig op zijne geheele ontwikkeling een diepgaanden en langdurigen
invloed geoefend heeft. Zoodat wij mogen besluiten met de aanhaling der bekende
regels, door Vollenhove nog bij Vondel's leven geschreven en ook tegen Brandt's
bedenkingen,
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met een beroep op Vondel's eigen onderstelde instemming, gehandhaafd:
Ja, Vondel waar geen Vondel zonder Hooft,
1)
Maar volgt hem dus, dat hij er moedt op drage!

O e s t g e e s t , October 1929.
J.W. MULLER.

1)

Aldus aangehaald in V. Vloten's uitgave van H.'s Brieven, IV 1; vóór de uitgaven van Hooft's
Mengelwerken, 1671 en 1704 (XVII) echter verzwakt (zie Leendertz, Lev. v. V. 265) tot:

Ja Vondel zelf, onze Agrippynsche zwaen,
Volght Hooft, en zulx, dat hy 'er moedt op drage.
Verg. ook boven, blz. 171, noot 2; en voorts N. Taalg. XXIV 113 vlgg.
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De uitspraak der Gotische H.
De meeningen over de uitspraak van de Gotische h loopen zeer uiteen, wat aangaat
het spirantische karakter van dezen klank. Het uitgangspunt in het Oudgermaansch
is natuurlijk de uit een ie. k voortgekomen scherpe gutturale spirant [χ]. Maar de
ontwikkeling der jongere talen leert ons, dat deze scherpe spirant sterke neiging tot
verzwakking vertoont en dan overgaat in een klank als ndl. h. Deze overgang nu is
voor de verschillende posities van dezen klank in het woord niet in denzelfden tijd
geschied. Men is het er algemeen over eens, dat de got. h in het woordbegin voor
klinkers een geblazen [h] was, en eveneens in intervocalische positie, maar hoe
deze klank werd uitgesproken in woorden als hlaupan, ahtau, stainahs, is moeilijk
met zekerheid vast te stellen.
In de besprekingen van deze kwestie vindt men twee tegenovergestelde
standpunten. W i l h e l m B r a u n e merkt op in zijn ‘Gotische Grammatik’ § 61, dat
de h uitsluitend in het woordbegin een ‘hauchlaut’ is geweest en dat hij in alle andere
posities (in de verbindingen hl, hn, hr, in auslaut, voor en na consonant en zelfs
intervocalisch) een spirant was, ongeveer gelijk de duitsche ach-klank. Recht
daartegenover staat W e i n g a e r t n e r in zijn bespreking van dezen klank in ‘Die
aussprache des Gothischen zur Zeit des Ulfilas’ (Leipzig 1858), waar hij op blz. 54
vlg. zegt, dat de got. h steeds een spiritus asper, een ‘hauchlaut’ was. Ook op het
eind van de woorden en voor consonanten is deze uitspraak aan te nemen, die
blijken zou uit spellingen als hiuma, liuteith, sa (= sah) en derg. Consequent
doorgevoerd, moet dan ook de klank hw worden opgevat als een ‘gehauchtes w,
dessen Aspiration aber nur wenig hörbar gewesen sein muss.’
Gewoonlijk wordt voorzichtig een standpunt ingenonien, dat
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tusschen deze uitersten ligt. De gotische h moet voor a en na consonanten een
zwakken klank (‘einen dünnen Laut’) hebben gehad, want in Alatheus voor Alhatheus
en in andere soortgelijke namen gaat het regelmatig verloren en indien h in
samenstellingen met -harja inderdaad zou zijn uitgesproken, zouden alle schrijvers
en copiisten van alle landen een afspraak gemaakt moeten hebben, haar uit te
roeien. Zoo spreekt F. D i e t r i c h in zijn ‘Ueber die Aussprache des Gotischen’
(Marburg 1862), blz. 77. Ook R. B e t h g e laat zich in zijn ‘Laut- und Formenlehre
der altgermanischen Dialekte’ (Leipzig 1900) blz. 201, § 123 met voorbehoud hierover
uit: h is stellig een hauchlaut in het begin voor vocalen en intervocalisch, maar in
de overige posities had de oergerm. h in het Gotisch langer zijn spirantisch karakter,
maar zeer verzwakt, bewaard. Dat de h een zwakke consonant was, zou volgens
Bethge blijken uit het gekozen teeken (lat. h en niet gr. χ), en verder daaruit, dat het
nooit gebruikt werd om een gr. χ weer te geven.
J e l l i n e k berust in zijn opatel in ZfdAlt. 41 (1897) blz. 371 in een non-liquet:
Betreffende de klankwaarde van de got. h kan men niets met zekerheid zeggen. Bij
de vooronderstelling, dat slechts een auslautende, maar niet een inlautende h
stemlooze spirant was, begrijpt men, evenmin als bij -g, dat deze spirant geen
afzonderlijk teeken kreeg; ook de weglating van de h in de handschriften kan geen
beslissing geven.
A.G. v a n H a m e l heeft in zijn ‘Gotisch Handboek’ § 26 een in sommige
opzichten nieuwe opvatting kenbaar gemaakt. In de verbindingen hr, hl, hn en aan
het eind van een lettergreep, zoowel als vóór t en s was de uitspraak stellig krachtiger
dan een ‘hauchlaut’, maar toch ook niet een spirant als de nederl. ch = [χ], daar zij
anders heel goed had kunnen dienen om de gr. χ weer te geven. Daarom neemt
hij aan, dat de h in deze posities een ‘geblazen strottenhoofd-spirant’ zou zijn
geweest, zooals in een sterk gearticuleerde nederlandsche interjectie bah.
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Het schijnt dus niet overbodig, deze kwestie nogmaals te overwegen en de gronden,
die voor de verschillende opvattingen zijn aangevoerd nader te bezien. De
voornaamste argumenten zijn:
1. de keuze van het letterteeken,
2. de verhouding van got. h en gr. χ in de transcriptie van Grieksche woorden in
het Gotisch en omgekeerd,
3. de weglating van h in de handschriften,
4. het niet verscherpt worden van g aan het woordeinde tot h in het schrift.
Van deze argumenten hangen 1 en 2 nauw samen. Wulfila koos de teekens van
het Gotische alfabet hoofdzakelijk uit het Grieksch en waar hij dus voor den h-klank
het Latijnsche teeken h koos, blijkt daaruit afdoende, dat hij de Grieksche χ niet kon
h

gebruiken. Dit letterteeken was oorspronkelijk een geaspireerde k, dus [k ], maar
is in den loop van tijden tot een spirant overgegaan, fonetisch ook aangeduid als
[χ]. Men gaat nu algemeen daarvan uit, dat Wulfila het Grieksche teeken χ als
gutturalen spirant uitsprak en dus daaruit volgt, dat got. h niet hetzelfde was als gr.
χ. Derhalve is de gotische klank een verzwakking van den oorspronkelijken gutturalen
spirant, hetzij tot geblazen strottenhoofd-spirant (van Hamel), die ik ter
1

2

onderscheiding van de [χ] (= [χ ]) zal aanduiden als [χ ], hetzij als hauchlaut h.
Het komt mij voor, dat men in dit geval tot haast onoplosbare moeilijkheden
geraakt. Indien Wulfila wil weergeven den eigennaam Χουζᾶ schrijft hij Kusa (Luc.
1

VIII 3: qens Kusins). Dat wil dus zeggen: om te transcribeeren een klank [η ] gebruikt
2

hij niet het teeken voor [η ], maar het stellig veel verder afliggende teeken k. Uit
angst om twee spiranten, die wel is waar in articulatieplaats en intensiteit zouden
verschillen, maar toch vrij dicht bij elkander liggen, te verwarren, zou hij er niet tegen
op gezien hebben, dan maar liever den gutturalen spirant door de explosief k weer
te geven. Dit komt mij in de hoogste mate onwaarschijnlijk voor.
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Hoe was de transcriptie der eigennamen in het algemeen? Wulfila's methode is
eenvoudig en consequent. Steeds en in alle gevallen duidt hij de gr. η met een k
aan. Dit geldt voor het begin van het woord (vgl. behalve het zoo even genoemde
Kusa ook Kaurazein voor Χοραζείν), in het midden van het woord, zoowel
intervocalisch (Αχαϊα = Akaja; Αντιόχεια = Antiaukia; Ναχὰρ = Nakor; Ζαχαριάς =
Zakarias) als postconsonantisch (Ζαϰχαῖος = Zakkaius; Ἄρχιππος = Arkippus;
τετράρχης = taitrarkes), en aan het woordeinde (Λάμεχ = Lamaik, Σερούχ = Sairok).
Wij kunnen dus niet anders besluiten, dan dat aan gr. χ voor Wulfila got. k de
naastliggende aanduiding was.
Er zijn evenwel enkele gevallen, waarin het Grieksche letterteeken wordt
overgenomen; dit geschiedt regelmatig in het woord Xristus, dikwijls in het woord
pasxa (naast paska) en in enkele andere eigennamen. Wij zullen deze straks nader
bezien, maar kunnen hier reeds vaststellen, dat de uitspraak van gr. χ en got. k
zeker niet volkomen dezelfde was.
Bij de transcriptie van Germaansche eigennamen merken wij een zelfde
verschijnsel op. De volksnaam der Chauchen, die in het oudgermaansch [xauxōz]
1)
luidde, schrijven de Romeinen gewoonlijk als Chauci of Cauchi . Wij mogen daaruit
afleiden, dat omstreeks Christus' geboorte de gutturale spirant dus nog werd
gesproken zoowel in het begin van het woord, als in intervocalische positie. De
ste

Grieken geven dezen naam weer als Καῦϰοι (Strabo in de 1

Eeuw voor Chr.) of

ste

Καῦχοι (sedert de 1 Eeuw na Chr.). Hetzelfde merken wij bij andere namen op,
zooals Καμαυοί voor Chamaven, Κασουάροι voor Chasuarii, Κλοαδάριος voor
Chlotharius.
Niet minder opmerkelijk is de transcriptie der Germaansche eigennamen op -reiks.
de

Deze uitgang luidt in het Grieksch zonder uitzondering -ριχος; schrijvers uit de 4
eeuw spellen

1)

De volgende voorbeelden zijn alle ontleend aan M. S c h ö n f e l d , Wörterbuch der
altgermanischen Personen- und Völkernamen.
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de

de

Ἀλάρχος en Ἀϑανάριχος, maar ook in de 6 en 7 eeuw ontmoeten wij steeds
vormen als Ἀμαλάριχος en ·Εὐϑέριχος. Het spreekt van zelf, dat zich bij de
transcriptie der Germaansche namen een schrijverstraditie heeft gevormd. Maar
indien men met S c h ö n f e l d (l.c. blz. XXII) aanneemt, dat de spelling χ voor [k]
een gevolg is van de omgekeerde spelling ϰ voor germ. [χ], dan blijft het toch
onverklaarbaar, dat in een uitgang als -reiks nooit de grieksche ϰ wordt geschreven.
Deze spellingen laten zich alle gemakkelijk begrijpen, indien men slechts voor de
h

gr. χ de klankwaarde [k ] aanneemt. In dat geval is de germaansche k ongeveer
gelijk aan de gr. χ en het is niet verwonderlijk, dat men den germaanschen klank,
behalve door een k, ook door een χ kon weergeven. Zoo vindt men naast Ὀδύαϰρος
ook Ὁδόαχος als transcriptie van een germaansch Odovakar (got. *Aud(a)wakrs).
Westgotische en Suevische eigennamen met het eerste lid Rici- vertoonen beide
de

spellingen; zoo vinden wij voor Ricimer in de 4
῾Ρεϰίμερ.

de

eeuw ῾Ριχομήρης, in de 5

eeuw

1

Wanneer Grieksche schrijvers den germ. gutturalen spirant [χ; ] moesten
weergeven, stonden zij voor de groote moeilijkheid, dat zij in hun taal dezen klank
niet kenden en er dus ook geen teeken voor hadden. De spiritus asper was zeker
niet te gebruiken; niet alleen lag de hauchlaut ver van den gutturalen spirant af,
maar ook was in den tijd na Christus een steeds toenemende verwarring in het
gebruik van dit teeken opgetreden. Er schoot dan niet anders over dan voor de
transcriptie een teeken voor een anderen gutturalen klank te kiezen; dat was dus
h

òf ϰ, òf χ. Het laatste teeken (= [k ]) verdiende de voorkeur, aangezien de
geaspireerde explosief een zwak spirantisch element kon bezitten, dat aan den
germaanschen scherpen spirant kon herinneren. De Romeinen behielpen zich op
dezelfde wijze; zij schreven c of ch en voor hen was ch toch stellig de aanduiding
van een aspiraat.
h

De transcriptiemethoden wijzen dus op een uitspraak [k ] voor gr. χ. Is deze
uitspraak met andere gegevens te vereenigen?
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In het algemeen stelt men zich op het standpunt van M e i l l e t in diens ‘Aperçu
d'une histoire de la langue grecque’, die blz. 23 zegt, dat sedert de eerste eeuwen
na Chr. ϕ, ϑ en χ geen occlusieven meer zijn, zooals in het gemeen-grieksch en
nog in het Attisch van de klassieke periode, maar spiranten, als in het moderne
Grieksch. De gronden voor deze bewering worden niet medegedeeld; ze wordt als
een uitgemaakte zaak voorgesteld. Toch was F r . B l a s s in zijn boek ‘Über die
Aussprache des Griechischen’ (derde druk, Berlijn 1888) veel voorzichtiger. Hij wijst
er op, dat omstreeks het jaar 500 Priscianus moeite heeft de Grieksche ϕ van de
Latijnsche f te onderscheiden, zooals de oudere grammatici dat hadden gedaan. In
de Latijnsche geschriften worden ph en f tot aan den tijd van Severus (193-211)
goed onderscheiden daarna worden de verwarringen steeds talrijker en na het
midden van de vierde eeuw is alle verschil verdwenen. Blass wijst er ten slotte nog
op (blz. 105), dat de nieuwe uitspraak niet plotseling zal zijn opgekomen, maar tijd
noodig zal hebben gehad om zich door te zetten. Men kan daaraan toevoegen, dat
dit in de eene streek vroeger en regelmatiger kan zijn geschied dan in een andere.
De transcriptie der Germaansche eigennamen wijst naar mijn meening op de
h

uitspraak van χ als [k ] in de eerste eeuwen na Christus. Voor spellingen als Καμαυοί
voor Chamaven, of als -ριχος voor -reiks laat zich dit nauwelijks betwijfelen. Het is
slechts de vraag, tot hoe lang deze uitspraak geduurd heeft, want als men in de 7de
eeuw nog steeds -ριχος blijft schrijven, dan mag men daaruit natuurlijk niet besluiten,
h

dat toen nog gr. χ = [k ] was; dit zijn voorbeelden van den dwang der
schrijverstraditie.
Het spreekt van zelf, dat de wijze, waarop Wulfila zijne transcripties maakt, ons
veel licht kan verschaffen. Maar daarnaast ook de manier, waarop hij zijn alfabet
heeft samengesteld. Ofschoon hij als voorbeeld het Grieksche alfabet nam, heeft
hij voor de drie scherpe spiranten van het Gotisch niet
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de letterteekens ϑ, ϕ en χ gekozen, maar de f en h met Latijnsche teekens en de
þ door de Grieksche ψ weergegeven. Het kan niet duidelijker: de Grieksche
letterteekens ϑ, ϕ en χ zijn voor hem onbruikbaar om de scherpe spiranten weer te
geven; hij beschouwt ze dus als aspiraten. P e d e r s e n heeft in de Aarbøger van
1923 gewezen op andere alfabetsystemen, die in dezelfde richting wijzen (blz. 68).
Het Koptische schrift, dat omstreeks 200 werd gevormd, gebruikt de Grieksche
teekens ϑ, ϕ en χ voor de aspiraten en kiest nieuwe teekens voor de klanken [f] en
[χ]. Het Armenische alfabet kent de teekens ϑ, ϕ en χ eveneens voor de geaspireerde
tenues en maakt een nieuw teeken voor den gutturalen spirant. Dit schrift dateert
de

uit de 5 eeuw; indien men wil aannemen, dat het weerspiegelt de Grieksche
uitspraak in den tijd, dat de Armeniërs voor het eerst met de Grieken in aanraking
kwamen, dan reikt dit terug tot omstreeks 300 n. Chr.
Wanneer nu Wulfila voor den Gotischen klank, die ontstaan is uit den
oud-germaanschen gutturalen spirant, het Latijnsche teeken h kiest, dan mag men
daaruit in geen geval afleiden dat in het Gotisch die spirant zwak gearticuleerd werd.
Wat had hij voor ander teeken moeten kiezen? Letters als de gr. γ en de lat. g waren
niet ter beschikking, daar zij voor andere klanken werden gebruikt. Andere spiranten
waren er niet en dus bleef alleen de uitweg het teeken h te kiezen, die bij sterke
articulatie nog het meest aan den gutturalen spirant beantwoordde. Wulfila geeft èn
bij het kiezen van zijn alfabetsysteem èn bij de transcriptie der vreemde eigennamen
te veel bewijzen van helder inzicht en goed overleg, dan dat wij met betrekking tot
sommige letterteekens hem van onbegrijpelijke inconsequentie zouden mogen
beschuldigen. Hij geeft de got. þ weer met de gr. ψ en gebruikt de gr. ϑ voor de got.
h. Alleen iemand, die got. þ en gr. ϑ als volkomen verschillende klanken beschouwde,
kon zoo handelen.
Men zou hiertegen het volgende kunnen inbrengen. Indien Wulfila een naam moet
transcribeeren, waarin een gr. ϕ voor-
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komt, dan schrijft hij daarvoor in het got. een f, nooit een p. Hij geeft dus Φίλιππος
weer met Filippus, Φαρισαῖος met Fareisaius. Hetzelfde geldt voor de ϑ; deze wordt
steeds weergegeven door þ; Þomas staat dus voor Θωμᾶς evenals Þaiaufeilus voor
Θεόϕιλος. Dit stemt dus niet overeen met onze voorstelling, dat voor hem ϑ en ϕ
nog aspiraten zouden zijn geweest.
Toch is de tegenspraak slechts schijnbaar. De spirantische uitspraak der oude
aspiraten trad natuurlijk het eerst op onder het volk. De ontwikkelde standen zijn
steeds meer conservatief, het meest behoudend zijn schoolmeesters en
taalgeleerden. Deze blijven nog lang geneigd, de volksuitspraak als onjuist te wraken
en de overgeleverde klanken ook tegen de gesproken taal in te handhaven. Wulfila
was, toen hij zijn alfabet in elkander zette, aangewezen op de meeningen der
geletterde Grieken en hij ging dus in het voetspoor der oudere grammatici, die ϕ en
ϑ als aspiraten beschreven. Hij kon ze dus niet gebruiken voor de got. [f] en [þ].
Maar de Christelijke gemeente, van den aanvang af hoofdzakelijk uit de lagere
volksklassen gerecruteerd, sprak volgens haar eigen taalgebruik niet uit Thōmas
maar Þōmas, en evenmin Philippos maar Filippos. Bij het vertalen van den Bijbel
moest Wulfila natuurlijk rekening houden met de uitspraak, die in de kerkelijke
gemeente gangbaar was; vandaar deze spellingen, die in strijd zijn met zijn
alfabetsysteem.
de

Hierdoor staat het vast, dat in de 4 eeuw de oude aspiraten ϕ en ϑ reeds
spiranten waren geworden. Hoe lang deze uitspraak bestaan had, kunnen wij uit
de transcriptie der Germaansche eigennamen niet opmaken. Steeds wordt de germ.
h

[f] in het Grieksch door ϕ weergegeven; maar ook indien de Grieken ϕ nog als [p ]
uitspraken, is het verklaarbaar, dat zij dit teeken voor de germ. spirant kozen. Immers
van de drie labiale teekens β, π en ϕ, beantwoordden de eerste twee aan de
Germaansche klanken [b] en [p]; voor de weergave van den derden klank [f] bleef
dus niets anders dan de Grieksche ϕ over.
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Vergeleken met de behandeling van ϕ en ϑ, is die der χ nu zeer merkwaardig.
Immers men zou mogen verwachten, dat Wulfila in zijn alfabetsysteem de χ opvatte
h

als [k ], maar in de transcriptie van eigennamen als gutturalen spirant. Hij doet dit
niet, zooals wij zagen: χ geeft hij weer met k en nooit met h. De eenig mogelijke
de

conclusie is deze: in de volkstaal der 4 eeuw was de Grieksche χ nog een aspiraat.
De ontwikkeling der aspiraten tot spiranten ging in het Grieksch niet gelijktijdig; de
voor in den mond uitgesproken aspiraten ϑ en ϕ gingen eerder tot spiranten over,
dan de gutturale χ.
Nu wordt ook de spelling Xristus begrijpelijk. Het woord werd uitgesproken als
h

[K ristus] en niet met gutturalen spirant. Wulfila had het dus kunnen weergeven als
Kristus en had zich dan alleen schuldig gemaakt aan de kleine onnauwkeurigheid,
dat hij voor de geaspireerde consonant een ongeaspireerde had geplaatst. Maar
deze onnauwkeurigheid was voor een zoo heiligen naam juist te groot, om te worden
h

geduld. De juiste uitspraak [K ristus] was met het door hem gekozen alfabet niet
weer te geven; daarom behield hij het Grieksche letterteeken X. Voor Christus' naam
geldt dit zonder uitzondering, zelfs in de samenstelling galiugaxristus. Ook het woord
pasxa wordt driemaal met het Grieksche letterteeken geschreven (in het evangelie
van Johannes) tegenover vijfmaal paska. Een kerkelijk-technische term als εὐχαριστία
geeft hij scrupuleus weer als aiwxaristia. Men voelt het verschil tegenover een
wereldlijken term als taitrarkes. Overigens komt deze spelling uiterst zelden voor.
De vormen Saixaineia (= Σεχενία), Xafira (= Χαϕειρα) en Zaxxaius (= Ζαϰχαῖος)
staan alle drie in Nehemja en zijn dus min of meer karakteristiek voor dit boek van
1)
het Oude Testament . De sporadische schrijfwijzen Axaïa in II Kor. IX, 2 (B-tekst,
naast Akaja in A) en Xreskus in II Tim. IV, 10 (A-tekst, naast Krispus in B,

1)

Daarnaast vinden wij in Nehemja ook Barakeiins voor Βαραχίον en Makmas voor Μαχμας.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

208
tegenover Κρήσϰης in den Griekschen tekst) leggen geen gewicht in de schaal.
Wij mogen hieruit dus afleiden, dat de k in het Gotisch een niet geaspireerde klank
was. Ditzelfde geldt ook voor andere Germaansche talen; de Kimbren worden in
het Grieksch uitsluitend als ΚίμΒροι weergegeven, evenals Cunimundus als
de

Κονιμοῦνδος. Was de Germaansche [k] geaspireerd, dan zou in de 4 eeuw voor
Christus zeker Χίμβροι en niet het overgeleverde Κίμβροι zijn geschreven. De
verschillende spelling van Καυχοι tegenover Χαττοι is natuurlijk geheel anders te
verklaren; zooals wij zagen hadden de Grieken geen klank, die aan den
Germaanschen gutturalen spirant beantwoordde, en kozen zij dus een der beide
explosieven, bij voorkeur de geaspireerde χ.
Uit de transcripties valt dus met betrekking tot de uitspraak van de got. h niets te
leeren. De gr. χ was in Wulfila's tijd in een uitgebreid gebied een aspiraat en stond
dus ver af van den germaanschen spirant, van welken aard men dezen nu ook wil
opvatten.
Opmerkelijk zijn spellingen als Abraham, Aharon, Johannes en enkele andere,
waar de Grieksche tekst regelmatig schrijft Ἀβραάμ, Ἀαρών, Ἰωάννης. Immers, indien
in de Gotische transcriptie een h wordt geschreven tusschen twee vocalen, die in
het Grieksch hiatus vormen, dan ligt het voor de hand, daaruit te besluiten, dat deze
h een zeer geringe klankwaarde moet hebben gehad. Mijn collega J.H. K e r n wees
mij er evenwel op, dat in het Gotisch deze h alleen geschreven wordt in die
eigennamen, waar in het Hebreeuwsch-Arameesch een h of een ḥ (emphatische
h) staat, terwijl de namen met oorspronkelijke alef of ajin in het Gotisch even
regelmatig zonder h worden gespeld, bijv. Gabriel, Aileiaizair, Baiailzaibul, Ennaa
enz. De eenige uitzondering is Ioanan in Nehemja 6, 18, ofschoon de Hebreeuwsche
naam luidt Jǝhōḥanān; wij zagen reeds eerder, dat de spelling der eigennamen in
Nehemja meermalen van die in het Nieuwe Testament afwijkt, terwijl
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zij bovendien vaak geheel verknoeid zijn. Deze geïsoleerde spelling heeft dus
nauwelijks eenige waarde voor de vraag, die ons hier bezighoudt.
Daar het onmogelijk moet worden geacht, dat de Gotische schrijfwijze zich hier
baseert op een Grieksch voorbeeld, aangezien hier de onderscheiding tusschen
namen met en zonder h niet wordt gemaakt, daar verder toeval is uitgesloten blijkens
de juiste weergave van de Hebreeuwsche vormen, is de eenige oplossing deze,
welke mij reeds door K e r n werd medegedeeld, dat de Gotische vertalers of
afschrijvers zich ten aanzien van deze namen aan de spelling van de Itala hebben
gehouden, dip eveneens verschil maakt tusschen de namen met en zonder h. Voor
de uitspraak van de h in den tijd van Wulfila is dus ook hieruit niet veel te leeren.
Indien men de Latijnsche hauchlaut [h] wilde weergeven, was er, zooals wij zagen,
geen ander teeken beschikbaar dan de h, al beteekende die ook [χ]. Het kan echter
ook niet anders dan een letterlijke transcriptie zijn geweest. En is de spelling met h
eerst in Oostgotische afschriften opgekomen, dan zijn er slechts aanwijzingen voor
dit dialect en deze latere periode uit te putten.
De zwakke uitspraak van de got. h zou verder blijken uit een aantal lezingen der
handschriften, waar deze klank niet werd uitgedrukt. Indien men de aangevoerde
voorbeelden overziet, dan komt men tot de conclusie, dat hier wel zeer lichtvaardig
uit het ontbreken van een letterteeken tot de zwakke uitspraak van den klank is
besloten. Zoo vinden wij eenmaal, in Mc XV, 38 voor het gewone alhs den vorm
1

2

als; men beweert nu, de uitspraak was dus niet [alχ s], maar bijv. [alχ s]. Ik zwijg
over het bezwaar, deze klankverbinding met een zwakke uitspraak der h (of als
geblazen strottenhoofdspirant) uit te spreken, maar wil slechts wijzen op de spelling
swumsl voor swumfsl in Joh. IX, 7. Niemand zal hieruit willen besluiten, dat de f
zwak gearticuleerd werd. Integendeel, indien een dergelijke weglating inderdaad
iets meer is dan een schrijversfout, dan kan men alleen dit hieruit opmaken, dat in
de
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zware klankverbinding mfsl een klank werd weggelaten en dit behoeft geenszins
degene te zijn, die het zwakst werd gearticuleerd. Indien in als het weglaten der h
iets meer is dan een schrijffout, dan kan zij verklaard worden uit de omstandigheid,
dat het uitspreken van een gutturaal tusschen twee voor in den mond gearticuleerde
klanken bezwaarlijk was. Werd de h werkelijk zwak uitgesproken, wat zou dan een
woord als fulhsni niet gemakkelijk de h kunnen verliezen. In werkelijkheid vinden
wij nooit *fulsni, *fulsnja, maar wel eenmaal (Matth. VI, 4) fulhsja; niemand zal hier
wel denken aan een zwakke articulatie van de nasaal, zoo min als een spelling
waurswa (Joh. VI, 28) dit voor de t kan bewijzen.
Iets anders staat het met schrijfwijzen als hiuma voor hiuhma (Luk. VI, 17 en VIII,
4) en drausnos in den tekst der Skeireins, terwijl in Joh. VI, 12 drauhsnos staat. De
tekst van Lucas toont verschillende Oostgotische eigenaardigheden; het zou dus
mogelijk zijn, dat in het latere Oostgotisch de h aan articulatiekracht had verloren;
het is opmerkelijk, dat in hetzelfde zesde kapittel van Lucas geschreven staat
1)
þairwakands (vs. 12) . Maar hoe men onder deze ‘bewijsplaatsen’ ook kan
rangschikken de spelling liuteiþ in Marc. V, 15 is mij geheel onbegrijpelijk. Tot in de
huidige Germaansche dialecten is juist in de positie voor t de gutturale spirant het
de

beste bewaard (nl., hd. licht), hoe zou dan hier het Gotisch der 4 eeuw reeds aan
een min of meer klankwettige elisie toe zijn? Dit kan niet anders dan een fout zijn,
zooals wij dat ook moeten aannemen voor spellingen als haiftais in Phil. I, 15 en
haifteis in I Tim. VI, 4; ofschoon deze schrijfwijze tweemaal voorkomt, zal toch wel
niemand er aan denken, deze weglating anders dan grafisch te beschouwen.
In II Kor. IX, 9 heeft de B-tekst uswaurts in plaats van

1)

In het zoog. Weensche Alcuinushandschrift wordt þairh weergegeven als ther. Maar de
oorkonde van Napels uit de 6de eeuw heeft nog regelmatig þairh. Het is dus m.i. nog zeer
onwaarschijnlijk, dat þairwakands iets meer dan een schrijffout zou zijn.
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uswaurhts. De weglating kan moeilijk meer dan een schrijffout zijn; anders is zij op
volkomen dezelfde wijze te verklaren als de spelling als voor alhs: op zwakke
uitspraak van de h behoeft dit niet te wijzen. Maar nu komt ook een omgekeerde
spelling voor: een vorm waurht, waar het waurt moet zijn; dit schijnt een hyperkorrekte
spelling te wezen, die alweder bewijzen moet, dat de h aan het verdwijnen was. In
Rom. XI, 17 heeft het A-handschrift volgens het Elementarbuch van S t r e i t b e r g
§ 27a een vorm waurhtai, waar waurtai moet staan. Maar in zijn Woordenboek lezen
wij op blz. 172 dat de lezing van het hs. is waurhtsa, een verknoeide vorm dus, die
ons omtrent de uitspraak niets kan leeren. Meer beteekenis heeft de spelling
gawaurhtai in Eph. III, 18, daar hier beide hss. deze zelfde lezing bieden. Hier staat
tegenover het Grieksch: ἐν ἀγάπ ἐρριζωμένοι ϰαὶ τεϑεμελιωμένοι de Gotische
vertaling: in friaþwai gawaurhtai jah gasulidai. Naar mijn meening is hier noch van
een schrijffout, noch van een hyperkorrekte h sprake. In de bron van A en B heeft
men het woord gawaurhtai gezet in de plaats van een ander woord, dat aan
ἐρρζωμνοι beantwoordde. Of dit *gawaurtai is geweest, is volstrekt niet zeker; een
adjectief gawaurts is niet overgeleverd, en zou beteekenen ‘wortels hebbend’ niet
‘geworteld’. Een vorm *gawaurtidai komt mij waarschijnlijker voor. Maar de bron van
A en B heeft hier een heel ander b e g r i p voor het oorspronkelijke in de plaats
gezet. Het woord gasuliþs beteekent ‘gegrondvest’ en deed denken aan een
beeldspraak aan het bouwen ontleend. Zoo schreef hij voor ‘geworteld en
gegrondvest in de liefde’ iets anders, nl. ‘gemaakt en gegrondvest’. Voor een
dergelijke verandering van den tekst zijn meer voorbeelden te vinden, geen echter
zoo voor de hand liggend als deze. In Luc. V, 4 wordt het Grieksche ὡς δὲ ἐπαὐσατþ
λαλῶν weergegeven als biþeh þan gananþida rodjands en in II Kor. VIII, 10 staat
tegenover een jah wiljan dugunnuþ van den A-tekst in B: jah taujan dugunnuþ.
Nu wordt de h ook meernalen weggelaten aan het eind
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van een woord. Wij vinden vormen als hwarjo, hwazu, hwamme, hwarjano,
hwaþaramme. De gevallen zijn niet alle gelijk te beoordeelen. Indien in den B-tekst
van Eph. V, 5 geschreven staat hwazuhors, dan heeft men een dier zeer talrijke
gevallen, waarbij twee dezelfde consonanten slechts eenmaal worden geschreven.
In Gal. V, 3 staat hwamme manne bimaitanaize; het is dus mogelijk, dat de afschrijver
de h van hwammeh weg liet onder invloed van den uitgang der beide volgende
woorden. De vormen hwarjano en hwaþaramme staan beide in de Skeireins en
bewijzen dus voor de taal van Wulfila niet veel; het weglaten van een klank aan het
eind van meerlettergrepige woorden, die in den zin zwak accent hebben, is van
weinig gewicht voor de bepaling van de uitspraak van zoo'n klank in het algemeen.
Daarom is het ook te begrijpen, dat het enclitische inuh zoo dikwijls zonder h staat,
ofschoon het mij waarschijnlijker voorkomt, dat de vorm inu blijkens gr. ἀνευ even
‘klankwettig’ is als inuh.
Als verder bewijs van zwakke articulatie wordt aangemerkt de omstandigheid,
dat -h aan het eind van een woord veelvuldig assimileert (vgl. v a n H a m e l t.a.p.).
Het betreft de partikel -uh en de woordjes nih, jah en nuh. Zeer zwakke toon is dus
in al deze gevallen waarschijnlijk. Maar een bewijs voor zwakke articulatie zou ik
hierin toch niet willen zien; in dat geval had men eerder kunnen verwachten, dat de
-h was weggevallen. Assimilatie vooronderstelt een articulatie van den
geassimileerden klank, die zwakker is dan die, welke overwint, maar toch in elk
geval sterk genoeg is, om zich in het tot stand komen van het eindresultaat te laten
gelden. Het is niet zoo zeer de kracht der articulatie, als wel de articulatieplaats, die
voor het intreden van een assimilatie van gewicht is.
Ik kan niet anders dan J e l l i n e k gelijk geven, dat ook uit de weglating der h in
de handschriften geen enkele zekere conclusie te trekken valt. Als eenig bewijs
voor de zwakke uitspraak van de h blijft nu nog over het verschijnsel, dat de g aan
het eind van woorden en voor -s of -t nooit als h wordt
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geschreven. Dit is, naar het mij voorkomt, de eenige belangrijke aanwijzing voor de
zwakke uitspraak der h: de spelling dags tegenover hlaifs, staþs geeft inderdaad te
denken. Maar deze spelling kan ook hare verklaring vinden in een andere
omstandigheid, dan in een uitspraak van h niet als [χ], maar als [h]. Het is mogelijk,
dat er tusschen [χ] en [γ] een nuanceverschil is geweest en wel in de articulatieplaats
van den zachten en den scherpen gutturalen spirant. De Germanen waren in het
onderscheiden van de consonanten, die achter in den mond werden uitgesproken,
nauwkeuriger dan bij labialen en dentalen. De bewegelijkheid en de gevoeligheid
van de Germaansche gutturalen is een welbekend verschijnsel.
Uit de gegevens, die de Gotische brjbelvertaling ons verschaft, is dus geen enkele
aanwijzing voor een min of meer sterke articulatie der h te halen. Er is, voor zoover
ik zie, niets, dat ons zou verbieden, een uitspraak van scherpen gutturalen spirant
[χ] aan te nemen in de verbindingen hl, hn, hr, aan het eind en in het midden voor
t, s. Ja zelfs een woord als þwahl werd met [χ] uitgesproken; de spelling þwalh in
Skeireins II, 8 bewijst, dat de afschrijver het noodig vond den uitgelaten klank nog
achteraf toe te voegen.
Het is juist, dat de overige Germaansche talen een geleidelijke verzwakking van
de

de articulatie der h vertoonen. Maar wat bewijst dit voor het Gotisch der 4 eeuw?
De Oudnoorsche runeninscripties toonen de h voor de r, l, n aan het woordbegin in
volle kracht; de vaak geciteerde vorm rhoAltR op den steen van Vatn bewijst, indien
ste

het niet een ritsfout is, toch niet meer, dan dat in de 8 eeuw de h in deze
verbindingen de oude kracht verloren had. Maar harabanaR op den steen van
de

Järsberg toont, dat in de 6

eeuw de verbinding hr nog [χr] werd uitgesproken; vgl.
de

ook den Frankischen naam Chramnus in de 6 eeuw.
Het Westgermaansch geeft al geen ander beeld te zien. In de naamgeving van
den tijd der volksverhuizing is het gebruik, dat de namen der naaste familieleden
met elkander
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allitereeren; nu zijn in het koningshuis der Merovingen de namen met Ch zeer talrijk:
de

de stamvader heet Childerich (5 eeuw), zijn zoon Chlodwig (481-511), wiens zonen
waren, behalve Theoderich I, Chlodomer, Childebert, Chlothar I; de laatste had
weder als kinderen Chramnus, Charibert en Chilperich. Het gebruik van deze namen
wijst eerder op een uitspraak van den beginklank als [χ], dan [h].
Namen met het eerste lid Hlud- (gr. ϰλυτος, Skr. çrutá-) zijn bij de Franken talrijk.
de

De naam Lotharius heet bij de Romeinsche schrijvers tot in de 6 eeuw regelmatig
Chlotharius; de Grieksche transcriptie luidt Χλωϑάριος en Κλοαδάριος. Wij kunnen
niet anders besluiten, dan dat de scherpe spirant toen nog uitgesproken werd. Wel
de

is de vorm Hludwîg in het Lodewijkslied der 9 eeuw te beschouwen als een oude
spelling, die voor de koningsnamen nog lang bleef gelden, nadat de h niet meer
de

uitgesproken werd, maar tot in de 9 eeuw wordt in de verbindingen hl, hn, hr en
hw de h nog correct geschreven, wat bewijst, dat deze klank nog in zoo laten tijd
1)
niet geheel kan zijn verdwenen .
Zelfs voor een vocaal schijnt de gutturale spirant nog lang te hebben voortgeduurd.
de

De Frankische koningsnaam Hildebert wordt nog in de 6 eeuw, behalve Hildibertus,
ook Childebertus geschreven; den naam van den Wandaalschen vorst Hildirix vinden
de

wij ook gespeld Childiricus (5 eeuw); de Westgotische koningsnaam Chindasuinthus
de

staat met een ch bij een schrijver uit de 7

eeuw. Het is dus volstrekt niet zeker,

de

dat het Gotisch van de 4 eeuw de h in anlaut voor vocaal als hauchlaut uitsprak.
Het feit, dat Wulfila den Griekschen spiritus asper met h weergeeft bewijst niets;
indien de Goten geen hauchlaut hadden, dan was de scherpe spirant nog het best
geschikt de h weer te geven.
Een naam als Hildebert toont aan, dat in een zware verbinding als rht de gutturale
spirant reeds eerder werd uit-

1)

Zie W. B r a u n e , Althochdeutsche Grammatik, § 153.
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gestooten. Dit blijkt ook uit de andere Germaansche talen. De runische vorm worahto
de

op den steen van Tune uit de 5 eeuw beantwoordt nog geheel aan het got. waurhta.
In de volgende eeuw vinden wij reeds vormen als orte (By) en urte (Ødemotland),
de

op de bracteaat van Tjurkö van de 7 eeuw wurte. Maar deze laatste inscriptie
bevat ook den vorm wllhakurne, dat men algemeen opvat als walhakurne, ‘op de
walsche kroon’. Ongetwijfeld beteekent de spelling walha-hier nog [walχa-], terwijl
de latere vorm valr luidt.
Deze voorbeelden mogen voldoende zijn, om aan te toonen, dat de uitspraak der
h als scherpe gutturale spirant in verschillende Germaansche dialecten nog lang
gehandhaafd is gebleven. Er bestaat geen voldoende aanwijzing, dat het Gotisch
der vierde eeuw reeds verder op den weg van [χ] tot hauchlaut [h] zou zijn
voortgeschreden, dan de zustertalen. Integendeel, de vastheid van spelling in
woorden als fulhsni, wahstus, gaþlahsnan, rohsns, saihs, skohsl, taihswa, bairhts
wijzen er op, dat men dezen klank nog duidelijk hoorde en dus ook duidelijk uitsprak.
Men kan eerder de vraag stellen, òf en in hoeverre de spirant reeds tot hauchlaut
was overgegaan en ik zou geneigd zijn daarop te antwoorden, dat deze ontwikkeling
nog nauwelijks had aangevangen.
L e i d e n , November 1929.
J. DE VRIES.
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1)

De dichtvorm van Het Leven ons Heren.

In de inleiding op zijn voortreffelik verzorgde uitgave van Het Leven ons Heren heeft
dr. Beuken zich veel moeite gegeven om - langs statistiese weg - tot een bepaling
te komen van de stijl waarin dat gedicht is geschreven. Zijn konklusie luidde dat het,
in de vorm waarin wij het volledige werk kennen, een zodanige mate van stijleenheid
2)
vertoont, dat we niet met Verdam aan invoegsels of uitweidingen van een afschrijver
mogen denken, maar het eerder voor een totale omwerking en modernisering van
een oudere, beknoptere, tekst moeten houden. Het is hier niet mijn bedoeling op
de vraag in te gaan, die ook voor dr. B. nog niet afdoende beantwoord is, of we
inderdaad van een her-dichting naar een beknopter voorbeeld mogen spreken dan
wel of omgekeerd de breedvoeriger redaktie toch de originele lezing vertegenwoordigt
waarnaast dan de beknoptere teksten secundair zouden zijn. Wel wilde ik enkele
opmerkingen maken over de stijl die, als men de juistheid er van beaamt, nog een
enigszins andere kijk op de dichtvorm van dit merkwaardige epos zullen geven, en
tevens het betoog, dat we de tekst van het Utrechtse handschrift als een werk uit
één stuk hebben te beschouwen, nog enigermate kunnen versterken. Vooral hoop
ik, door het aanwijzen van een eigenaardige schoonheid, iets te kunnen bijdragen
tot het beter genieten van een dichtwerk, waardoor ik mij altijd machtig aangetrokken
heb gevoeld.

1)
2)

Versl. en Meded. Kon. Ak. afd. Lett., 4e Reeks, Deel. IV (1901).
Dit artikel was reeds geschreven toen mij onder de ogen kwam wat prof. Albert Verwey in
het Handelsblad van 17 Aug. jl. over het Leven ons Heren opmerkte. In weinig woorden zegt
hij wat ik meer in den brede tracht aan te tonen, en hij trekt een verdere konklusie door het
werk als een buitengewoon lange ballade te karakteriseren.
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Tot de door Beuken gekonstateerde ‘analytiese’ stijl van L.o.H. behoort dat de
dichter, om zijn gedachten te uiten, zelden onderschikkend, in den regel
nevenschikkend verband kiest. Geen wonder dus dat we dikwels versregels
aantreffen die op zich zelf een ‘volledige zin’ uitmaken. Deze zinnen nu horen dikwels
als rijmparen bijeen, hetzij als zuiver nevengeschikte zinnen, hetzij dat naar de
betekenis een onderschikkend verband is vast te stellen, maar dan zó dat ook de
ondergeschikte gedachte in de vorm van een zelfstandige zin wordt uitgedrukt of
in een vorm die daaraan nauw is verwant (waarbij het vaak zo is gesteld dat voor
't taalbewustzijn in de Middeleeuwen zo'n zin wellicht meer dan voor ons aan de
zijde van de zelfstandige zinnen stond; ik denk hierbij b.v. aan de overgang van
ontkennende en vragende tot hypothetiese zinnen). In nog andere gevallen houdt
de twede regel van een rijmpaar een appositie, vergelijking of iets dergelijks in en
ook andere konstrukties komen voor, maar telkens zo dat een regelpaar een
afgesloten geheel vormt.
516 Herodes was coninc in diere stont,
Gierech ende wreet, fel als een hont.
Van dien kinde hoerde hi niemare,
Hi wert in vruchte ende in vare.
520 Hi ontriet dat hijt mochte sien,
Alst lichte mochte gescien,
Dat hijt soude hebben in sijn hant
Al sijn volc ende al sijn lant.
Hi ontboet die coninge alle drie
525 Die peelgrime waren. te hem quamen sie.
Hi seide: ‘heren, willecomme sijt!
Dat ic vraghe, ghi my belijt:
Over al dit lant so maecti mare,
Dat een kint es, en weet ware,
530 Gheboren, dat coninc sal sijn;
Segt waer ende hebt de hulde mijn.’
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Sie antwerden: ‘here, ne belgt u niet,
Hets gheboren, het es ghesciet;
Tkint sal noch hebben in sine hant
535 Al dese werelt ende al u lant.’
Als herodes vernam dese tale
Hem was wee, hi geliet hem wale.

Zoals men ziet, worden de gepaarde regels af en toe door dubbelparen afgewisseld;
het bovenstaande fragment gaat door met 2, 4, 4, 4 (3 + 1), 4, 2, 2 regels. Soms
vinden we perioden van 6, een heel enkele keer van 8 of 10 regels.
117 Omme dat wi alle siin in sonden,
Hebbic ghesocht ende hebbe vonden
Die gheborte van enen man,
120 Die alle sonden vergheven can.
Alse god vanden hemel, onse vader,
Sine creaturen sach algader
Ter hellen varen die hi ghemaecte,
Datse die helle algader sacte,
125 Als hi dit sach, hi riep: ‘gabriel,
Hore na my ende make di snel,
Ene boedscap willic laden dy
Die ic di segge, nu hore na my:
Ic maecte den eersten man adame
130 Ende deerste wijf, yve was haer name;
Met enen appel braken si mijn gebot,
Sie waenden beide wesen god.
Alsict wiste, si waren ondaen,
Uten paradyse werpicse saen;
135 Daer ne can hen gehulpen selver no gout.
Het becoept menich sonder scout.
Sie waren ries, si waren sot,
Dat si braken mijn ghebot
Sint dat dat was, ne was noeyt man,
140 Alsoe verre als ict verkinnen can,
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No moeyses no abraham,
Die binnen den paradise quam.
Noit steet die porte al beloken
Van paradyse, ende oec besloten.

Ik wil nu in het midden laten of men wellicht de twede helft van v. 123, v. 124 en de
eerste helft van v. 125 en ook v. 140, 141 als invoegsels wil beschouwen; dat
herhaaldelik eenheden van 6 en een enkele keer van meer regels voorkomen, staat
vast. Doorgaans zijn zulke perioden dan weer zo gebouwd, dat verschillende
versregels als zin of bijzin op zich zelf staan. Van v. 2465 af tellende vond ik op ±
1000 regels 12 gevallen waar er 6, 3 waar er 8 bijeenhoren, dus 900 verzen die in
enkele of dubbele rijmparen staan; van 3515 af op 1000 regels 17 gevallen van 6,
10 van 8 en 1 van 10 bijeenhorende, zodat ruim 800 regels aan enkele en dubbele
paren overblijven.
In andere Middelnederlandse dichtwerken met paarsgewijs rijmende regels vindt
men dikwels dat de zin of periode over een onregelmatig aantal regels doorloopt,
soms zo dat de ene regel van een rijmpaar behoort bij een voorafgaande, de andere
bij een volgende zin, soms zo dat de zin midden in een vers eindigt:
Van dichten comt mi cleine bate.//
Die liede raden mi dat ict late
Ende minen sin niet en vertare.//
Maer om die doghet van hare,
Die moeder ende maghet es bleven,
Hebbic een scone miracle op heven,
Die god sonder twivel toghede
Mariën teren, diene soghede.//
Ic wille beghinnen van ere nonnen
Een ghedichte.// god moet mi onnen
Dat ic die poente moet wel gheraken
Ende een goet ende daer af maken,
Volcomelijc na der waerheide,
Als mi broeder ghijsbrecht seide,
Een begheven willemijn;
Hi vant in die boeke sijn.//

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

220
Hi was een out ghedaghet man.//
Die nonne, daer ic af began,
Was hovesche enz.

Waar men zoekt in L.o.H., zelden of nooit zal men er een dergelijke bouw aantreffen.
Het overgrote gedeelte van het gedicht is een aaneenschakeling van enkele en
dubbele versparen. Het is misschien mede deze regelmaat die Kalff (I, blz. 136)
aan oude liederen, met name bij vs. 478 vlgg. aan een Driekoningenlied deed
denken. Het was diezelfde regelmaat die mij in vs. 422 vlgg., in de klacht van Maria
Magdalena, indertijd een lied in 6-regelige strofen heeft doen vermoeden, die intussen
dan toch ook weer uit versparen, voor het merendeel zelfs uit zinnen die één vers
uitmaken, zouden zijn opgebouwd. Een grote eenvoud dus in de kompositie, weinig
buigzaamheid, een grote strengheid die (en hier dus ook weer de eenheid van stijl
waarop dr. B. de nadruk legt) het hele gedicht doortrekt. Wil men dit kortademigheid,
onbeholpenheid, houterigheid, gebrek aan kunstvaardigheid noemen, dan ben ik
het met het ongunstige dat in dit oordeel ligt opgesloten, niet eens; maar een
doorlopende eigenaardigheid is het in ieder geval.
Men vraagt zich af of er niet meer karakteristieke eigenschappen van ritmiese aard
zijn aan te wijzen waaraan het is toe te schrijven dat men van bijna ieder willekeurig
gekozen fragment van dit gedicht onmiddellik de herkomst herkent. Zijn het de
verzen waarin steeds één heffing en één daling op elkaar volgen, zoals in het Leven
van Sinte Lutgart?
132
137
138
143
148

Sie wáenden beíde wésen gód.
Sie wáren ríes, sie wáren sót.
Dát sie bráken míjn gebót
Noch stéet die pórte ál belóken
Wíllic wérden ánder mán.

Misschien zijn ze talrijker dan in andere Middelnederlandse gedichten, maar ze
worden toch telkens door vrijer gebouwde verzen afgewisseld.
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Is het dan soms dat we meer dan gewoonlik hier aantreffen twee heffingen op elkaar
stotende, zoals in
245
481
498
517
2408
2506
2517
2520

Hare lichame wies, het wért máre
Als noeyt clérc bínnen parijs
Een gepéns hádden sie saen
Gierich ende wréet, fél als .1. hont
Dien ghi hier hout geváen nú
Dien wi geváen hoúden hier
Dat wi tséins gélden niet
Ondervint des máns séde.

Ook dit draagt misschien tot het biezonder karakter bij, evenals dat in 't algemeen
de heffingen mij zwaarder, de kontrasten tussen heffing en daling mij sterker toelijken
dan doorgaans het geval is, wat aan het vers van L.o.H. een zware gang, iets stroefs
schijnt mee te delen, dat sterk afsteekt bij de geleideliker vloeiing van de verzen
van b.v. Reinaert of Beatrijs.
Het meest sprekend lijkt me echter die eigenaardigheid in de verskonstruktie, die
ik geneigd zou zijn in verband te brengen met de boven bedoelde opbouw uit enkele
en dubbele versparen, een ritmies principe dat men in zekere zin zou kunnen
beschouwen als een nog dieper liggende kongruentie van ritmiese eenheden. Op
1)
deze bouw is vroeger al gewezen , maar ik wil er nog eens met nadruk de aandacht
op vestigen. Ofschoon die ook weer van andere Middelnederlandse dichtwerken
wel zijn aan te wijzen, wordt men in L.o.H. getroffen door het buitengewoon vaak
voorkomen van verzen als de volgende, opgebouwd uit twee kongruente vershelften:
137
167
179
185
214

Sie waren ries, si waren sot
Vant hise in plaetsen, vant hise int spel?
Het es die bloeme, gi sijt die doren
Si wert vervaert, sere ontdaen
Heylich vader, heylich god

1)

De Vooys, Opmerkingen over Nederlandse verbouw, N.T. 1905 en Verz. Opst. II, blz. 282.
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347
360
442
456
502
507
517
537
543
626
684
2411
2413
2417
2419
2479
2435
3268
3275

Het was ontdect, het was ontlat
No met rouwen, no met seere
Dat was recht, dat was die wet
Hi was al blent, hi ne sach twint
Sine letten niet, sie gingen wech
Sie ne heeldens niet, si maectent maer
Gierech ende wreet, fel als een hont
Hem was wee, hi geliet hem wale
Ic hebt ghemint, ic hebt vercoren
Hi verwoedde, hi wert ontdaen
Sie en letten niet, sie voeren wech
Hi es u here, hi es u vader
Hi es u god, hi es u here
Het was onwet, het was onrecht
Hi was mijn mester, hi was mijn here
Donwerdige iudas, donwettege man
Hi es soe wijs, hi es so vroet
Met groten sere, met bitteren rouwe
In der manieren, in derre wijs.

Parallelisme, herhaling en tegenstelling, zal men zeggen, waarvan voorbeelden in
overvloed door dr. B. zijn aangehaald. Volkomen juist, maar moet men deze
eigenschappen alleen naar de betekenisinhoud en naar de syntaxis waarderen?
Letten we op het parallelisme ook in het ritme, dan treft het ons dat dit evengoed is
te horen in regels waar géén parallelisme naar de zin of de zinsbouw is aan te
wijzen, waar opsomming, toelichtende verklaring het vers vol maken of waar het
betekenisverband tussen de vershelften nog heel anders is:
139
149
207
209
245
272
274
276
349
352
474

Sint dat dat was, ne was noeyt man
Gabriel antwerde: doet uwen wille
Maria antwerde: scone bode
Dattu segs, dat moete gescien
Hare lichame wies, het wert mare
Hine dorst laten, want hi was god
Ende sprac te hem, dit was sine tale
Joseph seit hi, ic ben bode
Daer ne was no weech, no venstre no dore
Hagheldet, snuwet, vielet nat
Ende du maria, moeder blide
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527
534
559
560
2225
2230
2260

Dat ic vraghe, ghi my belijt
Hets gheboren, het es ghesciet
Dat gi segt, oft gijt voldoet
Si namen orlof, si gingen saem
Sie quam te hem, hi was in vare
Segge mi man, ne hels mi niet nu
Hi liegt ons allen, hi maect sijn spod

Alle aangehaalde regels beantwoorden ieder op zich zelf aan 't maatschema dat
men gewoon is voor Middelnederlandse gedichten aan te nemen: (drie of) vier
heffingen, afgewisseld door een onregelmatig getal (een, twee, drie) dalingen; soms
ontbreekt de daling tussen twee heffingen. Toch hoeft nauweliks gezegd dat het
klankeffekt, waarvan dit schema de aanduiding is, bij verschillende gedichten sterk
uiteenloopt. In het Leven van Sinte Lutgart ontstaat een soort iambiese maat. Gaat
men verschillende gedichten onderzoeken alleen door ze te skanderen, dan zal
men dikwels geen belangrijk onderscheid opmerken. Geen wonder, als men bedenkt
wat 'n ruwe scheiding dan wordt gemaakt tussen wat brutaalweg heet betoond en
onbetoond. Wie niet mechanies te werk gaat, maar stil in zich zelven luistert naar
de dansende maat waarin de woorden zich aaneenreien, hoort allerlei fijne
schakering van kwantiteit, klemtoon, toonhoogte. Het is alweer overbodig te
herinneren aan het verschil tussen Vondel's en Cats' alexandrijnen. Sommige
ste

Middelnederlandse dichters hebben het, naar het òns (20 -eeuwse lezers!)
voorkomt, gebracht tot een grote lenigheid en natuurlikheid. De dichter van de
Reinaert beweegt zich in het schema (maar het schema is grof en van ons maaksel)
met een bevalligheid en ongedwongenheid die de indruk maken alsof alle
kunstmatigheid er vreemd aan is en alsof zijn versificatie de meest vanzelfsprekende
wijze van uitdrukken zou zijn. Lezen we òns gedicht op de wijze waarop men
doorgaans Middeleeuwse epiese poëzie leest, met de natuurlike klemtonen en in
het tempo van het gewone spreken, iedere regel ongeveer als proza geritmeerd,
met een kleine rust die de rijmen doet uitkomen, dan lijkt de dichtvorm op veel
plaatsen onbeholpen.
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Of zouden we ons in de wijze waarop het gelezen moet worden, kunnen vergissen?
Geven wij ons wel voldoende rekenschap van de verschillende toon waarop onze
oude epiese vertalen zullen zijn voorgedragen? Moet er in de voordracht geen
verschil hebben geklonken tussen de luchtig keuvelende roman van Lancelot, de
opgewekt verhalende, spottende Reinaert, de ernstige Carel en Elegast? Als we
de Reinaert lezen op een natuurlik realistiese toon, in een tamelik vlug tempo, dan
zullen we over het ritmies effekt wel voldaan zijn, maar vooreerst bewijst dat nog
niet dat men hem werkelik zo heeft voorgedragen en ten twede, al was dit zo, dan
volgt daaruit nog niet dat L.o.H. op dezelfde manier moet worden behandeld. Dat
aan epiese gedichten van vele volken een zangerig gedragen toon en langzaam
tempo oorspronkelik eigen was, meen ik voor een algemeen gangbare opinie te
mogen houden. Ik herinner hier ook aan wat Maya Tamminen in haar vertaling van
de Kalewala meedeelt over ‘langzame, halfgezongen wijze van voordracht’, waarop
Finse volkszangers hun epos ten gehore brengen; de Kalewala, die bij alle verschil
toch ook zulke treffende overeenkomsten met een gedicht als L.o.H. aanbiedt,
overeenkomst in stijl die men in het eerste het beste citaat zal opmerken:
Aan het venster zat haar vader
snijdend aan een fraaie bijlschacht.
‘Waarom weent ge, arme dochter;
arme dochter, jeugdig meisje?’
‘'k Heb wèl reden om te weenen
om mijn droef lot te beklagen!
Daarom ween ik, lieve vader,
daarom ween ik, daarom klaag ik,
kwijt ben ik mijn boezemkruisje
en de spang ook van mijn gordel;
van mijn borst het zilver-kruisje
van mijn leest de koop'ren gordel.’

Voor het Germaanse epos zal de gedragen toon wel de enige zijn geweest waardoor
de allitteratie tot haar recht kwam.
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Naar de opvatting van Beuken hebben we in L.o.H. het werk van een dichter die
door de taferelen die hij ophangt, in de uitdrukkingswijze die hij kiest, duidelike
blijken geeft er bewust naar te streven een ongeletterd publiek te boeien; ik voeg
er bij dat zijn gedicht wel meer voor voordracht dan voor lektuur zal zijn bestemd
geweest. Zo'n voordracht moet wel in een langzaam, gedragen tempo hebben plaats
gehad, wilde het gehoor de voordrager of voorlezer kunnen volgen en onder de
indruk van het verhaalde komen. Zouden nu de verstypen, waarop ik boven wees,
ons de weg niet kunnen wijzen om de wijze van voordracht, die voor dit gedicht
vereist werd, te benaderen? De eigenaardige sterk uitkomende caesuur, die deze
kenmerkt, heeft mij bij het lezen van allerlei passages uit L.o.H. altijd sterk
geïntrigeerd. Het is alsof men onder de indruk van verzen als de bedoelde, die
overal verspreid in het gedicht voorkomen, de neiging voelt om ook in andere, waar
de verdeling in tweëen zich niet zo sterk opdringt, dezelfde caesuur aan te brengen.
De caesuur, die Jonckbloet ons voor àlle Middelnederlandse verzen wilde aanpraten,
is voor L.o.H. aannemeliker dan voor veel andere. Spreekt men de volgende verzen
in een langzaam gedragen tempo uit, dan komt op verrassende wijze een metrum
dóorklinken dat een zeer plechtige indruk maakt, volkomen in harmonie met de
ernstige inhoud van het dichtwerk, een zwaar ritme dat door zijn indrukwekkendheid
voor een verheven epies gedicht wel heel gelukkig lijkt:
117 Omme dat wi alle siin in sonden,
Hebbic ghesocht ende hebbe vonden
Die gheborte van enen man
120 Die alle sonden vergheven can.
Alse god vanden hemel, onse vader,
Sine creaturen sach algader
Ter hellen varen die hi ghemaecte,
Datse die helle algader sacte
125 Als hi dit sach, hi riep: ‘gabriel,
Hore na my ende make di snel,
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1)

Ene bóedscáp willic laden dy
Die ic di segge, nu hore na mi.’

De Vooys heeft op de boven aangehaalde bladzij een veronderstelling gewaagd
dat het ritme van het Beowulfvers, bestaande uit twee half-verzen, elk met twee
zware allittererende lettergrepen, niet geheel verloren zou zijn gegaan. Verdam en
Beuken zijn door de inhoud en de geest van L.o.H. vanzelf gekomen tot een
vergelijking met de Heliand. Is het al te gewaagd om te veronderstellen dat, wie
weet door welke onnaspeurlike overlevering, er van de traditie van het
de

oud-germaanse epos nog genoeg over was in de 13 eeuw om een dichter als die
van L.o.H., in de vorm die hij koos voor zijn ‘volksevangelie’, zich bewust of onbewust
daarbij te doen aansluiten? Zou men tegenover het grote verschil dat B. aanwijst
de

de

tussen de Christusfiguur van de 9 en van de 13 eeuw een positieve overeenkomst
in ritme tussen beide gedichten mogen stellen? Men luistere naar de aanvangsregels
van het oud-Saksiese epos:
Manega uuâron the sia iro môd gespôn
That sia bigunnan uuord godes (cûðian)
Reckean that girûni that thie rîceo Crist
Under mancunnea mâriða gafrumida
Mid uuordun endi mid uuercun ...

En klinkt ons het ritme van L.o.H. niet toe uit oude volksliederen als
Het was een maget uutvercoren
Daer Jesus af woude sijn geboren
Heer Jesus sprac tot Grabriel schoon
Hi seide: vaert neder uuten troon

of
Heer Halewijn sanc een liedekijn
Al wie dat hoorde wou bi hem sijn.
En dat vernam een koningskind
Die was zoo schoon en zoo bemind

waarmee het ook de versparen gemeen heeft?

1)

Vgl. beneden blz. 231 vlg.
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Of ik mij nu verbeeld dat het hele gedicht, zoals het ons is overgeleverd (maar hierop
leg ik in het voorbijgaan de nadruk!) op de aangegeven wijze moet en kan worden
gelezen? Of men nu niet te recht kan tegenwerpen dat de lezing in halfverzen, voor
een deel der verzen door de bouw vanzelf aangewezen, voor een ander deel zeer
voor de hand liggende, toch voor weer andere twijfelachtig of zelfs geforceerd lijkt?
Ik meen dat uit een ritme als ik voor v. 117-128 voorgesteld heb te erkennen, heel
gemakkelik er een kan ontstaan waarin de caesuur enigermate verwaarloosd wordt;
dat er verzen zijn waarbij zowel de lezing in twee helften als in doorlopende rede
mogelik is, en dat naar analogie hiervan andere verzen zouden kunnen zijn ontstaan,
waarbij de toepassing der caesuur al te onnatuurlik werd. Al moet ik hier dan ook
dadelik weer de beperking maken dat wij door onze leesgewoonte bevooroordeeld
zijn. Veel hangt er van af hoè men die caesuur toepast; of men met een plof neerkomt
op de zware lettergreep en dan bot afbreekt - waarbij de schaar van mevrouw
Dorbeen dienst zou kunnen doen - of dat men een luchtig verwijlen bij de laatste
betoonde silbe, die tegelijk enigszins rekkend, voldoende acht om de maat te doen
uitkomen, een manier van lezen waarbij men de caesuur tot in het onmerkbare laat
verdwijnen, zoals toch ook bij het lezen van rijmwoorden op het eind der regels de
enige goede praktijk is. Dat de caesuur soms nauweliks geaccentueerd werd lijkt
op zijn minst aannemelik voor verzen waar hij midden in een woord zou vallen:
142
383
1592
1614
1749
2288

Die binnen den pa-radyse quam
Ende viel in knie-ghebede saen
Het soude u moeder-kerke sijn
Het was in palm-sondaghe gesciet
Merct hier gierich-heide groet
Peter weder-seide hem al.

Tegen sommige verzen zou men bezwaar kunnen maken op syntaktiese gronden,
verzen waar door de caesuur het syntak-
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ties bijeenhorende uiteengerukt werd, al kan dit bezwaar niet groot zijn daar scheiding
van een syntaktiese groep door het rijm van Middelnederlandse en andere verzen
toch ook niet ongewoon is:
Beatr.

37

Dese ioffrouwe en was niet
sonder
Der minnen, die groot
wonder
Pleegt te werken achter
lande.

Ik meen dus, zonder dat men mij er van zal beschuldigen het gedicht met alle
geweld in een systeem te willen wringen, met inachtneming van het bovenstaande
omtrent het soms nauw merkbare van de caesuur, maar steeds het gedragen tempo
bewarende, de aangehaalde passage verder te mogen lezen als volgt:
127 Ene boedscap willic laden dy,
Die ic die segge, nu hore na my:
Ic maecte den eersten man adame,
130 Ende deerste wijf, yve was haer name;
Met enen appel braken si mijn gebot,
Si waenden beide wesen god.
Als ict wiste si waren ondaen,
Uten paradyse werpicse saen;
135 Daer ne can hen gehulpen selver no gout,
Het becoept menich sonder scout.
Si waren ries, si waren sot,
Dat sie braken mijn ghebot.

Jonckbloet en Van Helten is verweten dat ze, ter wille van het systeem dat zij
voorstonden, voor sommige woorden de onmogelikste klemtonen hebben voorgesteld
en dat men, door hun metriek te aanvaarden, verzeilt in een onontwarbaar komplex
van regels, die men zou moeten leren om Middelnederlandse verzen te kunnen
lezen zooals het behoort. Het is duidelik dat men ook voor moderne dichters naar
zulke wetten zou kunnen zoeken, en ze wellicht zou vinden, maar dat degene die
gevoelig is voor ritme, de regels niet behoeft te leren, al
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past hij ze onbewust toe. In het algemeen zal men moeten erkennen, dat bij
zangerige voordracht de klemtoon allicht anders uitvalt dan in het dagelikse spreken
en vaak met verwaarlozing van logiese eisen door een ritmies principe wordt
geregeld. Ook is in het oog te houden dat er in het Middelnederlands, getuige onze
tegenwoordige dialekten, stembuigingen zullen zijn geweest die door ons, nuchter
logies denkende maar ook sprekende en schrijvende Hollanders, niet zo dadelik
worden vermoed. Verder moet men, daar het hier oude taal geldt, de mogelikheid
voor ogen houden dat nu en dan een klemtoon, die van ons spreken uit zonderling
lijkt, toch wel kan hebben gegolden. En dan, mogen we niet veronderstellen dat ook
een Middeleeuws dichter wel eens uit systeemzucht de perken zal zijn te buiten
gegaan die ook hem de goede smaak had moeten stellen? Als ik in L.o.H. een rijm
lees als
2541 Pylatus keert hem ten iodén
Ende seit: mi dunct in minen sén of
4542 Dese marien gesélden hén
Met harre diere speciën

behoef ik dat evenmin mooi te vinden of hoef ik mij evenmin wijs te maken dat dit
in de Middeleeuwen natuurlik was als ik het doe van Gorter's regels
....... een vogelpoel
Die 'n zomerdag niets doet dan spiegelen
Het kleine vee dat de lucht afweidt en
Zich samen naar den stal beweegt.

Maar in ieder geval zijn er een aantal woorden die werkelik in de Middeleeuwen en
wellicht nog in dialekten (zie de opmerking van De Vooys a.w. blz. 276, noot) andere
accentwaarden hebben gehad dan waaraan wij gewoon zijn, en deze andere
waarden vooral in poëzie kunnen hebben bewaard. Dit zijn b.v. afleidingen en
samenstellingen waarvan het tegenwoordig zwaktonig woorddeel in het
Middelnederlands nog zwaarder betoond moet zijn geweest, zodat het tellen van
zulke silben in hoofdtoonpositie niet onaannemelik is. Men kan dan
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ook geen bezwaar hebben tegen een skandering als volgt:
171 Dáer sie alléne dághelíke
191 Minen mágedóm heb ic ghelovet
223 Háre vertéllen mine blíscáp
Die my god sende ende sine bóetscáp
229 Elízabeth ántwerde: sijt wíllecóme
263 Hi wildese laten stíllekíne
297 Ónderhórich soe wes hare
1040 Daer men kérmésse oft brúlocht déde
1834 Dijn verrádenésse dat es groet
3023 Ic vergeve hem sine mésdáet
2374 Dit was al in goeden vrínácht
2375 Alset dach was in goeden vríendághe
3029 Met meneger gesélscáp
Ende oec met groter blíscáp
3150 Die ónwét hebben gedáen
3165 Hóvérde felheit no scamp
3228 Doer óetmóet so biddix di
3687 Donker wert óver ál.

In voorkomende gevallen zullen dergelijke woorden ook anders betoond moeten
worden, hetzij op de lettergreep die het bij ons ten slotte heeft gewonnen, hetzij op
de lettergreep die bij ons voorgoed de zwakkere toon heeft aangenomen.
In de tweede plaats moet men in aanmerking nemen, dat allerlei kleine woordjes
die we gewoonlik tot de zwaktonige rekenen, op bepaalde plaatsen in de zin en dus
zeker in het vers, als betoonde lettergrepen kunnen gelden. Het verschil tussen
‘betoond’ en ‘onbetoond’ is betrekkelik; in een bepaalde omgeving kan een woord
in de heffing staan dat in een andere omgeving een daling zou vertegenwoordigen.
Zo kunnen zgn. ‘toonloze’ lettergrepen tegenover andere ‘toonloze’ als ‘betoond’
moeten gelden; men zie hierover wat Franck opmerkt over ghèregnéert (Mnl. Gramn.
§ 12) en vergelijke het Vlaamse lidwoord nen met ons 'n. Wie de voorbeelden bij
De Vooys opslaat zal zien dat hierdoor nog niet alle dwaze skanderingen in
bescherming worden genomen. In ons geval is nog op iets anders de aandacht te
vestigen. Is het
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op zich zelf onaannemelik dat woorden, in verband met een funktieverandering die
in het Middelnederlands, met name in de dichterlike taal van een zeer oud gedicht,
nog niet zo ver voltrokken was als tans, in bepaalde gevallen in ietwat zwaarder
betoning nog een herinnering bewaarden aan hun vroegere funktie? Ik denk hier
aan woordjes als dat, van aanwijzend voornaamwoord tot voegwoord of betrekkelik
vnw. verzwakt, aan 't samenvattende so dat toch eenmaal een bijwoord was met
aanwijzende kracht, aan de voegwoorden als en dan, aan 't lidwoord een uit 'n
telwoord ontstaan, aan allerlei voorzetsels en aan 't voegwoord ende. Erkent men
de mogelikheid dat zulke woorden in de heffing konden staan, dan zullen
verschillende verzen inplaats van drie heffingen er vier blijken te tellen, en zal ook
de oorspronkelike bouw van deze verzen uit halfverzen op nog veel meer plaatsen
in het gedicht aan het licht komen. Ik voor mij zou dus willen lezen b.v.
3158
240
2053
3247
3450
3311
977
157
1725
3285
3369
3624
3509
3039
237
379
1804
1812
2529
3181

Recht es dat wi dogen torment
Si seiden dat hen was gesciet
Mi te soekene dat si geren
Gewarich biechtere so bestu
Die claer als een carbonkel waren
Ic was een u dienstwijf
Dit was in enen disendach
Quedse inden name mijn
Si quamen tote hem gegaen
Vanden (var. van desen) cruce verloest
Sie gedogen voer mi
Die quame int paradijs
Vallen op dijn scouderen nu
Dat bloet ran al dat cruce tale
(al: overgang tot praep.)
Daer maria ende elisabeth
Die esel vernam ende versach
Ic hebbe u lief ende gemint
Hi es vreisam ende fel
Bestu coninc ende god
Dan stelen ende liegen.
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Zeker blijven er moeilikheden die ik niet of nog niet weet op te lossen. Ook nu zijn
er verzen die ons minder geslaagd, te kort of (zelden) te lang of hakkelig lijken. Voor
een deel zal dit óók mogen worden toegeschreven aan gebrekkige overlevering
door de kopiïsten, ook door omwerkers die het maatpricipe van de oorspronkelike
dichter niet begrepǝn. Voor een deel daaraan dat allerlei woorden, zoals Beuken
ook aanneemt, in het originele gedicht nog hun niet-gesynkopeerde vorm hebben
gehad. Voor een deel ook daaraan dat wij, meer systematies aangelegd dan de
middeleeuwers, misschien meer regelmaat verwachten dan zij het nodig vonden te
houden, of doordat een stembuiging die ons tegenwoordig Nederlands niet kent,
een elegance vermocht aan te brengen die ons verborgen blijft. Intussen wil ik doen
opmerken dat de verzen waarin twee heffingen op elkaar stoten door mijn wijze van
lezen in een gunstiger konditie komen. Dit geldt naturlik in de eerste plaats die waar
de beide zware betoningen door de caesuur worden gescheiden, maar toch ook
die waar ze, in één vershelft voorkomende, nu door de gedragen toon een minder
storend effekt maken. Een toevallig voordeel is dat het skanderen naar ons beginsel
hier of daar een juiste klemtoon doet vinden die anders kans liep ons te ontgaan.
2429 Ne wildijs oec níet ontgaen (niet = niets)
1023 Dú en saels mý niet proeven, dats recht
211 Tote nu was hí die vader míjn
Voertmeer ben íc die moeder síjn.

Een kleine uitweiding wil ik mij nog veroorloven om duidelik te maken dat ieder
gedicht op zich zelf moet worden beoordeeld. Het komt mij voor dat de lezing met
caesuur heel goed toe te passen is altans op gedeelten van Beatrijs:
Van dichten comt mi cleine bate.
Die liede raden mi dat ict late
Ende minen sin niet en vertare.
Maer om die doghet van hare,
Die moeder ende maghet es bleven,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

233
Hebbic een scone miracle op heven,
Die god sonder twivel toghede
Marien teren, diene soghede.
Ic wille beghinnen van ere nonnen
Een ghedichte. god moet mi onnen
Dat ic die poente mach wel gheraken
Ende een goet ende daer af maken,
Volcomelijc nader waerheide,
Als mi broeder ghijsbrecht seide,
Een begheven willemijn;
Hi vant in die boeke sijn.

Boven heb ik gegist dat een gewoonte om in doorlopende regels voor zich zelf te
lezen wat oorspronkelik voor voordracht was bestemd, het ontstaan van verzen
heeft bevorderd waarbij de toepassing der caesuur een onmogelikheid werd. Het
fragment uit Beatrijs laat zich ook zonder duidelik geaccentueerde caesuur goed
lezen; voor de Reinaert lijkt mij de doorlopende lezing boven die met caesuur verre
te verkiezen; ook voldoet m.i. het volgende fragment uit de Lancelot beter zonder
caesuur:
Hi seide: ‘Vrouwe, gi messegget nu.
Ic ne ware niet comen, seggic u,
Te also groter hoecheden
Als ic ben opten dach van heden,
Dat mi al bi u es gesciet.
Ic en hadde bi mi selven therte niet,
Int begin van mine wandelinge,
Te begripen also hoge dinge,
Dar andre liede niet ombe wachten
Bi fauten van haren machten,
Mar dat gi ende uwe grote scoenhede
Mi bracht in soe groete fierhede,
Dat ic gene aventure en vant,
Ic en brachse te hovede te hant.

Nog even keer ik terug naar L.o.H. om de vraag ter sprake te brengen of de
opgemerkte eigenaardigheden in bouw en ritme soms dienst kunnen doen bij de
beoordeling van proloog en epiloog, en te zeggen dat het mij lijkt dat de kon-
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klusies van dr. B. er in hoofdzaak door worden bevestigd. Hij acht het niet onmogelik
dat de proloog - zij het in andere vorm - oorspronkelik bij v. 35 begon. De konstruktie
uit enkele en dubbele versparen, de opbouw van de verzen uit halfverzen, die ik
voor het hele gedicht als typerend aanwees, begint echter al met v. 17. Overigens
lijkt het niet onwaarschijnlik dat een latere schrijver of uitbreider van de proloog zich
de vorm van het hele gedicht tot voorbeeld heeft gekozen. Hetzelfde kan men
gedeeltelik van de inhoud zeggen: de beschrijving van de hemel doet wel sterk
denken aan die van de hel die met v. 3931 begint; men vergelijke:
v. 51 Daer nes seer no daer nes rouwe
Daer es emmer waerheit ende trouwe
Daer es emmer bliscap ende sanc
Daer es altoes sulken gheclanc met
v. 3939: Daer es suchtinge rouwe ende bitter seer
Daer weent men ende crit emmermeer
Daer es carmenghe emmer ende hantgeslach
Daer es vroech ende spade altoes nacht of
v. 64: Hen ne deert no hitte no coude

met de beschrijving van de hitte en koude die in de hel heersen:
v. 3945 Daer es onder vlamme ende vier so heet ..
3949 Bi dien viere staet ene beke
So cout so swert so gruelèke ..
3961 Nu sijn sie int hete vier
Dan worptmense in die beke onghier of ook
89 Elc onser neme hier exempel an met
4103 Elc soude dinken ionc ende out
Om die beke die es so cout enz.

De epiloog, die naar zijn inhoud al heel slecht bij het gedicht past, mist ook de
verdeling in enkele of dubbele versparen en vertoont ook niet het ritme van
halfverzen.
Den Haag.
D.C. TINBERGEN.
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Losse aantekeningen bij Eymael's uitgave van ‘Hofwijck’.
Een commentaar bij een zo moeielike auteur als Huygens zal zelden zo volledig en
vlekkeloos zijn, dat aanvullingen en verbeteringen overbodig worden. Dat geldt ook
voor de voortreffelike uitgave van Hofwijck, die Dr. H.J. Eymael in 1920 bewerkte.
Dr. C.H.Ph. Meyer gaf in een Museum-recensie (Desember 1921) een waardevolle
reeks aantekeningen; in 1927 volgde Dr. Frank Baur dit voorbeeld, met zijn
Huyghensiana in de Leuvensche Bijdragen (XIX, afl. 3-4), door Eymael in hetzelfde
tijdschrift (XX, afl. 3-4) beantwoord. Deze publicatie gaf mij aanleiding om mijn oude
aantekeningen op te slaan en daaruit de plaatsen bijeen te zoeken, waar mijn
opvatting van die van Eymael verschilt, of waar een kleine aanvulling te geven was.
Daarmee hoop ik een steentje bij te dragen tot aanvulling van Eymael's scherpzinnige
toelichting, en de gebruikers van deze uitgave van dienst te zijn. Omdat deze
aantekeningen naast de tekst geraadpleegd moeten worden, kon ik volstaan met
een zo beknopt mogelike vorm.
vs. 3: taey wil E. op deze plaats met ‘lang’ weergeven. Beter is: duurzaam,
weerstandvermogen hebbende. Kil. kent taey reeds als: tenax.
vs. 10: Waarom dit een ‘foutief beeld’ zou zijn, is mij niet duidelik. Immers ook de
snaar verhuist van de luit, waar haar taak volbracht is.
vs. 61: bedydt is ongetwijfeld hier een werkwoordsvorm. Geen is te verbinden
met van allen.
vs. 223: houdt sich wel te vre'en betekent niet: ‘doet alsof men heel tevreden was’,
maar: men schikt zich daarin, men neemt het zoals het valt. Anders heeft Maer in
het volgende vers geen zin.
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vs. 232: met Christen melck gespeent moet in dit verband betekenen: met melk van
een Christen moeder gevoed. De in de noot aangehaalde betekenis uit Halma's
woordenboek doet niets ter zake. In het Heerlijck Bewijs van J. van der Voort (17)
vond ik een plaats die deze toelicht. Daar is sprake van een Voester die het kind
‘speende met Wijn-soppe’.
vs. 242: doen en lijden: E. zoekt bij deze werkwoorden verkeerde objekten. Het
is duidelik dat vs. 244 het objekt is.
vs. 290: om weelde te bekoren. In plaats van E's verklaring (weelde = de
weelderigste), zou ik liever bekoren opvatten in de oude betekenis van ondervinden
(vgl. Mnl.: die doot becoren), al vindt men daarvoor in het Ned. Wdb. geen
bewijsplaatsen meer. Kiliaen kent echter naast de betekenis tentari nog die van
experiri.
vs. 292: opgeworpen Hout. De verklaring van E. ‘welks zaden door de zee
aangevoerd zijn en dat opgeschoten is’ lijkt mij te ver gezocht. Zou niet eer te denken
zijn, in verband met het ‘steile strand’ aan drijfhout, dat door de vloed aangespoeld
is?
vs. 357: hoord'er is geen drukfout: men vindt dezelfde schrijfwijze voor enclyties
der in vs. 397 en vs. 421. Ook in vs. 1110 behoeven we dus geen drukfout te
onderstellen.
vs. 369: Ten onrechte meent E. dat het meervoud dragen ‘eigenlijk’ niet past bij
d'een den ander. Hij ziet over 't hoofd dat dit gelijk staat met elkander en dat dus
baet en lasten het meervoudige onderwerp is.
vs. 406: Bij aerdiger gebeckt is niet te denken aan een ‘veel mooier bekje of
snoetje’, maar, in verband met het volgende, aan Utricia's mooiere zangstem.
vs. 449: Daer zijns' aen 't hoogste lot van haer' bevallickheden. De betekenis
‘genot’, die E. toekent aan bevallickheit is moeielik te bewijzen. Het Ned. Wdb. kent
bij Hooft en Vondel de betekenis: geestigheid, vriendelikheid, maar geeft geen
enkele plaats uit Huygens. In ditzelfde gedicht komt het woord evenwel tweemaal
voor (vs. 1206 en 1209) met de
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betekenis: wat vriendelik, liefelik is. Als we 't hoogste lot opvatten als het hun
toegewezen deel (liever dan het toppunt!) dan zou de regel, ironies opgevat, kunnen
betekenen: dan krijgen ze wat hun toekomt voor hun liefelike eigenschappen!
vs. 461: Bij Boogh zet E. als noot: ‘guitarre of theorbe; niet hgd. bogen of fr. archet’;
aldus opzettelik afwijkend van de verklaring in het Ned. Wdb. III, 388, die de m.i.
juiste verklaring geeft van gebogen strijkstok. Dit is te bewijzen uit Cluyswerck vs.
453: ‘een boogh, een vingerwerck en kost my niet versaden’, terwijl daarop in vs.
457 gesproken wordt van ‘theorbes lang gedarmt’.
vs. 492: wederwerck. De betekenis ‘belemmering’ past hier niet; die van
de

‘bezigheid’, aan 18 -eeuwse woordenboeken ontleend, daarentegen zeer goed.
In een vroegere periode betekende wederwerc: ‘hetgeen iemand van zijn kant moet
doen met betrekking tot zijn erf of land, in aansluiting aan hetgeen een belendend
eigenaar doet’ (Mnl. Wdb. IX, 2003). Het lijkt mij niet onwaarschijnlik dat Huygens
dit woord uit schriftelike stukken kende, en het - half-begrepen - toepast op een
werk waarbij hij een beroep doet op samenwerking met zijn buren (vs. 497).
vs. 510: gissen zou ik hier liever niet weergeven met: een worp wagen. Uit het
verband blijkt, dat het ‘raken’ moet betekenen, wat uit de betekenis: berekening
maken zeer goed te verklaren is (vgl. in schipperstaal: op zijn getij gissen).
vs. 588: hoe vind ick my versint is volgens E.: van zin veranderd, van mijn
onderwerp afgeweken. Ik zou de voorkeur geven aan de sterkere uitdrukking: in de
war geraakt. Versinnen kan betekenen: zich vergissen, iets verkeerds doen; men
denke aan de dubbelzinnige orakelspreuk in de Geeraert van Velsen.
vs. 592: soute saucen: prikkelende, pikante sausen (liever dan ‘bittere’).
vs. 611: De woordspeling met diende komt duideliker uit, als men het de tweede
maal met ‘deugde’ weergeeft.
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vs. 642: gespeckt. E. verklaart: gespikkeld. Het Ned. Wdb. verwijst naar het nog
niet verschenen artikel spekken. Zou hier niet ‘gelardeerd’ bedoeld zijn, met een
vergelijking, aan de keuken ontleend?
vs. 649: Groene-wambuis-kalven. E. merkt op, dat het wambuis van jonge lieden
‘veelal groen’ was, maar ziet daarbij de woordspeling met groen: verliefd over 't
hoofd. In verband met vs. 651 vlg. komt het juist daarop aan!
vs. 659: een vriend'lick vell. E. verklaart: ‘een vriendelijk voorkomen’. M.i. hebben
we bij vell te denken aan een oorspronkelik minachtende aanduiding van een
vrouwspersoon (een vileynigh vel, dobbel velleken, in Mar. van Nymw.), hier
schertsend gebruikt.
vs. 689: Gods hand-meid. De opmerking van E. dat handmeid overeenkomt met
Eng. handmaid, wordt duideliker, als men weet dat de gehele uitdrukking ‘Gods
Handmaid, Nature’ door Murray geciteerd wordt uit een bron van 1592 (Ned. Wdb.)
en dat Huygens zich dus de uitdrukking uit zijn Engelse lektuur zal herinnerd hebben.
vs. 734: na de jaeren rennen. Bij deze plaats gaf E. geen aantekening. Hier zal
na (= nadat, naardat) causaal gebruikt zijn = omdat. Vgl. ‘hij sal dit lichtelick inslicken,
na dat hij een wijt keelgat heeft’ (Marnix, aangehaald Ned. Wdb. IX, 1454).
vs. 808: Den schoonsten hoeck gesichts: voor een uitzicht (E.). Liever te verklaren
als partitieve genitief: van het tafereel.
vs. 810: Mijn ongesien Parijs: ‘door mij niet gezien’ (E.). Stellig had Huygens Parijs
gezien. Het Ned. Wdb. geeft een betere verklaring van het adjektief: ‘buitengewoon
in zijn soort’ (vgl. Huygens I, 166: Geen ongesiener naem, en onze betekenis van
ongehoord), een opvatting die versterkt wordt door vs. 850: Uyt ongesienen (d.i.
ongeëvenaarde) bouw.
vs. 1009: Dit hylick. Ten onrechte zegt E. dat hier ‘de aanleg van een Buiten met
een huwelijk vergeleken wordt’.
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Het huwelik is hier de verbinding van ‘Nuttigheid’ en ‘Reên’ (vs. 1008), van ‘'t gemack’
en ‘'t fraei’ (1012).
vs. 1188: sijn' onbesproken lust. Met ‘ongecritiseerde’ is het adjektief minder juist
weergegeven. De bedoeling is: waar niets op te zeggen valt, onschuldige.
vs. 1248: Het onse is m.i. niet onderwerp, maar voorwerp. De bedoeling is: volken
die er erger aan toe zijn dan het onze.
vs. 1267-68: Eymael's verklaring ‘te zijner tijd toekwam’ kan doen onderstellen
dat hij den toom als onderwerp opvat, maar de leste kan moeielik Datief zijn. Er
staat dus dat Willem III's optreden het bestuur van het Vaderland ten goede zou
komen.
vs. 1301: In leer (trap) schuilt wellicht een woordspeling met leer: lering, les.
vs. 1314: Mieren-nest wekt eer de voorstelling van gewriemel dan ‘poppenkraam’.
vs. 1388: ‘Dit dient in letterlijken zin opgevat’, zegt Eymael. M.i. moet het juist
figuurlik begrepen worden.
vs. 1396: De verklaring van E. bevredigt mij niet. Met de interest bedoelt Huygens
de vruchten van het volgende jaar, die door zijn goedgunstigheid de gasten
toegezegd worden, gewaarborgd blijven.
vs. 1427: buyck is te verbinden met maet.
vs. 1434: inspannen tegen: zich aangorden, te velde trekken tegen (Ned. Wdb.
VI, 1951).
vs. 1507: d'oude roov' Een ‘litteeken’ (E.) wordt niet zo licht opengekrabd; wel
een korst op de wond.
vs. 1610: meent wordt beter weergegeven met bedoelt, dan met ‘aantoont’ (E.).
vs. 1654: 't Vier is m.i. niet ‘warmte’, maar de jonge liefde, in tegenstelling met de
ouderdom in de tweede vershelft.
vs. 1750: gaet an: tast toe, durf maar (vgl. vs. 1767). E. vertaalt ‘maak voort’.
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vs. 1752: neemt sen koytje voor een tack: ‘houdt voor een tak’ (E.). Liever: neemt
genoegen met een kooi in plaats van de (vroegere) tak, in de vrije natuur.
vs. 1754: In verband met E.'s eigen aantekening op Tr. Corn. vs. 1220 zou ik de
voorkeur geven aan die verklaring: Je zult nog pleizier beleven.
vs. 2015: bevleugelen: in verband met het voorafgaande twee m.i. aan
weerskanten flankeren (vgl. de vleugels van een gebouw).
vs. 2148: 't naeste spelend paer is beter weer te geven met: het volgende, dan
met: in de nabijheid.
vs. 2150: spelende gedachten. De bedoeling lijkt mij: gedachten die zich eerst
met het spel bezig hielden.
vs. 2218: ‘En geeft het goed wat winst?’ Dit is geen ‘vraag van Huygens’ (E.),
maar een voorwaardelike brjzin, die zich uit een vraag ontwikkeld heeft. In zulke
gevallen behoudt Huygens meermalen het vraagteken, waar wij een komma zouden
plaatsen.
vs. 2572: voor een geck geeft Eymael weer door: ‘den eersten den besten’. In
het verband past beter: wie zo dwaas zou zijn dat te proberen.
vs. 2637: mijn genegentheden is niet ‘alles waar ik liefhebberij in heb’ (E.), maar:
mijn liefde, mijn hart, dat door de kinderen gestolen is.
vs. 2665: Daer vley ick mijn gepeins. Als wij niet, met Eymael, aannemen dat
Huygens vley met vlij verwart, dan zou de betekenis wellicht kunnen zijn: Ik acht
mij gelukkig dit bedacht te hebben.
Utrecht.
C.G.N. DE VOOYS.
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Staring's bewerkingen van de oud-noorse poëzie.
In de bundel Winterloof, die Staring in 1832 uitgaf, komen vier gedichten voor,
waarvan de stof aan de oud-noorse mythologiese literatuur ontleend is, en wel Thor
als Visscher, de Noorsche Goden en hun Bouwmeester, Odins Helavaart en het
Weefgezang der Walkyren. Boven de laatste twee gedichten staat oudnoordsche
Poezie, vrij vertaald; ze zijn dan ook vertalingen naar oud-noorse liederen, Baldrs
Draumar en Darraðarljóð. Bij Thor als Visscher en de Noorsche Goden en hun
Bouwmeester ontbreekt een dergelijke opmerking, deze gedichten bevatten meer
van eigen vinding, al is de kern van het verhaal ook aan de oud-noorse mythologie
ontleend. Ze behoren beiden tot het burleske soort en dragen een geheel ander
karakter dan de vertalingen, al zijn die ook niet rechtstreeks naar het oud-noors,
maar via het latijn, duits en engels in het nederlands overgebracht.
De Noorsche Goden en hun Bouwmeester is al eerder in de Mnemosyne van
1829 gepubliceerd, de twee ernstige gedichten zijn te vinden achter in Westendorp's
1)
verhandeling over de noorse mythologie van 1830 . Westendorp had Staring om
de vertalingen gevraagd, misschien is dit de oorzaak ervan dat deze gedichten niet
in burleske maar in ernstige stijl gehouden zijn; Staring trachtte een zo goed mogelike
vertaling te geven, waaraan hij net zo lang verbeterde, tot ze hem zelf geheel
bevredigde.
De mythologie werd door Staring's tijdgenoten bij voorkeur

1)

N. Westendorp, Beknopte Voordragt van de Noordsche Mythologie, ontleend uit de
oorspronkelijke gedenkstukken, en met aanwijzing van het gebruik, dat hiervan in de
Nederlandsche Dichtkunde zou kunnen gemaakt worden. Werken van de Maatsch. van Lett.
1830.
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op burleske wijze behandeld. Dit genre is aan het eind van de achttiende en in het
begin van de negentiende eeuw in de mode, verschillende ridderromances werden
1)
in deze trant geschreven, en op voorbeeld van duitsers en fransen ging men ook
over tot het travestie-verhaal van de klassieke mythologie. Bladert men eens in de
Almanakken voor Verstand en Hart en in de Almanakken aan Bevalligheid en Deugd
gewijd, in het eerste kwart van de negentiende eeuw, dan lijkt het wel of de klassieke
mythologie niet ernstig behandeld mocht worden en bijna uitsluitend nog geschikt
was om stof voor quasi-grappige gedichten te leveren. Vooral P. Moens schreef in
de almanakken een aantal verzen in deze trant over Pygmalion, Orpheus, Achilles,
enz.
De noorse mythologie kreeg pas in de achttiende eeuw enige bekendheid, er was
in het begin van de negentiende eeuw een toenemende belangstelling voor in
Duitsland en de skandinaviese landen, getuige de nieuwe uitgaven van
2)
middeleeuwse teksten. Toch was die belangstelling nog volstrekt niet algemeen
en het is dus niet te verwonderen, dat men er in de nederlandse literatuur van die
tijd niet veel sporen van vindt, al wilde Westendorp door zijn verhandeling ook
betogen, dat de noorse mythologie boeiende onderwerpen voor moderne poëzie
bevatte. Hoewel de griekse mythologie het in helderheid, kracht, schoonheid en
beschaving volgens Westendorp wint, behoort men toch onze heidense mythologie
daarnaast te gebruiken, vooral behoren dat de skandinaviese, duitse en engelse
dichters te doen. Tot zijn spijt kan Westendorp maar weinig dichters in ons land
noemen, die er door geïnspireerd werden. Hij geeft daarom een overzicht van de
oud-noorse godenleer, waarbij hij al opmerkt, dat die niet klakkeloos voor Nederland
overgenomen mag worden en dat de godenleer in Nederland niet precies gelijk was
aan die in de skandinaviese

1)
2)

A. Zijderveld, de Romancepoëzie in Noord-Nederland van 1780-1830, pg. 269.
P. van Tieghem, le Préromantisme, pg, 98.
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landen. Hij wil op deze wijze de dichters van dienst zijn en hun er op wijzen, dat
1)
verschillende behandeling van deze stof mogelik is . Westendorp heeft voor zijn
betoog, naar zijn eigen zeggen, verschillende duitse handleidingen gebruikt, uit
citaten van de Edda en de Snorra Edda blijkt, dat hij tevens wat oud-noors kende.
Ook voor Westendorp's aansporing zal Staring zich al wel verdiept hebben in de
oud-noorse mythologie. Hij was een tijd in Duitsland geweest, van 1787-1790
studeerde hij te Göttingen en allicht zal hij daar wel iets van de skandinaviese
oudheden gehoord hebben. In Duitsland bewonderde men alle oud-germaanse
poëzie, de skandinaviese helden werden als voorouders van de Duitsers gevoeld
2)
en in hen bewonderde men de Teutoonse deugden . Misschien heeft Staring hier
ook kennis genomen van de werken van Schütze, die op vaderlik joviale wijze over
3)
de oude Edda-liederen spreekt en o.a. de inhoud van de Vǫluspá weergeeft .
De oorspronkelike oud-noorse liederen heeft Staring niet gebruikt, om de
eenvoudige reden dat hij de taal niet kende. Wel had hij enige notie van deens,
maar te weinig om daar veel mee te kunnen doen. Een aanleiding om tot een
burleske behandeling van de stof over te gaan, vond hij in de algemene mode van
zijn tijd, misschien in Schütze's werken, niet in het feit, dat deze stof hem bepaald
4)
burlesk scheen, zoals Nauta beweert . Daartegen pleit al, dat Staring zich de uiterste
moeite gaf om twee andere mythologiese gedichten zo goed mogelik te vertalen.
Ook in de aantekeningen geeft hij uiting aan zijn bewondering voor deze litteratuur.
5)

Thor als Visscher berust op het oude verhaal uit de Snorra Edda, dat þórr eens in
de gestalte van een jonge man bij de

1)
2)
3)
4)
5)

Westendorp, pg. 357 volg.
van Tieghem, pg. 100.
Schütze Schriften fur die alten nordischen und deutschen Völker.
Taal en Letteren, XIII, pg. 504.
Snorra Edda, uitg. Finnur Jónsson, pg. 54 vlg.
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reus Hymir kwam en met de reus ging vissen. Als aas gegebruikte hij een ossekop.
Þórr roeide met een geweldige vaart en zo ver, dat de reus angstig werd. Hij vreesde
dat ze niet meer veilig zouden zijn voor de wereldslang, maar Þórr roeide
onverstoorbaar verder, eerst na lange tijd bleef hij stil liggen, wierp zijn snoer uit en
viste daarmee de kop van de geweldige slang. Hij moest zich met zo'n kracht staande
houden, dat zijn voeten op de bodem van de zee steunden. Uit angst voor zijn boot
sneed de reus de vislijn door, maar Þórr had nog juist tijd om het monster met zijn
hamer te treffen, al was dat dan ook niet dodelik.
Naast de Snorra Edda wordt het verhaal van Þórs avontuurlike visvangst nog
genoemd in het Edda-gedicht Hymiskviða, bij Bragi en bij Úlfr Uggason. In Bragi's
Ragnarsdrápa wordt een schild beschreven, waar o.a. Þórs visvangst op afgebeeld
is, in Úlfr Uggasons Húsdrápa de beroemde hal van de IJslander Óláfr Pái, waar
houtsnijwerk van dezelfde daden vertelde. Deze gedichten, in Staring's tijd niet
gemakkelik door vertalingen toegankelik, zijn in de Snorra Edda verwerkt.
In het Edda-lied Hymiskviða is de vangst van de wereldslang een van de
wonderwerken die Þórr bedrijft. Hij moet met Hymir gaan vissen, omdat hij de vorige
avond zo veel vlees gegeten heeft, dat ze de volgende dag van hun buit moeten
leven. Ook in dit lied vangt hij de wereldslang, maar deze valt zonder Hymirs
medewerking weer terug in zee en opnieuw wil de reus dan zijn kracht met Þórr
meten. Van elk avontuur vertelt de onbekende dichter alleen het meest
karakteristieke, daardoor geeft hij even een paar sterke beelden zonder veel
samenhang.
Staring heeft dit gedicht zeker niet gebruikt; het leent zich weinig voor een moderne
bewerking van het verhaal van Þórs visvangst, daar dit er geen afgerond geheel in
vormt. Men vindt in Staring's gedicht bovendien geen enkele toespeling op Þórs
andere avonturen uit de Hymiskviða. In duidelikheid van voorstelling wint de Snorra
Edda het; hier
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is het verhaal van de wonderlike visvangst wel een geheel geworden, dat men er
zo uit kan lichten en aan de Snorra Edda heeft Staring zonder twijfel de inhoud van
Thor als Visscher ontleend. De vertaling of bewerking die het meest verspreid was,
1)
was die van Mallet en het zou dus niet te verwonderen zijn, als Staring deze ook
gebruikt had. Alles wat bij Mallet staat, wordt in Staring's gedicht verwerkt, alleen
de naam Jǫrmungandr, die de oorspronkelike tekst van de Snorra Edda hier niet
gebruikt, moet Staring dan ergens anders gevonden hebben. Bij Mallet vormt het
verhaal van de visvangst een afzonderlik hoofdstuk, vingt et septiéme fable, Du
voyage que fit Thor pour aller pêcher le grand serpent. Wel staat deze ‘fable’ in
verband mot het voorafgaande. Þórr moest n.l. krachttoeren verrichten voor de reus
Útgarðaloki. Ondanks zijn kracht kon hij de kat van de reuzenkinderen ternauwernood
optillen, doordat Útgarðaloki hem met tovermiddelen bedroog. Eerst toen Þórr bij
zijn vertrek in schaamte moest erkennen, dat hij de mindere van de reus was, werd
hem gezegd dat hij geen kat, maar de wereldslang even had opgelicht zonder het
zelf te weten. Over dit bedrog moest Þórr zich wreken. Deze wraakneming bewerkte
Mallet in het zeven en twintigste verhaal, dat Staring dus zo kant en klaar vond en
naar eigen inzicht in verzen kon overbrengen.
Ook de Noordsche goden en hun Bouwmeester is aan de Snorra Edda ontleend,
en weer vormt dit verhaal bij Mallet een afzonderlik hoofdstuk, ‘vingt et uniéme fable,
du cheval Sleipnir et de son origine’. Op de vraag waar het ros Sleipnir vandaan
komt, wordt er verteld, hoe een bouwmeester zich eens bij de goden kwam
aanbieden om binnen drie maanden een burcht voor hen te bouwen, waar ze tegen
alle reuzenovervallen beveiligd zouden zijn. Als loon bedong hij de zon, de maan
en de godin Freya. Na lang aarzelen stemden de goden toe en het werk nam een
aanvang. De bouwmeester

1)

Mallet, Monuments de la Mythologie et de la Poesie des Celtes et particuliérement des anciens
Scandinaves. Copenhague 1756 pg. 94 vlg.
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voldeed aan de gestelde voorwaarden om alleen te werken en bijna was het werk
voltooid, toen een list van Loki de goden redde. De boosaardige, slimme god
veranderde zich in een merrie en lokte het paard van de bouwmeester, dat de stenen
moest aandragen. Zonder zijn paard kon de bouwmeester de taak in de vastgestelde
tijd niet voltooien, en daarom nam hij zijn natuurlike gestalte weer aan en vertoonde
zich in zijn ware gedaante van reus aan de goden. Maar toen de goden hem zo
zagen, achtten ze hun eden niet meer, ze riepen Þórr te hulp, die de reus met zijn
hamer Mjǫllnir doodde. Loki baarde enige tijd later het beroemde achtbenige paard
Sleipnir. In de Snorra Edda volgen dan nog twee strofen uit de Voǫluspá, waarvan
men noch bij Mallet noch bij Staring een spoor vindt.
Als bewijs, dat Staring Mallet's vertaling gebruikte, kan men aanvoeren, dat hij
dezelfde fout van Mallet maakt. Bij Mallet n.l. wordt het reuzenpaard een merrie,
die bevrucht door Loki, het wonderpaard baart. Staring volgt hem hierin na, hij
spreekt van de merrie van de bouwmeester en de hengst waar Loki zich in
veranderde. Staring's eigen vinding is het dit verhaal met Ragnarök te verbinden
en het voor te stellen alsof door dit bedrog van de goden het onweer zich dreigend
boven hun hoofden samenpakt en alle goden met Loki en Þórr ten ondergang
gedoemd worden.
Door verschillende middelen tracht Staring de oude stof in burleske vorm te
verwerken. Terwijl hij aan de ene kant de indruk wil wekken historiese gebeurtenissen
te vertellen, en wil laten zien, hoe goed hij van deze ware geschiedenissen op de
hoogte is, spreekt hij af en toe juist twijfel aan de echtheid van zijn eigen verhaal
uit, of tracht hij door overdreven preciese plaatsbepaling een zotte voorstelling aan
het geheel te geven. De wereldslang strekt zich uit van Groenland tot Kaap Hoorn,
had, zoals de aantekeningen vermelden, dus de Noordwestpassage ontdekt, door
zijn wringen ontstaat de afplatting aan de polen, het reuzendom woont aan Thule's
woeste boorden. Om het verhaal toch vooral historiese kleur te geven,
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moet Þórr zich door een runenspreuk veranderen; zowel de strijd van Þórr met de
slang als het vruchteloze pogen van de bouwmeester om zijn merrie weer te vangen,
worden uitvoerig beschreven en moeten daardoor de indruk van een natuurgetrouw
verhaal wekken. Maar daarnaast komen uitdrukkingen voor als ‘een slang, die 'k
weet niet hoe een wolf tot broeder had’. Een ander middel dat Staring aanwendt
om een burleske stijl te verkrijgen, is het gebruiken van alledaagse woorden en
uitdrukkingen, die niet bij de verheven rang van de goden passen; de goden worden
aangesproken als Uw Hoogheen, Thor is de kemphaan, de reus baas paardenvanger,
slang en reus worden beurtelings aangeduid als de kwant. Het bewuste
anachronisme moet ook altijd een komies effekt hebben, met de klokslag zal het
gebouw voor de goden af zijn, de reus heeft traan nodig, de goden vermaken zich
bij het schaakbord, de rotsblokken voor de burcht gebruikt, zijn steviger dan het
granieten voetstuk van Czar Peter's standbeeld.
De travestie van mythologiese verhalen moge in onze eeuw wat uit de tijd geraakt
zijn, wanneer men Staring's poëzie van dit genre vergelijkt met de produkten uit de
negentiende eeuwse almanakken, dan zal men ook hier weer moeten erkennen,
welk een fijne geest Staring was, die ook in het komiese het grove wist te vermijden
en steeds naar geestelike verfijning en harmonie streefde.
Bij de twee andere verzen is geen sprake van een burleske; Staring wil in zijn
vertalingen zo veel mogelik het oorspronkelike benaderen, en door verschillende
verbeteringen aan te brengen tracht hij zijn werk tot een hoger peil op te voeren.
Daar hij de oorspronkelike teksten niet kon lezen, moest hij zich met duitse en
engelse vertalingen behelpen, maar door die weer met elkaar te vergelijken streefde
hij er naar, dieper in de tekst en de bedoeling van de dichters door te dringen.
Waar ook in de skandinaviese landen pas na 1800, als er
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toegankelike uitgaven van de oude literatuur verschijnen, de bestudering van deze
literatuur begint, is het niet te verwonderen, dat men zich in Nederland in het begin
van de negentiende eeuw nog met vertalingen moest behelpen.
Beide gedichten, Odins Helavaart en het Weefgezang der Walkyren, zijn
vertalingen naar oud-noorse liederen, die in de tijden, toen de belangstelling voor
deze middeleeuwse poëzie het eerst gewekt werd, het meest vertaald zijn. Zowel
van Baldrs Draumar of Vegtamskviða, zoals het dan meestal heet, en van
Darraðarljóð komen al heel vroeg vertalingen voor, eerst in het latijn, dan ook in
1)
moderne talen . Het merkwaardige hierbij is dat Baldrs Draumar juist tot de jongste
Edda-liederen behoort, - uit de twaalfde eeuw dateert het vermoedelik - dat ook wat
stijl, versbouw en inhoud aangaat, ons het minst treft. De inhoud is in vergelijking
met andere Edda-liederen vrij armelik. Reeds de eerste strofe is een ontlening aan
het Þórslied, Þrymskvida, maar daar komen de goden allen bijeen om te
beraadslagen, hoe Þórr zijn geweldig wapen, de hamer, die hen allen tegen de
reuzen beschermt, terug zal krijgen. Hier zijn het met verderf dreigende dromen,
die Baldr kwellen en daarom de goden verontrusten. Odin zadelt zijn snel ros Sleipnir
en rijdt naar Hel; door gezangen wekt hij de Wala, gedekt door sneeuw, geslagen
door regen, druipend van dauw, uit haar doodsslaap. Een dialoog volgt tussen Odin
en de Helbewoonster, die onwillig tot spreken komt. Vegtam noemt de god zich en
hij verneemt op zijn vragen voor wie de banken in Hel bereid zijn, hoe Baldr zal
sterven en wie hem zal wreken. Aan het slot stelt Odin nog de vraag, wie de
jonkvrouwen zijn, die naar hartelust zullen wenen en de schoten van de zeilen ten
hemel doen waaien. Wie met deze jonkvrouwen bedoeld worden is niet geheel
duidelik, misschien de dochters van Aegir, een poëtiese omschrijving van de golven,
Baldrs brandstapel immers is

1)

Van Tieghem, pg. 86.
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1)

aan de kust gelegen, een dodenschip voert hem over zee .
Uit Odins laatste vraag maakt de Wala op, dat niet Vegtam maar Odin voor haar
staat. Een kort scheldgesprek volgt, geen Wala zijt ge maar een moeder van drie
reuzen, is Odins uitroep, hij wil haar voorspelling niet geloven. Ze antwoordt Odin
terug te keren en voorspelt het verbreken van Loki's boeien, en de ondergang van
het godenrijk. De dialoog herinnert even aan de Vǫluspá, waar ook Baldrs einde en
de wraak om zijn dood voorspeld worden, herinnert ook aan Vafþrúðnismál, maar
mist de machtige greep van dit laatste lied. Ook daar houdt Odin een tweegesprek
met een reus, en ook daar wordt hij herkend aan zijn vragen, maar in Vafþrúðnismál
drijft de god Vafþrúðnir hoe langer hoe meer in het nauw, tot op het laatst de vraag
komt: ‘wat fluisterde Odin zelf zijn zoon in het oor, voor hij de brandstapel beklom?’.
Het antwoord op deze vraag kan alleen Odin geven en daardoor herkent de reus
hem. Baldrs Draumar geeft een flauwe afschaduwing van dit motief, de slotvraag
van Odin is niet zo gesteld, dat daar de god alleen het antwoord op kan geven.
De dichter van Baldrs Draumar gebruikt motieven uit verschillende ons bekende
Edda-liederen, weet ons daardoor zijn verhaal niet geheel duidelik te maken en het
niet de sterke dramatiese kracht te geven van Vǫluspá en Vafþrúðnismál.
Andere oud-noorse gedichten, zoals Lokasenna of Grímnismál, die geheel of
gedeeltelik Baldrs leven bevatten, hebben op Staring's vertaling geen invloed gehad,
zelfs het prosa van de Snorra Edda niet, hoewel Mallet's franse bewerking, die
Staring kende, als hoofdstuk 28 geeft ‘de Baldr le bon’. Staring heeft eenvoudig
gewerkt naar vertalingen van Herder en Gray, zoals hij zelf in de aantekeningen
vermeldt. In Winterloof voegt hij er niet bij, dat deze dichters al de latijnse verta-

1)

R.C. Boer, die Edda, commentar, pg. 345. B. Sijmons und H. Gering, die Lieder der Edda,
kommentar, pg. 344.
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1)

lingen van Bartholinus gebruikten, deze tussen haakjes geplaatste opmerking in
de aantekeningen bij de uitgave door Beets, is dus van de hand van de laatste. De
eerste strofe van Baldrs Draumar
Senn vóru aesir
allir á þingi
ok ásynjur
allar a máli,
ok um þat réðu
ríkir tívar,
hví vaeri Baldri
ballir draumar.

ontbreekt bij Staring, wat merkwaardig is omdat deze in het Edda-gedicht ontleend
is aan Þrymskviða. Ook al neemt men aan, dat dit laatste lied tot de jongste
2)
Edda-liederen behoort , dan kan het nog een voorbeeld voor Baldrs Draumar
geweest zijn, dat immers uit de twaalfde eeuw stamt. Òf Bartholinus heeft de strofe
weggelaten, òf hij heeft nog een lezing van het gedicht gekend zonder deze strofe
en zo komt het dat ze bij Gray, Herder en Staring ook ontbreekt.
Al deelt Staring zelf mee, dat hij de vertalingen van Gray en Herder kende, toch
blijkt bij een vluchtige lezing terstond, dat hij Herder vertaalde. Zijn goede smaak
en zin voor het beknopte zullen hem daarbij geleid hebben; Herder is veel minder
van het oorspronkelike afgeweken dan Gray. Een van de kenmerken van de
oud-noorse poëzie en van de gehele oud-noorse literatuur is de beknopte, concrete
stijl; nooit wordt het verhaal uitgeput, geen woord te veel gezegd, we moeten telkens
tussen de regels door lozen. In dialogen zoals in Baldrs Draumar voorkomen, is
elke vraag en elk antwoord zo scherp mogelik gesteld; een antwoord houdt meer
in dan de enkele woorden geven, die het bevat. Op Odins vraag voor wie in Hel de
banken met ringen en goud getooid zijn, ant-

1)
2)

Thomae Bartholini Antiquitatum Danicarum de causis contemptae a Danis adhuc gentilibus
mortis libri tres. pg. 632.
J. de Vries, Over de dateering der Þrymskvida, Tijdschr. XLVII.
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woordt de Wala, voor Baldr is de mede gebrouwen, de glanzende drank, een schild
ligt er over, de asen zijn wanhopig. Odin maakt hier zwijgend de gevolgtrekking uit,
dat Baldr zal moeten sterven; zijn weerwoord tot de Wala luidt alleen, wie zal Baldrs
doder zijn, Odins zoon van het leven beroven? Voor Gray zijn deze woorden niet
voldoende, hij wil zijn hoorders er goed van overtuigen, dat het Baldr is, die moet
sterven en hij vertaalt en bewerkt de strofe tevens:
Mantling in the goblet see
The pure bev'rage of the bee,
O'er it hangs the shield of gold;
't Is the drink of Balder bold:
Balder's head to death is giv'n,
Pain can reach the Sons of Heav'n.

In alle mogelike gevallen maakt Gray zijn tekst uitgebreider, het origineel vult hij
aan met romantiese toevoegsels: Odins paard Sleipnir wordt koolzwart, de weg
naar Hel is een gapende afgrond, de hel heeft negen portalen, niet eenmaal maar
driemaal moet Odin zijn toverlied zingen, dat nog ten overvloede vreselik klinkt. Zo
zou men een gehele lijst van aanvullingen kunnen geven, die er allen toe moeten
meewerken om de tegenstellingen feller te maken, het geheel in schriller kleuren
af te beelden. Zelfs waar in het origineel een telkens herhaald refrein voorkomt,
verandert Gray het en het luidt afwisselend:
Prophetess.
Unwilling I my lips unclose,
Leave me, leave me to repose.
Odin.
Once again my call obey
Prophetess, arise, and say:

Proph.
Now my weary lips I close,
Leave me, leave me to repose.
Odin.
Prophetess, my spell obey,
Once again arise, and say:

Proph.
Now my weary lips I close,
Leave me, leave me to repose.
Odin.
Yet a-while my call obey,
Prophetess, awake, and say:
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Zelfs verstoort Gray de indruk van het geheel door Odin te laten zeggen:
Tell me whence their sorrows rose,
Then I leave thee to repose.

In het origineel duidt niets er op, dat het Odins bedoeling is de Wala verder met rust
te laten; hij wil alleen een vraag doen, waarop ze niet in staat is te antwoorden. Het
enigszins duistere van dit gedeelte van het gedicht wilde Gray duidelik maken en
de lezers de bedoeling van de regels uitleggen.
1)
Herder gebruikte in zijn vertaling Das Grab der Prophetinn evenmin de
allitererende versvorm van het origineel als Gray, maar hij houdt zich veel dichter
bij zijn latijnse voorbeeld en Staring volgt hem. Een nu algemeen als onecht erkende
strofe, een nadere beschrijving van de helhond, vertaalt Bartholinus wel en men
vindt deze dan ook bij Herder en Staring. Het origineel is gedicht in achtregelige,
alliterende strofen, bij Herder en Staring zijn de strofen zeer afwisselend van lengte.
Misschien wil Staring hierdoor het ‘rijmloze, afgebrokene en wilde’, dat hij in deze
literatuur naar eigen getuigenis zo zeer bewondert, onderstrepen.
Veel veranderingen van betekenis heeft Staring bij de twede uitgave van zijn
vertaling niet aangebracht. De handeling wordt in tegenstelling met zijn voorbeeld
nu in het praesens verplaatst.
En Odin reed verder
En de aarde trilde.
Daar stond voor zijn oogen
De burgt van Hela.

luidt in de nieuwe uitgave:
En Odin verwijlt niet:
En de aarde siddert!
Daar stijgt voor zijne oogen
De burgtin van Hela.

Ongetwijfeld heeft men voor Baldrs Draumar en Darraðarljóð

1)

Stimmen der Völker in Liedern, pg. 141.
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lange tijd een zekere voorkeur gehad, omdat beide liederen gaven, wat de romantiek
van de germaans-middeleeuwse verhalen verwachtte: vreselike doodsvoorspellingen,
schrille tegenstelllingen, tovergezangen, de ondergang van de wereld, een bezoek
aan Hel en een blik op de noodlotsvrouwen, bezig met haar somber weefgetouw.
1)
Men hield deze poëzie voor het werk van barbaren, dus voor natuurpoëzie, die
sterk op de fantasie van het publiek werkte en daarom bewonderd werd. Men behoeft
er zich dan ook niet over te verwonderen, dat men ook in ons land, toen men
enigermate belangstelling voor deze middeleeuwse literatuur uit het noorden begon
te krijgen, zich het eerst met het vertalen van deze gedichten bezighield.
Darraðarljóð behoort niet zooals de drie vooraf besproken gedichten tot de
Edda-gedichten, al is het er èn wat inhoud èn wat metrum betreft na aan verwant.
De naam van de dichter is onbekend, het vers zelf komt in de IJslandse
geslachtssaga de Njála voor. De Njála vertelt hoe Sigurðr jarl van de Orkaden naar
Ierland trekt, op Palmzondag daar aankomt, zijn leger bij Dublin met dat van Bróðir
verenigt om daar de troepen van de ierse koning Brjánn te bestrijden. Hoewel Bróðir
voorspeld is, dat wanneer de slag op Goede Vrijdag plaats vindt, Brjánn zal
overwinnen, maar sneuvelen, en wanneer er voor vrijdag gevochten wordt alle
tegenstanders van Brjánn zullen omkomen, besluiten de Noren toch op Goede
Vrijdag de strijd te aanvaarden. Sigurðr, Bróðir en koning Sigtryggr zijn de noorse
aanvoerders; Brjánn zelf wordt beschermd door een dichte muur van krijgers. Hevig
is de strijd, verschillende tweegevechten gedurende de slag worden beschreven.
Sigurðr moet vluchten, maar Bróðir doodt Brjánn. Zelf wordt Bróðir gevangen
genomen en dood gemarteld.
Op Goede Vrijdag zag een zekere Dǫrruðr op Katanes twaalf mannen naar een
werkplaats voor vrouwen rijden en daar ingaan. Hij keek naar binnen en zag daar
toen vrouwen

1)

Van Tieghem, pg. 79.
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aan een weefgetouw; mannenhoofden dienden tot stenen voor het spannen van
het getouw gebruikt, mannendarmen vormden de schering en inslag, met zwaard
en pijlen werden de draden aangedrukt en opgehaald. Al wevend zongen de vrouwen
een lied. Daarna verbraken ze het weefsel, namen ieder haar deel, stegen te paard
en reden weg, zes naar het zuiden en zes naar het noorden. Op de Färöer had
Brandr Gneistason een dergelijk visioen, op Svínafell, op IJsland, viel er op Goede
Vrijdag bloed op het miskleed van de priester, zodat hij het uit moest trekken, in
Þváttá opende zich diezelfde dag bij het altaar een afgrond zo diep als de zee, waar
zich zulke afgrijslike monsters in toonden, dat de priester de mis niet verder kon
zingen. Nog meer visioenen worden vermeld.
In het lied van de zingende vrouwen, de Walkyren, wordt eerst het lugubere
weefgetouw beschreven met zijn vreselike attributen van mensenhoofden en wapens.
Met getrokken zwaarden gaan Hildr, Hjǫrþrimol, Sanngríþr en Svipol weven, de
schachten zullen kraken, het schild zal barsten, het zwaard zal op het schild neer
komen. We weven, zingen de Walkyren, we zullen met onze vrienden in de strijd
gaan. We zullen de jonge koning helpen, Gunnr en Gǫndul, die de vorst gevolgd
zijn, zullen de schilden bloedig zien, we beschermen zijn leven, de Walkyren bepalen
wie sneuvelen zal. De mannen, die vroeger de voorgebergten bewoonden, zullen
de landen beheersen, de machtige koning moet sterven, de jarl is gedood.
De slag waarop dit lied betrekking heeft, is volgens de Njála de beroemde slag
bij Clontarf van 1014, waar Noren en Ieren op bloedige wijze streden. Volgens de
1)
kroniek the War of the Gaedhil with the Gaill , vocht de oude, heldhaftige, roemruchte
koning Brjánn niet zelf mee, maar bracht men hem telkens berichten van de slag,
terwijl hij psalmen zong. Toch wordt Brjánn, de ware held, de verdrijver van de
vreemdelingen, tijdens het gevecht gedood.

1)

The War of the Gaedhil with the Gaill ed. by James Henthorn Todd, 117.
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In de langdurige strijd tussen Ieren en Noren is de Clontarfslag een krachtige poging
van de Ieren om voor goed de vreemdelingen uit hun land te verwijderen, terwijl de
1)
Noren juist een vast rijk in Ierland willen grondvesten . De betekenis van de slag
is, dat er een soort van evenwicht tussen beide partijen ontstaat, de Noren hebben
sinds dien geen geweldige aanvallen meer kunnen doen, hun veroveringspogingen
worden zeldzamer. Behalve in de midden-13eeuwse Njála wordt de Brjánsslag,
zoals de slag bij Clontarf ook vaak heet, in de IJslandse literatuur ook genoemd in
de laat 13eeuwse þorsteinssaga Síðuhallssonar, waarvan we enige fragmenten
over hebben. De hoofdpersoon uit dit verhaal, Þorsteinn Síðuhallsson, nam zelf
deel aan de slag en ontkwam.
2)
Volgens Sophus Bugge gaan Njála en Þorsteinssaga beiden terug op een in
Ierland kort na de Clontarfslag verteld noors verhaal. Hierin moet naar de regels
van de sagavertellers, de dood van Brjánn het hoofdmoment zijn geweest en Brjánn
de hoofdpersoon en niet Sigtryggr, als in de Njála. Darraðarljóð is volgens Bugge's
mening gemaakt op Katanes en via de Orkaden en Färöer naar IJsland gekomen.
Als Brandr Gneistason op de Färöer een dergelijk gezicht had als de zogenaamde
Dǫrruðr uit de Njála op Katanes, schijnt dat er op te wijzen, dat het verhaal deze
weg gegaan is. Ook op de Orkaden wijzen getuigen op bekendheid met deze
gebeurtenissen. Toen Gray's vertaling van Darraðarljóð, the Fatal Sisters, op
North-Ronaldshaw (Orkaden) door een predikant werd voorgelezen, (in 1768) zeiden
de boeren, nadat ze aandachtig naar enige strofen geluisterd hadden, dat ze dit
lied in het noors kenden en dikwijls gezongen hadden. Ze noemden het the Magicians
3)
of the Enchantresses . Volgens Bugge moet dit een noorse ballade geweest zijn,
die naar Darraðarljóð

1)
2)
3)

J.C.H.R. Steenstrup, Normannerne, 3. 171.
Sophus Bugge, Norsk Sagaskrivning og Sagafortaelling i Irland, pg. 55.
Walter Scott, the Pirate, note C.
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1)

2)

bewerkt was. Darraðarljóð is volgens Bugge en Finnur Jónsson onmiddellik na
de slag gedicht. De dichter zou de gevolgen van de slag nog niet hebben kunnen
overzien. Brjánn was gesneuveld, Sigtryggr leefde en had dus overwonnen en
daarom meende de dichter dat een machtige heerschappij de Noren ten deel zou
vallen.
De voorstelling in het lied is niet in overeenstemming met de werkelikheid en
evenmin met het verhaal uit de Njála. Daaruit heeft men ook willen afleiden dat het
lied eerst veel later werd gemaakt door een dichter, die geïnspireerd werd door het
verhaal van een van de boven genoemde visioenen, en die van de historiese
3)
samenhang niet meer zo goed op de hoogte was .
Leest men het lied onbevangen, dan is het een verheerliking van een koning, die
een geweldige overwinning behaalt. De Walkyren besturen zijn lot, hij moet dus de
overhand behouden, en wel op de Ieren, want hun zal een lot treffen zo hevig, dat
het nooit door mensen vergeten zal worden. In tegenstelling met het vreselike lot
van de Ieren (str. 8) is de inhoud van str: 7: het volk dat vroeger de klippen
bewoonde, zal nu over het land regeren. Dat moeten dus de Noren, de vijanden
van de Ieren zijn, en in climax gaat het verder, nu zijn de koning en de machtige
jarl, dus twee Ierse aanvoerders, gesneuveld. De jonge koning echter beschermen
de Walkyren. Uit niets blijkt, dat deze gebeurtenissen, zoals de Njála-schrijver
meende, zinspeelde op de Brjánsslag. Wel is in 917 een Ierse koning Njall verslagen
4)
in de slag bij Ath Cliath, Cill Mosanhog, nu Kilmashog, bij Dublin . Imhar en Sitric
Gale versloegen de Ieren. Daarbij sneuvelde Njáll, nadat hij drie jaren aan de regering
was geweest, en andere Ieren met hem.

1)
2)
3)
4)

Bugge t.a. p. 76.
Finnur Jónsson, den oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie, pg. 533.
A. Heusler und W. Ranisch, Eddica minora, pg. L.
Annals of the King of Ireland, by the four Masters from the earliest period to the year 1616,
ed. hy John O'Donovan. 917.
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The destructive morning of Ath-cliath,
on which fell Niall, the noble hero;
Conchobhar, chief of fierce valour.

De Noren overwonnen en Ierland werd geplunderd. De Noorse aanvoerder Sitryg
was nog jong, toen hij deze overwinning behaalde; van hem wordt immers ook
gezegd Sitruc immatura aetate mortuus est. Koning Sigtryggr uit de Clontarfslag
daarentegen kan niet de jonge koning (konung ungan) genoemd worden. In 964
deed hij mee aan een plundertocht, in 1014 kon hij dus onmogelik meer de jonge
koning heten, wel kon de Sitric van 917 zo genoemd worden, van wie bekend was,
dat hij al zo jong stierf. Njall, the noble hero, en Conchobhar, chief of fierce valour,
zijn dan de vorst en de jarl uit str. 7.
Kveþk ríkjom gram
ráþenn dauþa;
nú 's fyr oddom
jarlmaþr hnigenn.
1)

Voor deze opvatting pleit ook nog het feit dat Sitric volgens ierse bronnen niet mee
streed in de slag bij Clontarf, maar de versterking van Dublin bezet hield. Vat men
Darraðarljóð zo op, dat het n.l. gebeurtenissen uit 917 bezingt, dan valt alle
tegenspraak uit het gedicht weg. Sigtryggr heeft de overwinning behaald, Sigtryggr
zal ook de vruchten van de overwinning plukken, en zwaar zal zijn hand op Ierland
drukken.
Dat de Njálabewerker niet presies wist, op welke gebeurtenissen Darraðarljóð
sloeg, is niet zo wonderlik. Dat hij het gedicht zelf niet geheel begreep, blijkt uit de
naam Dǫrruðr, die hij afleidt uit de uitdrukking vefr darraðar of uit de titel darraðarljód
2)
‘speerlied’ . De slag van 917 had ook bij Dublin plaats gehad evenals die van 1014,
de namen van de strijdenden kwamen enigszins overeen en zo kan de vergissing
ont-

1)
2)

Todd. t.a.p. CLXXV.
Heusler, LI.
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staan zijn. Waar de Njála-bewerker het gedicht vond is niet te zeggen. De oude
noorse Brjánssaga zal het zeker niet bevat hebben in de episode over de
Clontarfslag, de sagaverteller stond te dicht bij de gebeurtenissen om zich zo te
vergissen; bovendien zwijgt de Þorsteinssaga Siðuhallssonar, die deze oude
Brjánssaga ook gebruikt heeft, er geheel over. Als de Brjánssaga een historiese
inleiding had over de voorgeschiedenis van Brjánn, is het mogelik dat het gedicht
daarin voorkwam en dat de Njála-bewerker een vergissing begaan heeft. Een lied
uit later tijd zou hij allicht wel begrepen hebben en daarom lijkt het mij niet juist te
menen, dat een dichter die niet meer goed op de hoogte van de gebeurtenissen
was, zich door de slag bij Clontarf geïnspireerd gevoeld zou hebben. Wat vorm en
inhoud betreft, is er geen bezwaar Darraðarljóð in de tiende eeuw te plaatsen. De
vorm is verwant aan de Eddaliederen, de inhoud enigszins aan Hákonarmál, dat
ook uit de tiende eeuw stamt. Daar treden ook Walkyren op, die op last van Odin
naar het slagveld moeten trekken om te kiezen, welke koning ze mee naar Valhǫll
zullen voeren. Maar terwijl Hákonarmál in majeur geschreven is, ligt over Darraðarljóð
een huiveringwekkende, sombere gloed. De Walkyren zijn dreigende noodlotsfiguren,
ze redden wie ze willen, ze verdedigen het leven van de held die ze de overwinning
geven; het angstwekkende van de slag wordt hier bezongen. Darraðarljóð staat op
1)
een oud standpunt, er is reeds herhaaldelik op gewezen , dat de oude Skandinaviërs
niet vrolik lachend de dood tegemoet gingen, zoals de romantici meenden; Valhǫll
was geen paradijs voor gevallen helden, somber met bloed bevlekt komen ze in het
dodenrijk aan. De Walkyren hebben in Darraðarljóð iets van het Nornentype, zoals
2)
ook elders wel eens Nornen en Walkyren niet uit elkaar gehouden kunnen worden .
Het weven van de vrouwen doet

1)
2)

A. Olrik, Nordisk Aandsliv i Vikingtid og tidlig Middelalder, pg. 31.
P.D. Chantepie de la Saussaye, the Religion of the Teutons, pg. 305 vlg.
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aan de Nornen denken; zij beschikken over het lot. Hun namen zijn echter echte
Walkyrennamen: Gǫndul, Gunnr, Hildr, enz. Ook de Njála huldigt deze opvatting.
Dǫrruðr ziet twaalf mannen rijden en wanneer hij in het vrouwenvertrek spiedt, waar
ze binnen zijn gegaan, ziet hij vrouwen weven. Zo is de typerende voorstelling van
de gewapende, geharnaste Walkyren, die mannen lijken, maar vrouwen zijn.
Wat nu de vertaling van Staring betreft, ook dit gedicht is weer naar het duits
bewerkt van Herder en gecorrigeerd met behulp van Gray's engelse overzetting.
Beiden, Herder en Gray, hebben de latijnse tekst van Bartholinus gevolgd, een niet
1)
feilloze vertaling van het oudnoorse origineel; þanns ungr konungr átti fyrre , vertaalt
Bartholinus: hunc rex juvenis prius possidebat alsof de strofe slaat op een zwaard,
dat de jonge koning vroeger bezat, en Herder zegt, ‘diesz schwert hat einst der
könig getragen’ en Gray ‘sword that once a monarch bore’. Kenningar, poëtiese
omschrijvingen die een enkele maal in de oudnoorse tekst staan, Randvés bani,
rifs reiþeský, vertalen ze niet woordelik. maar lossen ze op dezelfde wijze op als
Bartholinus. Herder houdt zich veel dichter bij de gegeven tekst dan Gray; wanneer
in het origineel enige strofen op dezelfde wijze beginnen neemt Herder dat, in
tegenstelling met Gray, over. Gray onderstreept het huiveringwekkende van het
lied, hij houdt zich niet steeds aan de gegeven tekst, de zon wordt rood gekleurd,
dat het weefsel uit mensendarmen is samengesteld is hem niet voldoende, bloedrood
moet het bovendien zijn, door het met bloed doordrenkte veld waden de Walkyren.
Het sobere
nú'sfyr oddum
jarlmaðr hnigenn,

wordt:
low the dauntless earl is laid,
gor'd with many a gaping wound.

Gray geeft zelfs de Walkyren andere namen. Hij weet ook

1)

Bartholinus, pg. 617.
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waar het lied op zinspeelt, in alle valleien van Schotland zal het vernomen worden.
Het is te begrijpen dat Staring, al heeft hij ook bewondering voor ‘het wilde en
woeste’, zich toch meer aan de tekst van Herder houdt dan aan die van Gray. Zelfs
verzacht hij die nog hier en daar, een weefsel van mensendarmen en
mannenhoofden is de harmonies aangelegde dichter te onaestheties en hij verzacht
dit tot
De lokken van krijgers,
In 't veld gesneuveld,
Zijn voor 't werk getwijnd.
De spoelen der weefsters
Zijn bloedende lansen.
Een rusting dekt haar
De pijl is haar wapen.
Zij slaan met zwaarden
Het zegeweb vast.

Hij geeft zelf toe, dat het engels van Gray de oorspronkelike bedoeling weergeeft.
Een enkele maal neemt Staring iets uit Gray over:
Eer het zonlicht daalt,
Worden schilden gekliefd,

is niet uit het duits maar uit het engels vertaald, evenals
Ontroostbaar zitten
De zonen van Erin,
En plegen rouw.

Voor de herziene uitgave van het Weeflied in Winterloof had Staring Gräters vertaling
in handen gekregen en hierdoor, en door zijn verhandeling over de Walkyren het
1)
karakter van het lied beter begrepen. Voor Gräter is Darraðarljóð het mooiste lied
uit de noorse dichtkunst, het is verheven en lyries, vreselik en schrikwekkend, en
dat zijn de kwaliteiten, die tot hem spreken. Voor Gräter zijn de Walkyren
personificaties van strijdgedachten en krijgsmansdeugden, soms ge-

1)

Gräter, Ueber die Walkyren, in Nordische Blumen.
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bieden ze zelf onafhankelik, naar eigen oordeel het noodlot, soms voltrekken ze
eenvoudig het door het lot genomen besluit.
Uit de vertaling van Gräter heeft Staring niet veel overgenomen; het volk van de
barre kust, wordt het volk van het woest gebergte. De andere kleine verbeteringen
die hij in de herziene uitgave aanbrengt, zijn zelfstandig door Staring verricht en
niet van veel betekenis.
Amsterdam.
S.A. KRIJN.

Uuf.
Verdam, Mnl. Wbk., zegt van dit woord: ‘Naam van eene bepaalde soort van valk.
Het dichtst in vorm staat ohd. ûvo; mhd. ûfe, ûve; ags. ūf; onr. ūfr, doch die hebben
de bet. “nachtuil”’. De beteekenis in het Middelnederlandsch is geen andere. In de
valkerij werd de grootste der Europeesche ooruilen, Bubo bubo bubo L, gebruikt
om andere vogels aan te lokken, waarna de valkenier zijn valk opschoot. Het dier
werd nog dikwijls toegetakeld met een vossestaart aan zijn eigen staart bevestigd.
Als er tegenwoordig van dezen vogel sprake is wordt hij gewoonlijk genoemd ‘de
groote hertog’ in vertaling van het Fransche ‘le grand duc’, of ‘oehoe’ als wedergave
van het Duitsche ‘Uhu’. Vroeger werd hij ‘schuivik’ of ‘schuivuit’ geheeten, zooals
1)
uit onderstaande plaats blijkt .

Schuyvicken.
Deze en voeden noch en broeden, noch en comen oock hier te Landen
niet, ten zij men die als de Valcken uijt

1)

Vgl. Mnl, Wdb. onder schavuut en Ndl. Wbk. onder schavuit, schuivik, schuivuit.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

262
Noorwegen brenght. De Valckeniers vangen met de selve kraeijen ende
ander gevogelte. Het Jacht Bedryff, Handschrift 128 A 32, Kon. Bibl., fol.
v

71 .
In Ockenburgh (bl. 14) beschrijft Westerbaen in korte woorden de jacht op kraaien
met ‘schuyvicken’.
Met zekerheid is natuurlijk niet uit te maken of in de Middelnederlandsche teksten
deze vogel is bedoeld of de kleinere, inheemsche, ransuil, evenmin als het thans
is uit te maken of de schuivuit hier misschien in de middeleeuwen broedde. Maar
gezien de hooge prijzen die de graaf voor den vogel betaalde, en het feit in
aanmerking genomen dat hij Heynric den valkenaar twee ‘ufen’ uit Vlaanderen liet
halen (zie de plaatsen in het Mnl. Wdb.), is het zeer aannemelijk dat met dit woord
de grootste en zeldzaamste der ooruilen bedoeld is. Ik moge hier aan toevoegen
dat de vogel ook nog op andere wijze voor de jacht gebruikt werd.
Op een der vermaarde jachtprenten van den Duitschen graveur Ridinger kan men
een jachttafreel met de ‘uuf’ zien. Het onderschrift luidt: Falconierknecht dē Schuhu
vom bodē aufnehmēd. In een handschrift van Keizer Maximiliaan I, handelend over
de valkerij en bewaard in de Hofbibliothek te Weenen, lezen wij van kraaienvangst
‘mit dem Schlagnetz, oder mit dem Aufen’.
A.E.H. SWAEN.
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Over de etymologie van afkalven.
Toen Prof. de Vries voor het Ndl. Wdb. het artikel afkalven maakte, was hij van
meening dat dit werkwoord een samenstellende afleiding moest zijn van af en *kalve,
welk laatste woord - een vrouwelijk znw., behoorende bij het bnw. kaal - zou
beteekenen: bloote aarde. Het zou identiek zijn met eng. callow, dat oudtijds in een
1)
soortgelijke opvatting werd gebezigd . Prof. Verdam onderstelde dat in het Mnl. een
woord caluwe had bestaan, daar er overeenkomstige Middelnederduitsche, Ouden Middelhoogduitsche vormen bekend zijn, en daar Kiliaan kaeluwe aerde vermeldt
in den zin van ‘terroe cutis, superficies’. Callow en de zooeven genoemde uitdrukking
bij Kiliaan hebben inderdaad een volkomen gelijke beteekenis, maar in de laatste
komt caluwe niet als znw. voor, terwijl men het Eng. woord voor een gesubstantiveerd
2)
bnw. houdt. En de Duitsche vormen (mnd. kalewe, kalwe , vr., ohd. chalawa,
3)
chalawi , mhd. kalwe, kelwe), waarmee caluwe naar den vorm zou overeenkomen,
zijn alleen bekend met de beteekenis van ‘calvitium, kale plek’, of wel van ‘kale,
onbegroeide streek’.
Een vorm *kalve is naast *kaluwe wel denkbaar: hij moet ontstaan zijn uit *kalwe,
een vorm zonder tusschenvocaal, evenals ook verve zich uit *farw + vocaal zal
hebben ontwikkeld naast varuwe. Op dezelfde manier zal ook zwalve naast zwaluw
te verklaren zijn en misschien eveneens vormen als terf,

1)
2)
3)

Zie N.E.D. onder callow, sb., 3): The stratum of vegetable soil lying above the subsoil; the
top or rubble bed of a quarry, which has to be removed to reach the rock.
Schiller und Lübben 2, 419b.
Graff 4, 383.
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tarf naast tarwe, merf naast murw. Men moet dan aannemen dat in tarwe en murw
een vocaal tusschen r en w heeft gestaan die later weer is verdwenen. Het door
Prof. de Vries genoemde malve naast maluwe kan in later tijd voor den tweeden
keer uit het Latijn zijn overgenomen, en heeft dus minder bewijskracht.
Het blijft echter twijfelachtig of er een Nederlandsch woord *caluwe, *kalwe heeft
bestaan, en bovendien zou het niet kunnen baten om afkalven te verklaren. Immers
dit woord beteekent ‘afbrokkelen, inzakken, instorten van een helling, bv. doordat
ze ondermijnd is’, terwijl het, wanneer het gevormd was van af en *kalve, zou moeten
beteekenen ‘de bovenste aardlaag verliezen’. En hetzelfde bezwaar geldt van
1)
2)
3)
4)
kalven , in- , toe- , en uitkalven , die alle in dezelfde opvatting worden gebruikt.
Het is daarom zeer begrijpelijk, dat men bij de bewerking voor het Ndl. Wdb. van
de artikelen inkalven, kalf en kalven is afgeweken van de verklaring van Prof. de
Vries; ze heeft te groote bezwaren. Men heeft gemeend dat kalf als benaming voor
‘een portie afgezakte aarde aan een slootkant, een kanaaloever enz.’ niet anders
is dan een overdrachtelijk gebruik van den naam van het dier, en als men in het
Ndl. Wdb. ziet hoeveel beteekenissen die naam kan hebben, dan schijnt er weinig
bezwaar hem ook deze toe te kennen. Wel is het opmerkelijk dat kalf niet alleen
den afgezakten grond beteekent, maar ook ‘het door eene grondafschuiving ontstane
5)
gat’ . En bovendien kan men - en dit maakt ook deze etymologie minder aannemelijk
- niet goed begrijpen, hoe in- en toekalven kunnen zijn gevormd van kalf. Men kan
er zich geen heldere voorstelling bij maken, zooals bij afkalven,

1)
2)
3)
4)

5)

Ned. Wdb. VII, kol. 1033.
Ndl. Wdb.
Corn.-Vervl.; Tuerl.
Zie een voorbeeld in Resol. Holl. 29 Mei 1732, blz. 343 (Dat ... het niet moogelijk is, dat de
Aarddijk sulk een hoogte soo regt in het loot kan afgestooken werden sonder deselve los en
uitkalvende te maaken), en ook De Bo.
Ndl. Wdb. VII, kol. 934.
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dat evenzoo van kalf kan zijn gevormd als afharen (onz. ww.) van haar, en afkalken
van kalk, of bij uitkalven, waarmee misschien uitharen, ‘verharen’ te vergelijken is.
Men zou dan moeten aannemen, dat ze gevormd zijn, toen aan het grondwoord
reeds niet meer werd gedacht, naar het voorbeeld van andere werkwoorden met
dezelfde beteekenis.
Die zijn inderdaad vrij talrijk. De Bo vermeldt b.v. naast uitkalven, uitkavelen en
1)
uitkelderen; naast inkalven bestaan inkalveren (-kalferen), inkach(t)elen, inkalken
2)
en inkavelen , bij Ten Doornk. Koolm. (2, 151b) wordt wegkabbelen vermeld als
intrans. ww. met dezelfde bet. als Nnl. afkalven, en naast dit laatste woord bestaat
3)
afkabbelen , dat echter ook transitief gebruikt kan worden. Dat zelfde geldt van
4)
5)
6)
kavelen , en van kabbelen en inkabbelen is geen intransitieve bet. bekend. Het
laatste beteekent ‘uithollen’, het eerste ‘knagen, knabbelen’, in een enkele aanhaling
van het Ndl. Wdb. van dieren gezegd, maar verder in toepassing op het water. Ook
deze trans. ww. moeten in beteekenis zeer nauw verwant zijn met de genoemde
intransitiva. Vermelding verdient bovendien het Friesche woord kealje, ‘neervallen,
7)
afglijden’ .
Men vraagt zich nu af, of het mogelijk is dat sommige dezer ww. niet alleen in
beteekenis overeenkomen, maar ook etymologisch verwant zijn. In het bijzonder
zou men geneigd wezen dat te gelooven van kavelen, kabbelen, kalven en hunne
samenstellingen. En wat de beide eerste woorden betreft is dat ook zeer
waarschijnlijk. Men neemt b.v. ook algemeen aan dat grabbelen en graven, kibbelen
en kijven, bibberen en beven, stribbelen en streven, dribbelen en drijven, hobbel
en heuvel, kibbel en kevel, beide met de beteekenis ‘kaak’, zeer

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

Ndl. Wdb. VI, kol. 1703.
a.w. VI, kol. 1707 (onder B).
a.w. I, kol. 1037.
a.w. VII, kol. 1899: kenen, kloven, barsten krijgen (De Bo).
a.w. VII, kol. 788 (derde artikel).
Weiland.
Friesch Wdb. 2, 43a. (Hark! sei de man, dêr komme gasten oan, en hy hearde de turf kealjen).
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1)

nauw verwant zijn. De onderstelling van Van der Meer , dat de woorden met bb
oorspronkelijk met een suffix - alôn zouden zijn gevormd, is echter niet zeer
waarschijnlijk. Immers dan zou men ‘Umlaut’ van de stamvocaal verwachten op de
plaatsen waar dat mogelijk is. Misschien kan men ze voldoende verklaren, wanneer
2)
men aanneemt, dat ze ontstaan zijn uit vormen zonder tusschenvocaal : *kiƀlôn
moest met geminatie van de spirant worden *kiƀƀlôn, en in een oude periode van
3)
het Germaansch kon daaruit *kibblôn, later kibbelen ontstaan . Werd de ƀ niet zoo
vroeg gegemineerd, dan werd hij later vóór l verscherpt tot f, en zoo is een vorm
kiffelen, dien men eveneens aantreft, te verklaren.
Wanneer kalven en kavelen verwant zijn, moet in het Oudgermaansch de eene
vorm door metathesis uit den anderen zijn ontstaan. De vraag is, of men dat zal
mogen aannemen, want een dergelijk verschijnsel is in de grammatica van het
Germaansch tot dusver nauwelijks bekend. Toch zijn er een aantal vormen in onze
taal, en eveneens in sommige Oudgerm. dialecten, die niet dan langs dezen weg
zijn te verklaren.
Wanneer een woord in het Oudgerm. was gevormd met een l-suffix zóó, dat de
l onmiddellijk op de laatste consonant van den stam volgde, dan kon die l onder
zekere omstandigheden vóór die consonant komen. Men treft het verschijnsel het
vaakst aan in de noordwestelijke dialecten van het Oudgermaansch: het
Oudijslandsch en het Oudengelsch, wat zonder twijfel samenhangt met het feit, dat
in die beide dialecten dikwijls syncope plaats had van zwakke middenvocalen en
zich slechts zelden vocalen tusschen explosieven of spiranten en liquidae of nasalen
4)
ontwikkelden, wanneer die er in een oudere periode niet gestaan hadden . En
misschien mag men zeggen

1)
2)
3)
4)

V.d. Meer, Hist. Gramm. 1, 114.
2

Verg. Schönfeld, Hist. Gramm. 49.
Zie over deze vormen ook Boer in Tijdschr. 37, 193, noot 2).
3

Zie Sievers, Ags. Gramm. § 138 volgg. en § 143 volgg.; Noreen, Altnord. Gramm. 1 , § 148.
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dat die methathesis ook valt waar te nemen in het Nederlandsch, voornamelijk in
1)
de streken langs de kust: in de zoogenaamde ‘Ingvaeoonsche’ tongvallen ; wellicht
eveneens door de bovengenoemde oorzaak?
Een algemeen bekend voorbeeld dezer metathesis in onze taal is naald, oudgerm.
*nêþlô-, waarvan een vorm met metathesis ook in noordelijke en westelijke dialecten
van het Engelsch, en, althans in den Mhd. tijd, tevens in Middenduitsche bronnen
2)
wordt aangetroffen . Verder komt het mij niet onwaarschijnlijk voor dat het Ndl.
woord golf, mnl. golve, ghelve, op dezelfde manier verwant is met gevel, ‘top, nok’,
ohd. gibil m., mnd. gēvel m., got. gibla m. Men vergelijke verder ohd: gëbal m., os.
gibillia v., beide met de oudere beteekenis ‘schedel, kop’, welke oorspronkelijk ook
aan ghelve eigen kan zijn geweest. Hetzelfde beeld immers wordt gebruikt bij kop,
soms ook: kruin eener golf. Deze etymologie is, althans wat de beteekenis betreft,
3)
aannemelijker dan de onderstelling dat het woord verwant zou zijn met on. gjalfr .
Bovendien is een afgeleid bnw.: gelfsch, dat bij Kiliaan genoemd wordt en nog in
de bouwkunde wordt gebruikt in de verbinding gelfsche pluiken, ‘een versiering van
4)
lijstwerk die bestaat in een regelmatig schuin op- en neergaande lijn’ , ook veel
begrijpelijker als gelve en gevel als zoo nauwverwante vormen mogen worden
beschouwd. Immers ieder der aldus ontstane hoeken heeft den vorm van een
geveltop. In hetzelfde artikel van het Ndl. Wdb. wordt ook melding gemaakt van een
opgave in den Teuthon., nl. ‘Ghelve an en rat, timpanum’. Daar gr.-lat. tympanum
zeer uiteenloopende beteekenissen kan hebben, komt het mij gevaarlijk voor zich
aan een poging tot verklaring dezer plaats te wagen.
In het Oudeng. en het Oudnoorsch vindt men dikwijls de

1)
2)
3)
4)

2

Zie Schönfeld, Hist. Gramm. XVIII.
N.E.D. onder needle sb. (neld(ę), neelde, neeld, neilde, ne(e)ald, nield, nild); Müller und
Zarncke 2, 305a.
3

Zie Franck-Van Wijk en Vercoullie .
Verg. Ndl. Wdb. op Gelfsch.
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beide vormen, mèt en zònder metathesis, naast elkaar gebruikt; waarschijnlijk
behooren die tot verschillende dialecten. Oudeng. bold b.v. houdt men voor een
variant van botl, ‘gebouw’, seld van setl, ‘zetel’, spáld komt een enkele keer voor
1)
naast spádl, spátl, ‘speeksel’ , en oudeng. cealfádl moet zijn samengesteld met
2)
ceafl, ‘kaak’, ʒéalhswile met ʒéaʒl (meerv. ʒéaʒlas, ‘verhemelte’) . In het Oudnr.
moet reeds in een zeer ouden tijd ðl tot ld zijn geworden in het suffix * ðla-; ƀl, fl
3)
kunnen lƀ worden, en zoo kan ook ʒl soms lʒ worden, sl > ls . Deze laatste
metathesis komt ook in andere Germaansche dialecten voor, b.v. in het Oudfriesch
4)
en, reeds in de Middeleeuwen, in Noord-Holland .
Indien het inderdaad juist is dat kalven de representant is van een Oudgerm. vorm
die door een soort van metathesis uit een ouderen vorm van kavelen is ontstaan,
zoodat ook inkavelen en inkalven, uitkavelen en uitkalven enz. identiek zijn, dan zal
men willen trachten na te gaan, welke beteekenis kavelen oorspronkelijk had en
wat de etymologie van het woord is.
Het Ndl. Wdb. vermeldt twee woorden kavelen: behalve een artikel van dien naam
ook een woord dat beschouwd wordt als een afleiding van kavel, dat ‘insnijding,
5)
keep, groef, inkeping’ beteekent . Het eerste, dat in den zin van ‘loten, verdeelen,
toedeelen’ enz. gebruikt wordt, is een denominativum van kavel, ‘loting’, dan ook:
‘de toegewezen portie, gedeelte, perceel’. Maar de oudste opvatting is ‘lot’, eig. ‘een
houten staafje om mede te loten’, en het woord moet zeer nauw verwant of identiek
zijn met onr. kafli, dat ‘ronde staaf of staf’, maar ook oorspronkelijk ‘afgebroken stuk
6)
(hout)’ en dan in het algemeen ‘stuk, deel’ beteekent . Gesteld dat dit

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

Sievers, Ags. Gramm. § 183, 2a) en b); § 196, 2).
a.w. § 183, Anm.
3

Noreen, Altnord. Gramm. 1 , § 303.
2

2

Zie Franek, ‘Mnl. Gramm. § 107, Anm.; Te Winkel, Gramm. Fig. 319; Ndl. Wdb. XIV, kol.
1298.
Dl. VII, kol. 1899.
Zie bij Cleasby-Vigfússon.
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woord gevormd was met een -la(n)-suffix, hetwelk oorspronkelijk werktuigen aanduidt,
dan zou de wortel *kaƀ- zijn. Nomina instrum. kunnen hun beteekenis wijzigen,
1)
zoodat ze norn. actionis worden , en vandaar tot de benaming voor het resultaat
van de handeling is de overgang niet groot. *Kaƀla(n)- zou dan eerst ‘snijder,
snijwerktuig’, dan ‘splijting, snede’ en daarna ook ‘afgesneden, afgespleten stuk’
2)
hebben beteekend . Misschien mag men aannemen, dat de Germaansche talen
die drie beteekenissen hebben bewaard. Het is nl. niet geheel onmogelijk os. kaflos
(mv.), oudeng. ceaflas, ‘kaken’, als hetzelfde woord, en dat wel als a-stam, op te
vatten. Het zou dan een nom. instrum. zijn en ‘de snijders’ beteekenen. Wellicht
zou men verder in het onder Kavel (II) behandelde znw. (zie het Ndl. Wdb.) en ook
3)
in het Friesche woord kabbel, ‘kartel’ voorbeelden van de tweede beteekenis:
‘splijting, snede’ mogen zien, en in onr. kafli een voorbeeld van de derde beteekenis:
‘afgespleten, afgebroken stuk’. Dat een woord van die opvatting, dat later ‘lot’
beteekent, een afleiding kan zijn van een ww. dat het begrip van ‘breken, splijten,
4)
snijden’ aanduidt, ziet men aan het Grieksche ϰλῆρος, dat verwant is met ϰλάω .
En evenals ϰληρόω een afleiding is van ϰλῆρος, is kavelen ‘loten’ dat van kavel.
Het primaire ww. zou in het Nnl. *kaven hebben kunnen luiden. Misschien mag
5)
men het Mnl. caven voor identiek houden, gesteld dat de beteekenis die bij Verdam
als de laatste is genoemd de oorspronkelijke was, immers ‘beslissen’ en ‘splijten,
6)
scheiden’ zijn nauw verwante begrippen . En kabbelen ‘schiften, karrelen’ is
misschien een frequentatieve for-

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

Von Bahder, Verbalabstracta in den Germ. Sprachen 149.
Verg. een soortgelijken overgang van beteekenis o.a. bij snede: ‘snijding’ en dan ook
‘afgesneden stuk’ (b.v. een snede brood).
Ndl. Wdb. VII, kol. 788.
Boisaeq, Dict. Etymol. de la Langue Grecque 469.
Zie Verdam, Mnl. Wdb.
Mnd. slisse is ‘scheur, spleet’, os. slîlan ‘scheuren, splijten’, en verg. ook Nhd. entscheiden.
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1)

matie, want ook de begrippen ‘splijten, scheiden’ en ‘schiften’ liggen dicht bij elkaar .
Kavelen, ‘loten’ is dus een afl. van kavel in de beteekenis ‘houten staafje’, kavelen,
2)
‘inkepen’ van kavel, ‘kerf’, en ook in zijn intransitieve beteekenis moet het van dat
zelfde woord zijn afgeleid. En neemt men aan dat kalf identiek is met kavel, dan
laat zich zeer goed verklaren, dat dat woord zoowel ‘afgezakte grond’ als ‘het door
een afschuiving ontstane gat’ beteekent. En eveneens het volgende is een argument
3)
voor deze onderstelling: volgens het Ndl. Wdb. duidt kalven ook het afbrokkelen
4)
van een gletscher aan, en nu komt in Þórðar saga hreðu het volgende zinnetje
voor: Tók at leysa ána köflum, ‘het ijs in de rivier begon los te raken in schotsen’.
Zou Eng. calf, ‘an iceberg detached from a coast glacier; a fragment of ice detached
from an iceberg or floe’ niet hetzelfde woord kunnen zijn als het Oudijslandsche?
In N.E.D. wordt calf in deze opvatting gehouden voor een overdrachtelijk gebruik
van den naam van het dier, maar misschien is het mogelijk dat dit woord nog een
voorbeeld geeft van de Oudengelsche metathesis die hierboven is besproken. Dat
er alleen jonge voorbeelden van genoemd zijn, behoeft niet tegen zijn hoogen
ouderdom te pleiten: de eerste aanhaling wijst er op dat het een zeemanswoord is,
5)
en die zijn juist dikwijls zeer oud .
6)
Wellicht is kalf in eenige van de beteekenissen onder 14) in het Ndl. Wdb.
genoemd eveneens door metathesis ontstaan: in veel van die toepassingen is kalf
een houten balk, en kavel beteekent immers reeds in het Oudgerm. iets dergelijks.
Zekerheid is hieromtrent echter niet te krijgen: namen

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

Verg. Franck-Van Wijk op schiften, dat zelf van een idg. basis sq(h)ib-, ‘snijden, splijten’ wordt
afgeleid.
Ndl. Wdb. VII, kol. 1899.
a.w. VII, kol. 1033.
Nordiske Oldskrifter VI, 11.
1

Zie ook N.E.D. onder calve, v. , 3.
Dl. VII, kol. 934 volg.
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van toestellen en werktuigen worden zeer dikwijls naar dieren genoemd, en dat zou
ook hier het geval kunnen zijn. Kalf voor ‘wintergezwel aan hand of voet’ zou men
ook voor hetzelfde woord kunnen houden, indien men mocht aannemen dat de
oudste beteekenis was ‘barst’, een zeer gewoon verschijnsel bij dergelijke
1)
zwellingen . Maar ook dit blijft onzeker. Kalf in de bet. 8) van het Ndl. Wdb., als term
in de weverij, een ‘benaming voor draden die er los bij hangen, t.w. bij een roof
(streng), of die niet op den boom zijn gewonden, niet gestokt zijn, enz.’, kan ook als
identiek met het voorgaande woord worden opgevat, en hetzelfde geldt voor de
beteekenissen 9) en 10): een ‘uithangende slip’, en: een ‘deel van zeker vischwant’.
Aan al die opvattingen ligt een begrip van ‘losgeraakt, afgescheiden, er bij hangend
stuk’ ten grondslag.
Indien de hier gegeven etymologie van afkalven de ware mocht zijn, dan zou het
woord geen samenstellende afleiding, maar een samenstelling van af en kalven
wezen, evenals afkabbelen (intr.) van af en kabbelen, met welk woord het identiek
is. De oudste beteekenis zal dan geweest zijn ‘afscheuren’ (intr.), vervolgens: ‘door
te splijten afbrokkelen’. En kabbelen en kalven zijn afleidingen van kabbel en kalf.
L e i d e n , Februari 1930.
JACOBA VAN LESSEN.

Naschrift.
- Het komt mij voor dat met de hierboven gegeven etymologie ook het dial.-eng. to
calve (in) verklaard kan worden. In N.E.D. is de mogelijkheid geopperd dat dit woord
uit het Nederlandsch zou zijn overgenomen. Maar bij Wright (The English Dialect
Dictionary 1, 497a) vindt men niet alleen dezelfde bet. als die van kalven en zijn
samenstellingen (Of earth or soil: to give way at the edge, to fall into a hollow, slip
or fall down), maar voor the Midlands en Northampton ook de volgende: To crack
in clods, as soil does

1)

Zie voor deze bet. Tijdschr. 25, 317. (verg. ald., blz. 48: Koop ... Zalf, Voor snee en kalf).
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in dry weather, d.w.z. dezelfde bet. die ook het intr. kavelen (Ndl. Wdb. VII, 1899)
heeft: barsten krijgen. Is het nu niet aannemelijk to calve voor identiek te houden
met kavelen en te onderstellen dat de vorm door metathesis is ontstaan? Voor het
Engelsch is dat immers zeer goed mogelijk.
Misschien mag men in den bijvorm to cave (in) het primaire ww. zien (verg.
hierboven blz. 269), indien dat tenminste zoowel intrans. als trans. was. Maar dit is
geheel onzeker.
September, 1930.
J.V.L.

Badder.
't Woord *badder, waarvan 't deminutief badderken voorkomt in Tspel v.d. Sacram.
vs. 817 ((wij sullen) huer badderkens sijn) wordt gewoonlik verklaard als een fout
voor *babber, dat te vergelijken zou zijn met: Babbaerd, babbaerdeken. Pupus,
pupulus, pupa: infans (Kil.), zie Verwijs, uitgaaf, bl. 87, Mndl. Wdb. 1, 511 en vgl.
Ndl. Wdb. op babbaard. Maar vooreerst staat er nu eenmaal dd en niet bb, en ten
tweede is het niet te geloven dat een deminutief *babberken i. pl. van babbaerdeken
mogelik is in deze Brabantse tekst, die in claddaert en vaddaert (vs. 1300/1) de ā
van de uitgang -aert handhaaft (vgl. babbaert nog bij Poirters) en te oud is dan dat
er een deminutief -rken voor -rdeken waarschijnlik zou wezen. Kan *badder niet
samenhangen met Oe. baeddel ‘hermafrodiet’, waarvan de afleiding baedling
‘effeminatus, mollis’, d.i. ‘ontuchtige’, in 't biezonder ‘qui alterius fornicationem
sustinet’, betekent? Vgl. Toller's Supplement op die woorden en N.E.D. op bad (Me.
badde). De betekenis ‘schandknaapjes’ zou op de bovenvermelde plaats naast
dreelincxkens niet slecht passen, al is ook een vager term denkbaar. De verhouding
tussen de Engelse vorm op -el en de Nederlandse op -er is niet te bepalen.
Leiden.
J.H. KERN.
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Vondelianum.
Ook op deze plaats, in het Tijdschrift onzer Maatschappij, zal een kort gewag niet
misplaatst zijn van een geschenk aan hare Boekerij van Mej. J.J. Heydanus uit
Weesp; behalve uit een paar andere zeventiendeeuwsche uitgaven bestaande uit
een ex. van ‘J. v. Vondels Poëzy of verscheide Gedichten, By een vergadert,
vermeert, en op een nieuw overzien. Mitsgaders een Aenleidinge ter Nederduitsche
Dichtkunste’. Amst., J. Hartgers, 1650. Het is de door Vondel zelf bezorgde herdruk
van den eersten druk (van 1644) zijner verzamelde grootere en kleinere lyrische en
epische gedichten enz.; vermeerderd met vele (maar niet alle) gedichten, sedert
uitgegeven in het befaamde, buiten des dichters medewerking en voorkennis,
de

waarschijnlijk door G. Brandt, uitgegeven ‘2

1)

deel’ van 1647 (2 drukken) ;

sten

voorafgegaan door den 1
druk zijner ‘Aenleidinge’, den (bekorten) brief ‘aen
2)
zijnen vrient’ uit de ed. 1644 en den bekenden ‘Toets-steen’; en besloten door het
‘Slotdicht: Men mengt der andren rijm ook leuren in mijn schriften: Doch wie mijn'
stijl verstaet kan echt van onecht schiften’.
De waarde van dit ex. van den tot dusverre in onze Boekerij ontbrekenden - en
evenmin in de Universiteits-Bibliotheek en de Bibliotheca Thysiana aanwezigen -,
belangrijken druk wordt echter nog verhoogd door een eigenhandig inschrift van
den dichter, in het welbekende, zonder twijfel echte handschrift, waarvan in onze
Boekerij tot dusverre slechts een enkel staal aanwezig was.

1)
2)

Unger, Bibliogr., no. 4; zie over deze drukken o.a. Leendertz, Leven van Vondel, 231-4 en
277-83.
Waarin o.a. is weggelaten de passage: ‘Niemant wort met de kunst ... geboren. Men klimt, al
hijgende en zweetende, van langer hant, de steilte van Parnas op’ (verg. Tschr. XLIX 171,
noot 2). Vond V. zelf, bij nader inzien, deze voorstelling van het dichten toch al te ‘moeizaam’?
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Het exemplaar en het inschrift zijn echter niet onbekend. Het laatste (‘De deughtrijcke
Jongkvrouwe Garbrecht Hooft Onze Graftmeermin En zanggodin Wiens zang ick
min 1650. J. v. Vondel.’) is in Oud-Holland II (1884) 119-21 door Unger in facsimile
weergegeven en besproken, en ook in zijn Bibliographie (1888), blz. 220a, onder
de hss. van V. genoemd, als berustende ‘Bij mevr. de wed. Heydanus to Weesp’.
Het boekje is ook op de Vondel-tentoonstelling te Amsterdam in 1879 te zien
1)
geweest .
Over het ingeschreven rijmpje - dat Vondel's roem evenmin zai verhoogen als
vele zijner ‘bijschriften’ - valt alleen nog te vermelden dat ‘onze Graftmeermin’ niet
alleen (gelijk reeds Dr. Sterck heeft opgemerkt) gezusters vindt in de ‘Heere graft
godinnen’ en ‘burreghwals Meerminnen’ uit V.' Lycksang over Dionys Vos (V.L. III
180), maar ook in de ‘graftjoffer’ uit de Opdracht van Jeptha aan Mevr. Anna van
Hooren (VIII 9); en dat met deze weidsche, Hollandsch-classieke benaming niets
meer of anders bedoeld is dan dat de op een der Amsterdamsche grachten wonende
2)
juffer Garbrecht Hooft de zangkunst - of wel de dichtkunst? - beoefende.
Deze zang- of dichtlievende juffer Hooft is, na veel zoekens, gevonden en
terechtgebracht. Zij is gebleken noch Brechtje Hendriksdr., een achternicht van den
Drost (geb. 1640, dus in 1650, bij de uitgave en schenking van het boek, pas 10
jaar oud) te zijn, noch ook - hetgeen wegens den naam misschien niet geheel
onmogelijk zou kunnen schijnen - de bekende Baertjen Krijnsdr., een
achterachternicht van den Drost (geb. 1618, in 1651 gehuwd met Joost van den
Vondel jr.), maar

1)
2)

de

D.C. Meyer, in Dietsche War., 2 Reeks, III (1881) 379.
D.C. Meyer leidde t.a.p. uit V.'s epitheton af dat V. haar (uit de achterzijde van zijn huis in de
Warmoesstraat?) ‘in het Damrak’ had zien zwemmen! Werd hij tot deze wonderlijke uitlegging
misschien verleid door de herinnering aan het bekende verhaal van het zwemmen van Roemer
Visscher's dochter ‘in haer vaders tuyn, alwaer een grachte met water was extra urbem’
(Worp, Een onwaardeerl. Vrouw XVII)? Maar dat was immers aan de Geldersche Kaai, toen
zooveel als een buitensingel (a.w. XV)!
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wèl een volle, dubbele nicht (broers- en zusterskinderen) van deze laatste: Garbrecht
Pietersdr. (geb. 1633, dus bij de schenking van het boek, in 1650, 17 jaar oud). Zij
was gesproten uit het tweede huwelijk, in 1631, van haren Katholieken vader, Pieter
Wz. Hooft, met de Protestantsche Cornelia Pietersdr. de Vries (de bruiloft door
1)
Vondel bezongen: V.L. III 104) . Bij notarieele akte, dd. 20 Febr. 1653, bevestigt zij
2)
haar testament van 26 Oct. 1652, en verklaart zij ‘te niet te doen’

1)

2)

Zie over dit alles breeder: J.A. Alberdingk Thijm, in Die. War., N.R. III (1881) 252-88 (> Alb.
Th. en A.A. Vorsterman van Oyen, Het geslacht Hooft, Amst. 1881), inz. 270; D.C. Meyer jr.,
in a.w. 372-9; Sterck, Oorkonden over Vondel 199-206; Sterck, Rondom Vondel 64-9.
Dr. Sterck schrijft in zijn bovenaangehaald opstel, dat ik hier gedeeltelijk herhaal (l.a.w., blz.
68): ‘Zij verklaart te niet te doen een testament, dat haar overleden moeder ten nadeele van
haar vader heeft gemaakt, en waarvan deze verklaart niet te hebben afgeweten, “hetgeen
tegen alle behooren is”’. Inderdaad staat in het stuk (blijkens een mij door den
gemeente-archivaris van Amsterdam gezonden photographie): ‘ende derogere ende doe te
niet ... dat mijn salige moeder tot naedeel van mijn vader gemaekt heeft, dat mijn vader
verclaert daer niet van geweeten heeft, het welck tegen alle behooren is.’ Zooals mijn
ambtgenoot De Blécourt mij bij de mededeeling van het bovenstaande in de vergadering der
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde op 10 Juni 11. (zie Hand. Lett. 1929/30)
opmerkte, is dit, in dezen vorm, onmogelijk, of althans onjuist uitgedrukt; niemand kan eons
anders testament ‘te niet doen’. Garbrecht Hooft (of liever haar notaris) bedoelt kennelijk
alleen te zeggen, dat zij afstand doet van het haar door hare moeder vermaakte, voor zoover
dit vroeger haren vader was toegekend. In zooverre blijft S.'s slotsom echter volkomen juist:
‘In elk geval blijkt zij een door haar vader geleden onrecht door haar testament te willen
vergoeden’.
Maar wat de met groote letters onder aan het stuk geschreven woorden; ‘Schoon lief ghij sijt
mijn troost alleijne’ betreft, hieromtrent lichtte coll. De Blécourt mij verder als volgt in. Zij maakt,
aan 't s l o t van dit testament, eenvoudig gebruik van eene zoogenaamde ‘derogatoire
clausule’, waarbij een eventueel later testament alleen geldig wordt verklaard, indien het
eveneens zekere hier genoemde formule of woorden bevat. Hiervoor werd niet zeiden een
of andere vrome wensch gebruikt (J. van der Linden, Regtsgel. pract. en koopmans handboek,
blz. 89, geeft als voorbeeld: De hemel zij mijn erfdeel). Deze ‘derogatoire clausule’ heeft dus
niets te maken met het ‘derogeeren’ aan het vroeger testament harer moeder in 't begin van
't stuk, maar ziet alleen op een eventueel later testament van haar zelf. Als formule heeft zij
allicht een haar bijgebleven versregel gekozen: den aanvang- of slotregel van een of ander
(Katholiek?) geestelijk of vergeestelijkt wereldlijk lied (dat ik echter, althans in Van Duyse's
Het oude Nederlandsche Lied, niet heb gevonden). Met dit ‘schoon lief’ wordt dan zeker niet,
als Dr. Sterck meende, ‘haar man of haar vader, of een ander bedoeld’, maar veeleer Christus;
en de akte klinkt niet zoozeer ‘aardig romantisch’, als wel vroom-Katholiek, in den geest der
middeleeuwsche liederen op den hemelschen bruidegom. Maar deze misvatting omtrent het
te niet doen van eens anders testament, door (dankbaar aanvaarde) juridische voorlichting
hersteld, doet niets af van de juistheid van Dr. Sterck's verklaring zelve. Garbrecht Hooft was
een brave dochter, die zich niet ten koste van haren vader bevoordeeld wilde zien!
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eene testamentaire beschikking harer overleden moeder ten nadeele haars (denkelijk
nog levenden) vaders. Deze poging om het onrecht, door hare Protestantsche
moeder haren Katholieken vader aangedaan - waarschijnlijk eene bevoordeeling
der dochter ten nadeele des vaders - te herstellen vindt misschien mede hare
verklaring in de omstandigheid, dat zij zelve Katholiek was, gelijk men denkelijk wel
mag opmaken uit de (toch zeker van haar zelf afkomstige) aanteekening op het
schutblad, voorafgaande aan V.'s inschrift: ‘1652 Int voorjaer uytgelezen Famianus
Strada thien eerste boecken verduitscht door Wilhelm ./. [id est] Guilliam van Aelst,
1)
der Nederlantsche oorlogen . Florimont Remunt Op voort en ondergang der
o

2)

kettergen . Evrard Wassenberghs Duitse Florus begrijp der Duitse oorlogen van A
3)
1614 tot 1647 ’: alles zonder twijfel goed Katholieke lectuur, omvangrijk en zwaar
genoeg voor een nauwelijks 19-jarig meisje, in één voorjaar: een eerbiedwaardig
getuigenis van haar leeslust en haar geloofsijver!
Een en ander geeft allicht tevens een eigenaardig kijkje op de gemengde
huwelijken en de betrekkingen tusschen Katholieken en Protestantsche takken
de

eener zelfde familie in de 17 eeuw, de eeuw der ‘wederopluiking van het
Katholicisme in Noord-Nederland’.
O e s t g e e s t , Juni 1930.
J.W. MULLER.

1)
2)
3)

Antw. 1645.
Vertaling van: Flor. de Rémond, L'histoire de la naissance, progrez et décadence de l'hérésie
de ce siècle. Rouen 1648.
Vertaling van (een lateren, vermeerderden druk) van: Florus Germanicus sive Commentariorum
de bello inter Ferdinandum II et III et eorum hostes gesto liber sing. ad ann. 1641 contin.
Hamburgi 1641.
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De verkleinuitgangen.
(Nalezing.)
Het probleem der ndl., ndd. en fri. verkleinuitgangen, waarover ik in Ts. 47 mijn ten
dele gewijzigde opvatting heb uiteengezet, heeft Kern aanleiding gegeven om in
Ts. 48 nogmaals de ndl. en vooral de holl. suffixen te bespreken. Over verschillende
1)
punten zullen tans, naar men verwachten mag, de meningen niet langer uiteenlopen ;
andere evenwel behoeven nog enige behandeling.
‘De vraag is’, zegt Kern op blz. 72, ‘hoe komt het dat in één enkel geval k is
gepalataliseerd?’, nl. in de verkleinuitgang -kijn; ‘en dat nog wel in een dialekt dat
zo afkerig is van palatalisatie als 't Hollands’ (blz. 71). ‘Die vraag zou beantwoord
zijn als we konden uitgaan van -tkīn. Om dat te mogen doen zouden we echter eerst
moeten beschikken over voorbeelden van -tkijn, -tkin of -tken in 't Hollands, vormen
de

als *Doedetkijn, *Heynetkin, *Tydetken, die men in oorkonden vóór de 13 eeuw
zou moeten vinden’. ‘Blijkens de gegevens en 't vokalisme (gerekte ā, ē, ō) [heeft]
altans in verreweg de meeste gevallen tussen de laatste konsonant en de
deminutiefuitgang een vokaal gestaan’. Met de -e-, zegt Kern, maakt De Vries het
zich te gemaklik.
Die holl. voorbeelden kunnen ons, dunkt mij, om 'n goede reden verborgen blijven.
Kern verklaart op blz. 68 de overgang van tke tot ❘t' ǝ❘ en ❘ts' ǝ❘ in 't ndd. en in 't fri.
voor onomstootlik bewezen; toch wordt Drents Godekien niet door

1)

Ik stem Kern tans toe, dat -kijn al vroeg geen holl. meer was; ook had ik, zooals hij, op blz.
129 van Ts. 47 ❘ t'εn ❘, of altans iets wat daar weinig van verschilt - gelijk ❘ k' ε n ❘ doet - moeten
aannemen in Nienekian, Mandekiaen en dgl.; blz. 138 blijft er niet ver af. Eveneens stem ik
toe, dat de holl. dialektvormen uit dezelfde typen te verklaren zijn als de gewone holl. vormen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

278

Godetkijn of dgl. in onze overlevering voorafgegaan; en hoewel in 't latere ndd. de
taalbronnen niet zo schaars zijn, zegt Lasch, Mnd. Gr. § 309 Anm., dat men voor t
vóór de deminutiefuitgang slechts late voorbeelden heeft (zoals schifftken in 1557),
maar dat deze 'n oudere ontwikkeling onderstellen, ‘da dies t wohl nach dental
einsetzte und auf wörter wie schifftken erst übertragen sein muss’ - zodat in 't ndd.
tevoreln -tken bestond zonder dat men 't heeft aangetroffen. Men kan stellig op dit
gebied niet zeggen: wat ons uit 'n zekere tijd niet bereikt heeft, bestond toen niet.
Dat gaat zelfs niet op wanneer uit die tijd vrijwat over is, zoals op ndd. gebied zo
duidelik blijkt; het niet vinden van iets als *Heynetkin in Holland is dus geen
de
aanwijzing dat het er niet bestond. Zo zegt ook Kern, blz. 74: ‘Ofschoon 15 -eeuwse
voorbeelden van Betje.... e. dgl. mij nog ontbreken, zie ik allerminst reden om aan
vroege synkope bij deze eer te twijfelen dan bij coptgen, *bloctgen ... e. dgl.’ En in
*Heynetkin enz. was, zoals ook Kern betoogt, de cons.-verbinding lichtverganklik;
-tgin kon -tkin op de voet volgen. Het h o e f d e natuurlik niet; z. Ts. 47 (en Lasch §
316, waar men 'n andere uitspraakverlichting voor Mecklenburg vermeld vindt: sedert
de
't eind der 16 eeuw is tk geassimileerd tot tt, wat na lange voc. en na cons. is
verenkeld). Zo is in Hamburg in 1656 Ancken aangetroffen, in 1686 Antje, maar
geen Antken; zo vond ik in 't Fries voor Franeker Fraenker en Frentjer; ntk moet in
1)
deze naam bestaan hebben, maar is niet gevonden .
In elk geval zal men wel de onderstelling redelik achten, dat, als men in Holland
gesyncopeerd katkin, hontkin, oventkin (met door mij en tans ook door Kern
besproken parasitiese t) heeft gezegd, men deze vormen ook in Holland is gaan
opvatten als kat + tkin enz.; de syllabegrens zal veelal of steeds in de t zijn gevallen,
en oventkin naast oven gaf geheel de

1)

Frenkir in de herdruk van Woutir in Tialle (vermeld Ts. 46, 91) is onjuist; z. tans Drucke d.
Vereins f. ndd. Sprachf. VIII, waar in r. 32 en 36 Frenckier staat.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

279
indruk dat -tkin suffix was. Deze vormen waren talrijk; daardoor zal men in Holland
evengoed als elders -tken voor -ken hebben gesubstitueerd in b.v. scheepken, zodat
1)
scheeptken en welhaast scheeptjen gezegd werd . Dat die oorsprong voor andere
streken volkomen bewezen is, stemt Kern toe.
Ik nu meen, dat de -e-, die in Holland zo overwegend wordt aangetroffen, terecht
voor mij geen beletsel is geweest om aan te nemen dat -tkin, of reeds -tkîn, van
stammen op t, d, n (nk > ntk), die zo talrijk waren (wat persoonsnamen betreft
behoorden o.a. die op -hard, -bold, -wold er toe), op andere stammen is
overgedragen, en dat hetzelfde kon gebeuren met de volledige uitgang -tkin of -tgin.
Het schijnt ook vreemd, al is het a priori niet onmooglik, dat -kîn in Holland wel
evenzo als elders tot -tje(n) heeft geleid, maar dat het beloop der zaak er toch geheel
anders was dan elders. Het vroeger ontstaan, blijkens -tgin, -tgen, behoeft geen
bezwaar te wezen; syncope in -tǝk- kan in allerlei tijd plaats hebben (en had zekerlik
in Friesland in meer dan een tijd plaats; z. Ts. 46, 103). In ons Noordoosten vindt
men de gewijzigde uitgang zóveel vroeger dan in N. Duitsland, dat we trouwens, bij
de grote schaarste aan oude gegevens, niet weten of men in dat Noordoosten later
dan in Holland wijzigde. En in Holland is lutje < lut(te)ke jonger dan -tjen in deminutiva
de

- in Groningen allicht ook (in de stadsreken. der 16 eeuw steeds lutke;
Warfsconstitutiën nog in 't laatste jaar, 1600, Lutkegast); maar in Friesland 1427
lîtja. Holland kent dus de overgang in elk geval in meer dan één tijdperk; het kan
hem best in zeer vroege tijd gekend hebben.
de

Het Noord-Holland van de 14 eeuw strekte zich ver zuidwaarts uit; Vlaardingen,
Schiedam, Rotterdam behoorden er

1)

Aan de voorbeelden van -tiaen in de Reken. der Graaflh., door Kloeke in z'n bekend opstel
vermeld, kan men een toevoegen uit dl. 2: op blz. 112 staat sceeptiaen (en in de volgende
post sceeptien). Dat sceeptiaen vind ik reeds vermeld in Mnl. Wb.; dit heeft geen
ongesyncopeerd schepek-.
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toe, en dus woonde daar a 1317 Zybrand Zwaneken sone ‘in Berkel’. Doordat ik
dit niet bedacht, hoewel ik op blz. 132 Z.H. veel kleiner noemde dan de
tegenwoordige provinsie, zijn in Ts. 47 misschien enkele wijzigingen nodig;
m i s s c h i e n , want als niet meer zulke namen in die streek zijn aan te wijzen, is
aanneemlik dat vader Zwaneke of degene naar wie deze genoemd is uit o n s N.
Holland is gekomen. Is de naam inheems, dan is te lezen als volgt. 126, r. 5 v.o.,
vóór Z.H. in te voegen: het toenmalig. 127 r. 7, i.p.v. niet l. schaars. 127, r. 7 v.o.,
i.p.v. stellig geen l. nauwliks. 143, r. 6, vóór verdwenen l. schier. - 'n Aanwijzing voor
nog zuideliker holl. -ke kan gezien worden in Hanninc Hanken, datief, in de Oudste
Rek. v. Dordr., 47; maar omdat vaststaat dat daarheen zelfs Friezen - denklik uit
ons N.H. - verhuisd waren, zou ook hier alleen 'n a a n t a l van zulke namen
bewijskracht hebben.
Ter bepaling der klankwaarde van -tiaen, -kiaen is ‘Pontiaan’ ter sprake gekomen,
maar daarbij is, zoals Kern zegt, vervollediging van 't materiaal gewenst. 'n Enkele
aanvulling kan reeds nu gegeven worden, en ook deswege dient de naam opnieuw
behandeld.
Ts. 45, 45 v. heb ik in de wat lastige klankopeenvolging de oorzaak menen te
zien, waardoor de gewone verbinding sunt(e) Pontiaen veranderingen onderging,
die dan op Pontiaen buiten die verbinding werden overgedragen. De naam komt in
't Noordoosten ook met Pols- (Puls- in Drents Pulsien, d.i. Pulsjen < *Pulstjen) en
Pons- voor (ook als Pocianus, z. Ts. 44, 22); in Leiden is Pos- te vinden, daarnaast
Pons- in Ponstghen, Ponsken (dit ook in Utrecht, Rek. Buurkerk), sinte Ponskiaens
dach; het eerste vermeld door Kloeke Zs. f. deutsche Mundarten 1927, 227, het
tweede te vinden in Leidsche Rechtsbronnen, 27 (eerder geplaatst dan 'n stuk van
1373), het derde door mij genoemd Ts. 47, 131. Op verschillende wijzen - zo nam
ik aan - maakte men Pont- ongelijk aan sunt(e), sint(e). Ik werd in die mening
versterkt toen ik in
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de Oudste Gilderekeningen v. Dordr. (Werken Hist. Gen., 3 S., 6) op blz. 16, a
1449, vond Porzyaens ambocht; ik kon deze veelvormigheid niet anders begrijpen
dan door dissimilatie in sint(e) Pontiaen (d.i. -ntsi-). Nu zegt Kern, Ts. 48, 72, r. 1
van de noten: ‘De Vries opereert zonder bewijs met een vorm sint Pontiaen (zonder
e)’. Inderdaad; 't noordoostlik sunt(e) heeft mij òf over 't hoofd doen zien òf zonder
belang doen achten dat ik voor Holland geen o u d sint ter beschikking had. Dat heb
ik nog niet, maar over dit bezwaar kom ik lichter heen dan over het andere, dat
oprijst als men aanneemt dat 'n naam vier veranderingen ondergaat, die alle
weliswaar verklaarbaar zouden zijn ingeval de lastige verbinding tot dissim. had
geleid, maar die toch inderdaad telkens uit 'n onbekende oorzaak zijn voortgevloeid.
Is werklik de scheidende klemloze ĕ 'n groot bezwaar? Hier scheidt ĕ syllaben die
beide uitgaan op n voor t, terwijl nog 'n derde op n uitgaande volgt; er bestond veel
aanleiding tot dissim. Deze is zelfs onder ongunstiger omstandigheden mooglik; zo
is, blijkens Ter Laan, in De Marne gebruiklik aal swoar naast aar swoar ergens,
irgendwo; toch is swoa sterker scheiding dan tĕpo, en 'n meewerkend vervolg is
hier niet. Zelfs 'n beklemde syllabe belet dissim. niet altijd; ik herinner aan
Christophorus > Kristoffer > Kristoffel, en noem gron. ekseteró uit et cetera. Zulke
wijzigingen plegen zich tot enkele gevallen te beperken; 'n indertijd zeer gebruiklik
sinte Pontiaen kon, zelfs als Porzyaen alleen stond, zulk 'n geval zijn. Maar enerzijds
heeft het de steun van holl. en van noordoostlike bijvormen, anderzijds getuigt nog
'n woord in dezelfde rekeningen altans van neiging tot dissim.: blz. 49 (1441) staat,
niet ornementen, maar orlementen; evenzo blz. 50 (1582), 96 (1540), 100 (1544);
174 (1455) en 176 (1463) staat orlement. 't Mnl. Wb. heeft andere vrb. van rl, maar
heeft ook ordelment, ordement, orment. Is niet ook hier blijkbaar, dat op verschillende
wijzen, weer syncope inbegrepen, gedissimileerd is? (Z. de noot op blz. 88 van Ts.
46 over de algemene waarschijnlikheid van zulke dissimilaties.)
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Ponstgen kon men niet alleen met 'n vermeend Pons verbinden, maar evengoed
met Ponse; vandaar in Gron. (Stadsrek. 1526/7, 61) sunt Ponce, en vandaar in
Holland met achtergevoegd -kijn Ponsekyn (Rek. Graaflh. I 205). Poncie en Polcie
in genoemde Stadsrek. is wellicht ontstaan als ‘Rückbildung’, doordat men Ponsi-jen,
Polsi-jen (verzwakt uit -jaen met ā) gelijkstelde met namen als Wenne-yen, dat in
de rek. naast Wenne-tgyn wordt aangetroffen (en waarmee ik holl. namen als
Louweiaen, d.i. ❘ -jε n ❘, heb vergeleken). Maar men kan voor -si-jen ook van Ponse,
Polse uitgaan; ǝ wordt i of i-achtig tussen s en j, zodat niets natuurliker is dan -sejen
> -sijen.
Kern zegt, Ts. 48, noot 3 bij blz. 71: ‘M.i. heeft Kloeke, 227, gelijk, dat Ponstghen
= ❘ ponst'ε n ❘ kan zijn (evenals Ponskiaen): de gh is geen bezwaar, blijkens ...’ Maar
Kloeke zegt daar, dat de naam anders steeds Ponciaen of Pontiaen geschreven
wordt, maar in 'n Leidse rekening driemaal Ponstghen. ‘Dasz -tiaen = -tgen ist, kann
auf Grund dieser Form nicht mehr bezweifelt werden’. Daartegen blijf ik opkomen,
vooreerst daar niets natuurliker zou zijn dan dat met -ciaen, -tiaen de lat. uitgang
zonder -us bedoeld was. In Ponskiaen, dat ik heb gekonstateerd Ts. 47, 131, is ā
onwaarschijnlik; hier zal men m o e t e n aannemen wat bij -ciaen, -tiaen is
aangenomen: Pons + verkleinuitgang. Maar terwijl dit Pons-, zoals ik betoogd heb,
alleszins begrijplik is en ook elders bestond, is Ponst noch verklaard noch elders
gevonden; Kern deelt dan ook: s-tgh. Of moet men Ponciaen lezen als ❘ Pon ❘ s'ε n
❘, Pontiaen als ❘ Pon ❘ t's'ε n ❘, of eer beide op de tweede wijs? (de eerste uitspraak
kan men trouwens uit de tweede laten ontstaan). Liefst zou ik d a n uitgaan van
Pon(t) + tiaen ❘ t' εn ❘. Maar dat men de v e r k l e i n u i t g a n g met c schreef, wil er
niet bij mij in; de niet-verkleinde vorm met ā is al wat ik in -ciaen vinden kan en dan
ook in -tiaen onderstel, voor het laatste de m o o g l i k h e i d van ❘ Pon(t) ❘ t'ε n ❘
toegevend. Maar in geen geval is -stghen = -tiaen; en om Kloeke's uitspraak te
wettigen zou die gelijkheid, in stee van onmooglik, zeker moeten wezen. Kloeke
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spreekt wel van -tiaen = tgen, maar er staat -stghen, met s, en dat is niet = -tg(h)en;
hoogstens kan men, van twee grondvormen uitgaand, ❘ Pon(t) ❘ t'ε n ❘ naast ❘ Pons ❘
t'ε n ❘ aannemen.
Vóór we het fra.-sa. gebied voor het Friese verlaten, mogen 'n paar opmerkingen
plaats vinden die het eerste aangaan, en een die niet 'n bepaalde streek betreft.
Kern zegt op blz. 58: ‘De vormen met -kijn golden zeker voor deftiger’; dit naar
aanleiding van wat de executeurs-testamentair van Jacoba van Beieren, Delflanders,
in 1444 schreven, maar ook toepaslik op de deels oudere deels jongere Leidse
rechtsbronnen. De noot op die blz. konstateert bij gezegde Delflanders, als
voorbeelden van iets wat ook elders welbekend is, Gerytgen Goedelijff en Gerytkijn
Goetlijff: van de naam is de willekeurige helft deftig. - De wil om deftig te doen kan
bezwaarlik in 't kortste tijdsbestek gewisseld hebben, bij allerlei schrijvers in en
buiten Holland; ook kan niet eigen taal en traditionele taal telkens dooreengebruikt
zijn zonder dat het bespeurd werd; we moeten hier m.i. wel de vaker waar te nemen
voorliefde voor afwisseling aannemen. Maar ook toen gingen niet allen gelijk te
werk; we zagen Florans van der Boechurst zich houden aan z'n eigen -tgin, -tgin
en (onverwant) -ke.
Wat het ndl. aangaat: het blijkt mij, dat sommigen wel moes maar niet vaas kennen;
daarom wijs ik er op dat zelfs het verkleinw. gangbaar is. Voor 'n bewijsplaats ben
ik aangewezen op het toeval, dat mij in handen speelt vaasje's gezicht bij S. la
Chapelle-Roobol, De Familie van den Binckhorst, 190. - Na vaas leze men in Ts.
43, 121, § 24: - naar hun voorbeeld paps.
Na gutt. is het demin.-suffix in Westerwolde nog -sk ; vroeger had ook de stad
Gron. hier vrij zeker s, want de Stadsrekening van 1548 schrijft gancksken (blz. 325,
tweemaal). Tans komt die s niet meer voor in 't gron. van stad of land
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('t Westerwolds is g e e n gron.). Ook destijds behoeft gancksken niet de enige gron.
vorm te zijn geweest. Ts. 44, 32 vv. wees ik op dubbelvormen in Westerwolde;
daaraan is pp blz. 34, r. 10, toe te voegen: ‘Ter Laan heeft Westerw. stildies = stil,
zonder geluid, hoewel “meer stilkes”, stondies aanstonds, Toatje vrouwenaam,

Toatg geslachtsnaam, en voor de mansn. Luutje juist Westerw. Lutien’. En het
tegenwoordig Stadgronings heeft weliswaar als levend suffix alleen ien, gen. en pl.
-ies (resp. -chien enz.), maar heeft -je bewaard in samenst. als pòtjebuul = pòtjeklont
zakkoek, hartjesbloume dielytra spectabilis. Daar men niet zegt pòtj buul of dgl.,
zullen de comp. met -tjes wel de leiding gehad hebben. Hiermee komt overeen, dat,
terwijl in 't ndl. verbindingen met demin. jong zijn, hartjes dag en mondjes maet
de

reeds in de 17 eeuw 'n vaste verbinding aangingen (z. J.H. van Lessen, Samengest.
Naamw., blz. 11, en Nl. Wb. op de genoemde woorden). - In Drente schijnen in de
de

17

eeuw demin. deels -tjen, deels -ien te hebben gehad. In Verslagen en Meded.
o

der Vereen. OVR VI leest men op blz. 701, a 1654: de dochter van sijn halfsuster
o

Hebeltyen, genoemt Elsyn Dwingeloo; op blz. 702, a 1661: Jantien Hinrix; Aeltyn
Henrix; Aeltyn Hindrix. De y zal we te beoordelen zijn zoals in gelyck en in
houwlyxvoorwaarden; gewoonlik schreef men ij en deze zal men monoftongies
hebben uitgesproken, zodat -tien hetzelfde bedoelde als -tyn, niet als -tyen (ndl. ie
1)
wordt uitsluitend ie geschreven) .
-je na -n zal in N. Holl. wel evenzo ontstaan zijn als in Frsl. en in de Ommelanden.
Boekenoogen slaat dezelfde verklaring voor als bij beessie beestje enz.; syncope
dus na -n zoals na s, ch, t wanneer 'n cons, volgde, mits deze geen nas., liq., w of
h was. Maar in de voorbeelden ontbreekt juist vol-

1)

Voor de Ommelanden heb ik nu 'n iets ouder vrb. dan in Ts. 46, 120, en wel uit het Huisarchief
o

van de Nienoord (bij Midwolde, Westerkw.). In n 18, van 1523, kopen Tyaert Ybema en z'n
o

vrouw Marthien land onder Niebert, dus in Vredewold. Eigenaardig is, dat in n 366, van 1696,
Tyart Ybema en z'n vrouw Martijen daar land huren.
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gende j, en toch versmelt t meer met j dan met w, zodat men, als b.v. rustweek
onaangetast blijft, geen rusjaar voor rustjaar verwacht - zover men als
niet-Zaankanter kan oordelen. Zo intussen zou volgens B. uit kantje - het Zaans
heeft nl. geen -etje - kanje zijn geworden (dit en tonje zeiden nog enkele oude
mensen). In oude stukken vond B. zulke vormen meermalen, en elders in N.H.,
minstens in Enkhuizen, zijn kanje, panje, penje en dgl. nog bekend. - Eer dan
fonetiese overgang van kantje enz. tot kanje enz. is m.i. ook hier onjuiste afdeling
de oorzaak van 't nieuwe suffix. De talrijke woorden als katje, hontje, hoekje (<
hoektje) werden licht opgevat als kat-je enz., want kat-tje, hont-tje werd niet gezegd.
De uitspraak was wel niet zuiver t + j, maar dat deerde niet; zo was het ook. in
gevallen als moet je, waarin toch je steeds als afzonderlik element gevoeld werd,
zodat men de gewijzigde uitspraak als sandhi-vorm van de ongewijzigde voelde. In de Ommelanden hoort men hetzelfde, b.v. kaanje; ook na k, b.v. bakje (Noordhorn
nog baktje), en na g (Slochteren hier slechts na lange vocaal heegje heggetje enz.;
na korte voc. b.v. mukje muggetje, met gelijksoortige contractie als in niks, of ook
in mor, ndl. maar < n(e)waer). In Frsl. komt -je achter ch (meest < g, b.v. eachje
oogje) en ng (b.v. jonge:jonkje). Hier is dus t inderdaad gesyncopeerd; na ng ook
in de Ommelanden (Noordhorn echter weer jongktje enz.); maar in 'n groep van drie
of vier cons.: χtj, ŋktj. Maar, geheel naar men foneties verwacht, blijft na -n altijd
-tsje, bij G. Japiks -tje.
Ik eindig met het Fries. Kern zegt, blz. 70: ‘Alleen veroorloof ik mij de opmerking
dat deze [De Vries] te ver gaat met zijn bewering in Tijdschr. 46, 106: “Van fri. -kîn
is, dunkt me, binnen onze grenzen geen blijk”. Dat mag waar zijn bij de eigennamen,
waar wezenlik in 't Fries -ka m. en -ke f .... de alleenheerschappij schijnen te hebben,
maar 't n e u t r a l e suffiks bij appellativa kan niet anders dan -kīn geweest zijn; dat
de -n meestal ontbreekt, bewijst in 't Fries volstrekt
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niets. Was het suffiks oorspronkelik niet Fries, dan moet het al vroeg uit 't Nederduits
zijn binnengedrongen. Voor de verklaring van de Friese vormen op -tsje is het
trouwens onverschillig of men van -tken uitgaat of van -tke’. - In 't Charterboek v.
Frsl. vond ik slechts een verklw. van 'n appell.: in 'n stuk van 1478 staat in tha litka
hornka (met ‘Klein Horntje’ als naam van 'n stuk land). Het genus blijkt hier niet,
maar het suffix kan niet -kīn zijn. Het zal òf toen òf altans vroeger zijn geweest: -ka
m., ke f., -ke n., zoals bij de zwakke deel. past. Maar doordat de demin. op -in, -lin
enz. a l l e ntr. waren, kon men dit genus gaan voelen als bij demin. behorend, en
dus b.v. eerst de feminina, die met de neutra de uitgang -ke gemeen hadden, tot
neutra maken, dan ook de masculina. Daar in de andere verkleinw. -in bewaard is,
zou men als -kīn 't oorspronklike was wel -kin aantreffen, b.v. t.a.p. hornkine.
In 't owfri. lezen we naast gewijzigd -tia, -kia ongewijzigde suffixen, of herstelde,
‘b.v. Alteke, Fedka, daar 'n l e v e n d suffix steeds achter 't grondwoord kan komen’
(Ts. 46, 117). Zoo heeft G. Japiks, naast -tje-vormen, lietke liedje, boerdke plankje,
de

e.a. vermeld Ts. 46, 103. Omgekeerd is in de 17 eeuw -tje te vinden ook waar -ke
1)
klankwettig was . Men kreeg dus konkurerende uitgangen; en het geval wil, dat
men bij G. Japiks voor ‘kindje’ niet leest berntje - hoewel dat ook toen moet bestaan
hebben - maar bernke. Na zijn tijd is de verscheidenheid verminderd; woorden als
zijn bytke, sletke, Tetke, Grietke hebben tans altijd -tsje. Ik onderstel dat de wijziging
van tk zich herhaald heeft; neemt men integendeel

1)

In elk geval vrij laat; z. ook ben. blz. 296. In Ts. 46, 114 staat: ‘Na gutt. geen vrb., al kan men
Galckie, Winckie desverkiezend afleiden van Galke en verouderd Winke’. Blz. 111 noteerde
o

Galckie, g. -iens, d. -ien, blz. 113 Winckiens, alles a 1457. Maar blijkens Sipma, Ofri. Oork.
o

I n 145, staat in het tweede geval Galtkie, -iens, -ien (de gesyncopeerde vorm met tk reeds
1425 in Fetkia, gen. -kiens), waardoor des te raadzamer wordt, niet uit te gaan van Winke
(om van Galke te zwijgen), maar van Wint(e) of ook van Win(ne), die 't Fri. Wb. opgeeft als
verouderde mansnamen naast Wynthe, en naast niet verouderd Wient ‘in misspelling’ en
Wyntsje f. Zou de i in 't grondwoord lang zijn? of bestond 'n naam met i en een met î?
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aan dat de ene dubbelvorm de andere heeft verdrongen, dan zal men daarbij toch
't lastige (tot op zekere hoogte) van tk wel laten wegen. Vóór de eerste onderstelling
spreekt, dat in Holland (indien men altans wil toegeven: -tgin, -tgen < -tkîn), reeds
lang zulk 'n tj ontstaan was vóór lut(ti)ke op zijn beurt lutje werd, en dat het ook in
de

't Noordoosten wel zo geweest zal zijn: de uit de 16 eeuw uitgegeven Groninger
Stadsrekeningen hebben steeds lutke, en in 1600 leest men in Warfsconstitutiën
nog Lutkegast, zoals ik reeds zei, maar tk > tj heeft zich hier later herhaald. Niets
is ook natuurliker dan dat 'n v o o r d e h a n d l i g g e n d e overgang in
uiteenlopende tijden plaats heeft, in dezelfde streek zowel als in verschillende.
Aan de -n die hier-en-daar in Frsl. achter verkleinw. (ook eigennamen in verkleinvorm)
gehoord wordt zou ik dubbele oorsprong willen toekennen: invloed enerzijds van
de oude demin. op -in < -în (-lin, enz.), anderzijds van de flexie. ‘Im wfri. sind’, zoals
Steller zegt (Abriss d. afri. Gr. § 160 Anm. 2), bij de zwakke decl. ‘-an und -en-formen
durch analogiebildung häufig’ in nom.-acc. pl. Door verzwakking der uitgangen van
g. en d. pl. (-ena; -um enz.) ging allengs de gehele pl. op -en uit. Daar nu de demin.
algemeen neutra werden, en daar talrijke neutra in nom.-acc. dezelfde vorm voor
1)
beide numeri hadden , kon men ook bij de demin. -en van de pl. voelen als tevens
toekomend aan de sing. Tegenwoordig zegt het grootste deel van Frsl. -ke, maar
(Sytstra en Hof, blz. 76) ‘te Hindeloopen wordt achter de meeste, in de Wouden hier
en daar nog wel achter sommige verkleinwoorden een n gehoord. Ook achter
sommige eigennamen met verkleinuitgang hoort men hier en daar nog wel een n’.
In eigennamen kan,

1)

Bêkene bakens, wêdene gewaden (naar de vorm demin,) e.a., waaronder de oude demin.
als niftline kleindochters, moesten later klankwettig de -e verliezen. Toen daardoor bêken
enz. evengoed pl. als sing. was, konden die woorden licht aanleiding geven - sommige, zoals
bêken, meer door hun vorm, andere, zoals de demin., vooral of altans ook door hun betekenis
- dat men ook 't demin.-suffix in de pl. -ken teven in de sing. ging bezigen.
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zoals ook Kern toestemt, die n niet de n van -kîn, voortzetten; dat zou in strijd zijn
met de alleenheerschappij van -tia, -kia m., -tie, -kie f. in 't owfri. Evenmin kan hier
-n uit de b i j b e h o r e n d e pl. komen, want de pl. van eigennamen komt zelden te
pas; wel intussen uit de pl., nl. door overneming van -ken uit de appell. Intussen is
tevens aan iets anders te denken, nl. aan ‘Rückbildung’ uit gen. -ens, dat. -en,
vormen waarvoor ik naar 't volgend opstel verwijs.
Een fri. woord met oorspr. -în moet hier nog genoemd worden. Met mnl. lopin (Ts.
o

46, 106) is gelijk te stellen owfri. lepin, dat tweemaal staat in Oudfri. Oork. I n 78,
van 1439, maar in druk bewaard. Gewoner en nog bekend is lepsen, waarbij ik denk
aan ouder *lêpisîn (met ê als Uml. van â uit au). Z. verder Mnl. Wb. lope en Nl. Wb.
loopen II. - Over fri. -s-suffixen heb ik hier overigens niets meer op te merken dan
dat Haitse en niet Haite te lezen is Ts. 46, 120, r. 12.
G r o n i n g e n , Aug. 1930.
W. DE VRIES.
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N in de gen. en dat. van Friese eigennamen.
-n achter de nom.-acc. van Friese eigennamen in verkleinvorm kon opkomen door
navolging der verkleinw. van appellativa (z. bov. blz. 287), maar tot die toevoeging
zal meegewerkt hebben, dat de gen. op -ens en de dat. op -en het voorkomen
hadden van te behoren bij onverbogen -en, vooral nadat de ofri. dat.-uitgang -e was
afgesleten. Maar vanwaar kwam dat -ens, en? De zwakke decl. heeft in beide casus
a, soms e; zo is het ook in persoonsnamen, maar ben. zal blijken, dat daarnaast de
genoemde opvallende uitgangen er normaal zijn. Hiervan meen ik 'n aanneemlike
verklaring te kunnen geven. Eerst moet ik de mansnamen op -o aanroeren, daar
de latinizeringen -onis, -oni enz. licht op 'n dwaalspoor leiden. Want verbreid is de
mening, dat het ofri. bij mansnamen op -a bijvormen had op -o, en ook mansn. had
met alleen -o, zonder dat men zich in de oorsprong van die afwijkende voc. verdiept.
Mijn tegengestelde bewering (Ts. 43, 112), dat in lat. stukken fri. -a m., -e f. geregeld
worden vervangen door os. ohd. -o, -a, is mij betwist; inderdaad had ik de nadruk
moeten leggen op het Latijn als medewerker of zelfs als d e bewerker (ook 't ags.
heeft mansnamen op -o), maar de tegenspraak bedoelde iets anders. Men had de
namen op -o zo váák gelezen, en ze bestonden immers ook later en tot heden; ook
zo bekende namen als die van de toch Friese kroniekschrijvers Emo en Menko kon
men niet besluiten voor vervalst te houden. - Mooglik is inderdaad, dat men o.a.
aan abten e e r s h a l v e soms de Latijnse -o ook in 't Fries gaf (licht zal ons hierbij
Hugo Grotius invallen, als oorzaak van Hugo de Groot voor Huig de Groot); bekend
is, dat men later z'n jongens namen op -o gaf omdat men ze mooier vond dan die
op onduidelike voc. (waartoe -a was geworden), alsmede, dat allengs ook in Friese
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namen -o en (natuurlik niet inheems) -a jongens- en meisjesnamen gaan scheiden.
De geleerde oorsprong van -o is niet alleen op klankhistoriese grond aan te nemen,
o

maar blijkt ook ten duidelikste reeds vooraan in Oudfri. Oork. I. N 1, van 1329,
begint in 't Latijn; daarin vinden we Grato, Alegonem, Yssonem & Kamponem filium
suum dictos Kampinga. Maar het vervolg is ‘in Materna lingua, causâ faciliorie
intellectus, & confusionis vitandae’; en terwijl in 't lat. alleen de patronymica op -a
uitgingen, vinden we in 't fri. uitsluitend mansnamen zoals Yssa and Kempa
o

(tweemaal, en eens Issa and Kempa); 't lat. slot heeft wel Poppo, maar geen -a. N
2, van 1386, heeft in de fri. tekst telkens Hetta, maar in 't lat. naschrift de gen.
Hettonis. Wel zijn beide stukken slechts bewaard bij Schotanus, maar ongetwijfeld
heeft die 't onderscheid niet verzonnen. In de oudste stukken, originelen of niet,
o

leest men nergens in 't Fries -o, maar in 1418 (n 27) komen Botto, Aylko, Wilko
o

o

voor, en geen -a. Hier is wel 't orig. verloren, maar dat van n 34, a 1421, is over,
o

en heeft -o en -a. - Naar gevallen als Epo Tetoz(oen) in n 157, orig. van 1459, heb
1)
ik niet gezocht; ze komen stellig niet veel voor in de oudere stukken . Het is hier
genoeg, dat we voor ons doel van -onis enz. kunnen afzien, want de casus obliqui
blijkt men in Friese stukken niet te hebben nagevolgd.
Zelden gaat de gen. uit op -ans of de dat. op -an, en dat zal vermenging zijn van
't meermalen voorkomend -ens, -en met het normale -a. ‘In het jaar onzes Heeren’
is een van

1)

o

Voor 't gewone Clercomp Klaarkamp (klooster) heeft n 34, or. v. 1421, met epenthesis
Clarocomp [en a in to Rypakerka]; op 'n aanhangend zegel staat de gen. (Clar)icampi.
o

Genoemd Clarocomp is stellig geen verschrijving, want het staat driemaal in n 55, or. v.
1431, naast twischa [tussen] Cleerca(m)pera monekan. En naast het regelmatige t(h)o
o

o

Rypatzerka in 'n afschrift van Gabbema, n 16, van 1408, vindt men in 'n or. v. 1418, n 28,
te Ripotserka. Hier aan de gutturale en de labiale omgeving te denken, is wél gewaagd, al
o

vindt men in n 1 (bov. vermeld) in 't lat. de acc. Sibodum naast de nom. Sybadus. M.i. is hier
volstrekt niet aan werking van de b te denken, maar aan ontwikkeling uit -bald. Vóór d toch
was l donker, zodat men naast ald schreef auld, en (met absorptie van l door de
overgangsklank) aud, oud; ad, od houd ik voor hieruit verkort in de klemloze syllabe. Oorspr.
od zou wel vaste o hebben.
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die vaste formules waarin vaak mnl. invloed blijkt. Deze bracht ook n in 't poss.; zie
o

b.v. in n 7, van 1397, unze Herans, zeker geen onjuistheid in de oude druk, want
o

o

'n or. v. 1405, n 11, heeft wnsis Herens, en een van 1410, n 17, vns Herans; enz.
1)
Daar Herens niet tot de mnl. formule behoort , moeten we van F r i e s -ens uitgaan;
hier gelijk in andere talen is de Godsnaam behandeld als eigennaam, en Herens is
soms gewijzigd tot Herans doordat Hera in de gen., gelijk in alle andere casus, het
gebruiklike was. Of -ans in mensenamen voorkwam, is niet geheel zeker; eens vond
o

ik Etekans bij 't f. Eteke (n 21, van 1417), maar in 'n afschrift van Gabbema. Al te
zeer zou ik het niet wantrouwen, want niet alleen Herans staat vast, maar ook -an
o

o

als dat. Het komt in twee orig. voor: n 41, a 1425: (wij) habbeth bedden (hebben
o

o

verzocht) her Enkan; n 101, a 1448 (na de dat. Beenken fors. ende Aelken syn
wyff): Beenkian (de verkorting moest wel opgelost worden als n) ende Aelken (de
man heet onverbogen èn Beenka èn Beenkia). Mooglik zal men elders nog
voorbeelden vinden, maar in elk geval kwamen -ans en -an zelden buiten Herans
(en Heran?) voor.
'n Gen. op -en is in elk geval zeldzaam, en misschien zal men wraken, dat ik
hiervoor 'n afschrift durf aanhalen van Gabbema. Deze was inderdaad slordig, maar
o

blijft ook voor de taalgeschiedenis waardeerbaar. Zie b.v. Oudfri. Oork. n 44, G.'s
afschrift van 'n stuk van 1427: Kanlic dwa with Jarich ... ende Azegha ..., dat wi al
ous twi-spreka enz. Pas veel later schreef men ou voor gm. û, al staat het ook
o

o

gedrukt bij Schotanus (Oudfri. Oork. n 32, a 1420: ous backers); maar deze
onnauwkeurigheid vergeven we G. gaarn, want hij bewaart ons hier de oudheid
with. Deze dualis kon door hem niet verzonnen worden; hij is verder slechts bewaard
o

in n 28, or. v. 1418, dat begint: Alle tha jene ther thit breef siaeth iefta herath lessen
dwat wit broder Sippa hoefmaester uppa hoefland

1)

Ieder weet dat deze Heren bevat; uit mnl. of (en) fri. -en en fri. -a onstond de mengvorm -an;
o

zo in n 15, van 1407 (afschrift van Gabbema) ws Heran.
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ende Renka Hiddama te Ripotserka kuit ende uppenbere thet ...
o
o
De gen. op -en dan is bewaard in 'n afschrift van Gabbema, n 63 bij Sipma, a
1422. Daarin staat us Frowen dey, wat dadelik aan mnl. onser Vrouwen dach doet
denken. Ndl. Vrouwendag kende G. natuurlik, maar daaraan schrijf ik -en toch niet
o
toe, want in n 160, or. v. 1460, leest men vser Vrouwen dey - wel met er en n als
opgeloste verkorting, maar andere oplossing dan n kan bezwaarlik in aanmerking
komen. Mnl. invloed kan men vooreerst onderstellen wegens 't besproken navolgen
o
van onses Heren, verder omdat 'n or. v. 1405, n 11, met wnser Frowa bewijst, dat
ook deze formule soms onder Dietse invloed stond (er is opgeloste verkorting, maar
de beslissende n staat in 't stuk). - Men vindt nog wel enkele n's, maar schier steeds
in opgeloste verkortingen, of in onzekere gevallen. Zo kan men Blancken borech in
o
n 62, or. v. 1433, en Bartold Starkenborch met n als (stellig juist) opgeloste
o
verkorting in n 359, or. v. 1488, wel verbinden met Blancke en Sterke (volgens Fri.
Wb. verouderde mansn.), maar men kan ook navolging aannemen van Dietse
namen. Zijn deze vormen echt Fries, dan is Frouwen dey het allicht ook, want
verklaarbaar is het een mét het ander. De -n van de gen. had het ofri. immers
bewaard in enkele verbindingen van verwantschapsnamen met ‘zoon’ en in
sunnandei Zondag; evenals het laatste was ‘Vrouwendag’ 'n vaste verbinding, zodat
*Frowandei zich laat horen. Maar ook ‘burg’ gaat met 'n voorafgaande gen. gemaklik
'n vaste verbinding aan. - Uit koppelingen met ‘zoon’ zijn misschien zulke
geslachtsnamen ontstaan als de nog gebruiklike Yben, Kampen, Koenen, Kollen,
Kunnen, Poppen e.a. naast de mansn. Ybe enz.; ik zie geen andere verklaring. o
Grote waarde zou Sickin bij nom. Sicka hebben in n 32, van 1420, ware het niet
overgeleverd in 'n oude druk met fouten. Daarin staat ook, schijnbaar met gen. vóór
fader: Harman Aenkasin for him ende Naenkasin fader; is dit te lezen: Harman
Naenkasin for him ende Naenka sin fader? of is N te verwijderen, daar Aenka 'n
bekende naam is? -
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Hoe dit zij, -en blijkt in de gen. weinig voor te komen, en het ontbreekt niet geheel
in welke casus ook; wellicht zal men dus in sommige gevallen ... en als suffixloze
1)
gen. ook in overweging moeten nemen .
o

De gen. op -ens vinden we meermalen. In n 24, van 1417 maar slechts in druk
o

bewaard, zegelen Gaijeka Hessens en Hera Folthens. Ook naar 'n druk heeft n
o

o

25, a 1418, Sackens syer lyauwe, en n 27, zelfde jaar, gelijkbetekenend Sackens
o

syer frouwa, en n 38, van 1423, Dokens synis brors en browers en Ritzekens.
o
Stellig is -ens juist overgeleverd, want n 41, or. v. 1425, heeft Fetkiens als gen.
o
o
van Fetkia; n 62, or. v. 1433, Kampens bede bij Kampo; n 68, or. v. 1436, Wykens,
o
o
bij Wyka; n 90, or. v. 1443, heeft evenals n 25 (z. bov.) -ens bij 'n f.: van Grieta,
o
Griete is de gen. èn Greta èn Grietens; n 132, or. v. 1453: Jarich Joenkiens zen
o
(zoon); n 144, '6, '7 Jarich Joenkis (zoen), m.a.w. dezelfde naam heeft normale
o
o
sterke gen. in 3 or. v. 1457; n 166, or. v. 1462, weer Jarich Joenkiens; n 145, or.
o
v. 1457, Winckiens sen, en (naast dat. Galtkien; z. ben.) gen. Galtkiens; n 158, or.
o
v. 1459, Itikens bij 't f. Yteke. N 166, or. v. 1462, was vroeger gedrukt met Jarich
Joentiens, wat dan ook zo door mij vermeld is Ts. 47, 112; in plaats van t las Sipma
o
k. Als ik nog noem uit n 174, or. v. 1464, gen. f. Aelkens, zullen verdere voorbeelden
wel overbodig wezen om -ens als suffix van zwakke persoonsnamen èn in 't m. èn
in 't f. boven alle twijfel te verheffen.
o
2)
De dat. op -en komt herhaaldelik voor. N 26, or. v. 1418, heeft vp sente Agneten ;
o
tegen Gossen in n 39, van 1423 maar naar 'n druk, zou men argwaan hebben als
o
het op zich zelf stond; n 43, or. v. 1425, heeft tweemaal Hyllen bij Hille f.

1)

o

In n 108, or. v. 1491, lezen we: van Hillen Riodsma Auken Gielta wiues morie; uit de
overgeleverde ofri. dat. môdria (van môdire moederszuster) moet môrie geworden zijn; vgl.
o

2)

de vroege syncope in b.v. brôrs broeders bov. a 1429. Maar de n van Auken is aangevulde
verkorting, en 't gewone -ens is dus 'n veel waarschijnliker aanvulling.
Corr. Is gen.: er volgt aechtenda dey achtste dag. Naar *sente Agneten dey; vgl. Frowen dey
bov.
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o

(eens, zeker foutief, dat. Hyllim). In n 45, or. v. 1427, staat, dat iemand vrij en kwijt
schold Hillen, en is verderop sprake van de kwijtschelding die dezelfde Hillen gedaan
heeft; het tweede Hillen is natuurlik dat., maar het eerste is dat ook, zoals blijkt uit
o

n 46, waar bij ‘vrij laten en schelden’ dit gud als acc., da convente als dat. staat;
o

o

vgl. ook de dat. bij baer schold ben. in n 134. Verder heeft n 45 dat. Jellen bij nom.
o

o

Jella, evenals (tweemaal) n 193, or. v. 1468; n 57, van 1431, naar afschrift van
o
Gabbema: dat. broer Wytgen. N 65, or. v. 1435, toont mnl. invloed in heer Doden,
o
o
den abt: verderop staat her Doden tha abte. N 92, or. v. 1443: dat. Fettken. N 105,
o
oude kopie van 'n stuk van 1449: Abben bij Abba. N 108, or. v. 1449, heeft van
Hillen ('n vrouw), en driemaal Tzummen met n als opgeloste verkorting (Tzumma
was mansn.), en in (dat G.J. gegeven heeft) Heeren toe birns mey Tiecken sijn
o
o
dochter is Tiecken voluit geschreven. N 113, or. v. 1450: fan Sijken Dijlgisma. N
o
129, o.v. 1452: Wattyen, Sicken bij Wattia, Sicka. N 134, or. v. 1453: (die M.T.)
o
baer schold Graettgen Syettga wijf. N 142, or. v. 1457, tweemaal Aelken bij f. Aelke.
o
N 145, or. v. 1457, tweemaal Galtkien (daarvóór eens Galtkie ook als dat.; z. volg.
o
al.). In n 152, or. v. 1458, leest Sipma de door mij in Ts. 46, 116, als Luieytie
aangehaalde naam als Liueytie, en de dat. (tweemaal) als Liueytien (n is opgeloste
o
verkorting; ey: door t' geaffecteerde e); vgl. dus 't f. Lieuke in n 172, or. v. 1464, en
o
z. Ts. 43, 111 over os. Lieuikin, Lieuiko. Z. verder b.v. nog n 157, or. v. 1459, met
o
dat m. Thammen. 't Reeds genoemde Hillen is uit n 182, 192 enz. meermalen te
o
staven. Ik eindig met n 184, or. v. 1466: voer Doden (nom. Doeda, Doede) myn
husvrou; -n is opgeloste verkorting, maar aan 't gerechtvaardigde van deze
o
oplossingen blijkt geen twijfel mooglik. - -in trof ik o.a. in n 211, or. v. 1471: fan
Boeijn, d.i. Boe(i)jin, dat. bij in Fri. Wb. vermeld m. Boeija, tans Boei(je).
1)

1)

Maar Ts. 46, 114, r. 6 v.o., lees, i.p.v. *Doyteke, *Doyteka, want -a is de norm.
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Evenals bij andere zwakke subst. is -a nu-en-dan reeds -e geworden en heeft het
f. soms in de nom. -a. Ydze, Sydze zijn opvallend gewone m. (-e < -i? vgl. b.v. os.
o

Razi naast -o, en. z. ben.). N 292, or. v. 1478 heeft Jettze nom. en gen. - Ook 't
o
wegvallen van -e in 't f. is, als zijnde later regel, niet zeer opmerklik. Vóór mij ligt n
o
80, or. v. 1440, met nom. f. Jel naast gen. Jella. En n 152, or. v. 1458, heeft driemaal
nom. f. Frouck; verder eens Liueytie, als dat. tegenover tweemaal -ien met n als
opgeloste verkorting; en het heeft de onverbogen gen. m. in 'n ook buiten Frsl.
welbekende konstruksie: by consent Sybold myn sin. 'n Enkele sterke vorm kan niet
o
bevreemden; het oog viel mij op Bauke Sickes in n 182, or. v. 1466; z. ook bov.
o
Joenkis naast Joenkiens. Daarbij kan -ses worden -s; z. n 189, van 1467, misschien
o
or.: van Yds weghena; gen. Yds ook n 253, or. v. 1474, en elders.
Dit zijn dus de vaststaande feiten; in de hoofdzaken zou niets onbegrijplik wezen
wanneer we voor gen. -ens, dat. -en de verklaring hadden. Hier kan ik, bij 't late van
de Friese overlevering, niet meer geven dan 'n hypothese.
In Ts. 43, 121 wees ik op -i in ofri. eigennamen die omstreeks 1000 in de
1)
Ommelanden werden gedragen, zoals Addi, Benni, Deddi . Daarnaast staan ags.
zoals Abbi, Aebbi, Eli, Manni, en os. zoals Abbi, Boli, Geli, Hodi, Manni. Zou men
ze gelijk mogen stellen met Oudopperduitse op -î, zoals Wezzî (Braune, Ahd. Gr.
§ 196 Anm. 3)? Deze worden geflecteerd juist als demin., b.v. als chindilî kindje,
magatî meisje: n is meestal slechts in de gen. en dat. aanwezig. Is deze toestand
de oude Westgermaanse? î moest in de eindsyll. e worden; dat werd zelfs de gedekte
in b.v. dêde daden. -e kon dan in fri. namen reeds bestaan hebben vóór het ontstond
door verzwakking van -a, en geslachtsnamen op -ens konden de gen. (ohd. -înes)
voortzetten (weliswaar kon -ens ook ontstaan door-

1)

Aan de daar genoemde (anders gevormde) namen op -dei is in r. 3 na Amuldei toe te voegen
Berendei.
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dat men -s ging voegen achter (niet meer als gen. gewoon) -en). - Of deze ofri. -i
was binnengedrongen in vrouwenamen, weet ik niet; zo neen, dan konden toch
vormen als bovengen. dat. Hillen, en eveneens zulke als gen. *Hillens, licht opkomen
naar 't m. Te lichter, daar in de zwakke decl. de suffixen van m. en f., door welke
oorzaak ook, in 't ofri. dooreen gaan lopen. Voor de sync. en apoc. vgl. b.v. ofri.
gen. fingers, dekens, dat. finger, deken. Wyka naast gen. -kens, dat. -ken zou hieruit
licht te begrijpen zijn, dat -e voor -a was teruggeweken doordat alleen -a de naam
als m a n s naam kenmerkte.
In 'n paar woorden vinden we -ti- waar het niet te verwachten was. Sporadies
schijnt het nieuwe suffix ingedrongen in Copthiens steed, tweemaal voorkomend in
o

n 346, 'n testament van 1486 (orig.) als naam van 'n goed op Ameland; maar daar
Koptia met -tia na lab. tegen alle andere namen zou afsteken, vraagt men zich af
of deze bezitting naar 'n Hollander Coptgen genoemd is. Daarentegen is aan
Hollandse of andere Dietse invloed niet te denken bij moitie moei, voorkomend als
o

o

nom. in n 255, or. v. 1475, en als nom. gen. dat. in n 271, or. v. 1476, dat tevens
heeft pl. twa moytien (n is opgeloste verkorting). In Holland enz. zou 't demin. in 'n
laatste wil dwaas zijn geweest; in Frsl. is ‘moei’ zonder bijgedachte steeds moeike
(m oikǝ), gelijk in Gron. veelal muike. Men zal moie behandeld hebben als
eigennaam; zoals b.v. van Hoya gevormd werd *Hoyata > Hoyta, zo van moie
*moiete > *moite, en zoals verder van Hoyta kwam *Hoyt(a)ka > Hoytia, zo van
o

*moite *moit(e)ke > moitie. N 467, or. v. 1503, heeft dat. moytzien (n is opgeloste
o

o

verkorting); voor de spelling vgl. b.v. in n 228, or. v. 1472, Gaetzien (niet in n 340,
or. v. 1485, als mengvorm van welbekend -tza met -tya: Gaytztya naast Gayttia en
o

o

Gayttyen alle nom., Ho(e)tztya gen.), alsmede in n 426 Tyetzie, in n 535 Oentzie);
denklik zei 'n deel van Frsl. reeds tsj. - G. Japiks' môyts, Jantsen-moyts schijnt
verkorting zoals ndl. va, moe, zus (tsj moet in de Ausl. ts worden; zo is ‘klein’ niet
lytsj (< lîtke) maar lyts). - Moetien (n is opgeloste ver-
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o

korting) als gen. pl. in n 488, or. v. 1504, schijnt op nom. *mô-te-ke te wijzen,
evenals ndl. motje; de vorming is niet vreemder dan ohd. muoma enz. en dan mnd.
o

meng. môna enz. - De dat. pl. munthien monniken in n 260, or. v. 1475, is natuurlik
< *muntken; z. Ts. 46, 90.
G r o n i n g e n , Sept. 1930.
W. DE VRIES.

Naschrift (bij blz. 291).
Daar 't owfr. nog de dualis van 't pers. had, is uns misschien toch inheems: zoals
in 't grootste deel van 't Beiers gebied de dualis van 't pers. de pl. heeft verdrongen,
zo kan in Frsl. uit de dualis unk (nog noordfr.) n in de pl. ûs zijn ingedrongen.
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1)

Aantekeningen bij Breero's kluchten .
Vs. 1 - Ick heb geloopen dat ick sweet; vgl. Br. III, 271: Soo loopt dat ghy swiet;
dezelfde uitdrukking in Langendijks Don Quichot, 1183. Teeuwis 18: (hy) werckt dat
hy swiet. Bij uitbreiding wordt de uitdrukking tot een versterkingsformule, een
graadaanduiding in 't algemeen: naast suypt datje swiet (Moortje 2387) vond ik ook:
pronckt dat ghy swiet (id. 1982); bij Van Moerkerken, p. 224: ick lachme dat ick swiet
en in de klucht van Jean de la Roy (Amsterdam 1665): liegh lustigh datje swiet (blz.
1).
Vs. 2 - Van R. tekent bij dit vers aan dat in Wagenaar's tijd de Amsterdamse
poorten om half tien 's avonds werden gesloten. De bedoeling van die opmerking
kan toch niet zijn dat de handeling eerst nà half tien begint? Dat kan moeilik: de nog heel jonge - kinderen - spelen nog buiten (vs. 69-71); zomerseizoen is 't blijkbaar
niet (42, 44). Nadat de kinderen te bed zijn gebracht (240), volgt het avondmaal van
de molenaar, zijn vrouw en hun gast. Werden de poorten (de Leidse poort hier) in
de

Bredero's tijd veel eerder gesloten dan in de 18 eeuw, of heeft Bredero het niet
zo nauw genomen?
Vs. 5 - De kracht van byster wordt met ‘wonderlijk, zonderling’ (V.R.) niet gelukkig
weergegeven; ik zou het woord liever weergeven door erg, verschrikkelik (misschien
dwaas?) - borghers verdriet, vgl. niemandsverdriet (Sp. Brab. 1762), allemansgading,
allemansvriend en dgl. woorden.
Vs. 10 - Wat vraech icker ook nae, wat kan 't mij schelen, een uitroep, waarmee
de

alle aarzeling en weifeling wordt afgeschud. Deze betekenis is in 17 -eeuwse taal
heel gewoon;

1)

Vergelijk Tijdschrift XLVIII, blz. 1 vlg. en Tijdschrift XLIX, blz. 36 vlg. - Enkele aanvullingen
en verwijzingen dank ik aan de vriendelike belangstelling van Professor Stoett.
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ook in M.E. literatuur treft men (niet) vragen na in overeenkomstig gebruik aan (zie
Mnl. Wdb.).
Vs. 14-15 - Ik wijs op de aardige contaminatie in deze verzen.
Vs. 21 - avontueren = wagen; nog in de volkstaal van Noord-Holland, zegt het
Ndl. Wdb. Ook in Friesland en Groningen is het een zeer gebruikelik woord; en
elders?
Vs. 23 - ruych weer; rûch waer is in het Fries de gewone uitdrukking voor onstuimig
weer; o.a. ook in gebruik bij Enkhuizer vissers.
Vs. 75 - Bij dit vers is te vergelijken Ndl. Wdb. i.v. man, kol. 171.
Vs. 81 - Hy het zijn beste pylen al in 't wilt verschoten; de uitdr. komt in M.E. taal
reeds in overeenkomstig (obsc.) gebruik voor; zie Jan van Stijevoort's
Refereinenbundel, blz. 16.
Vs. 90-100 - In Jan Soet's Tweede deel van Drooge Goosen vindt men een
dergelike passage, waarschijnlik navolging van Bredero (zie Van Moerkerken, blz.
165).
Vs. 95 - Of V.R.'s aanhaling uit Ndl. Wdb. VIII, 101 kan helpen ter verklaring van
dit vers, betwijfel ik. Zowel de vrijer als de vrijster worden wel aangesproken met
‘myn eigen Sant’; in Claes Click zegt de vrouw tegen de vrijer: seght mijn Apostel,
mijn eygen Sangt; Br. III 221 syn lieve Sangt (= Trijn Luls); vgl. ook Het daget uyt
den Oosten 909.
Vs. 103 - Je slaat hier m.i. niet op de kraamvisite, nog minder op Aaltje; het is
hetzelfde onbepaalde je dat men vindt in de var. van vs. 23 en in vs. 190; ook Moortje
808. Ik herinner aan ons: 't is (me) je wat; dit is je (me) een vent. Dit gebruik van je
wordt in 't Ndl. Wdb. niet vermeld.
Vs. 112 - De Papegaey sal langh enoegh staen; vgl. hierbij nog Spiegel der Minnen
795; ook Koe 354?
Vs. 114 - Hy miendender gout uyt te pueren. En 't vil boven quicksilver niet. Hoe
Harrebomée (II, LXXI) komt aan het daar vermelde: Hij denkt er goud uit te smeden,
en het is nog geen kwikzilver, vermeldt hij niet; uit Bredero? In ieder

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

300
geval helpt ons deze vermelding, zonder verwijzing en verklaring, niet verder. Men
vindt de uitdrukking in Van Spaan's Louwtje van Zevenhuizen, blz. 15: 't schijnt wat
te wezen, dog 't is maar wind, zei Fop, want als men meent, dat men'er goud uit
peuren zal, is 't boven quickzilver niet. Ook deze uiting heeft betrekking op een
meisje. In een overeenkomstig verband leest men in Van Breen's Klucht van 't Kalf
(Amsterdam, 1656) over een meisje, dat ‘soo reyn is als een Weywatersvat, daer
elck die wil, sijn handt in steeckt’ (blz. 3):
En Jasper meent datter geen eerlijcker Meyt in de Stadt is.
Hy bewaertse als Bagijne-koeck, want hy meent'er goudt uyt te pueren.

Halma geeft i.v. puuren: Hy meent daar nog goud uit te puuren (volkstaal). Men kan
ook nog vergelijken Nooseman's Beroyde Student (Amsterdam 1646): d'onrustige
veugels, die menkaar wijs maecken dat sy gouwe bergen sullen verkrijgen, dat
dickwils boven yser niet en valt (zie Van Moerk., blz. 242). Komt de spreekwijze uit
de kringen van dergelike ‘onrustige veugels’, moet men meer in 't bizonder aan de
beoefenaars der alchemie denken? Vgl. Sp. Brab. 1667 vlg., waar gierighe Geeraart
hoopt zò te kunnen ‘alchemisten’, dat zijn ‘snottebellen’ zilver zullen worden of op
zijn minst ‘quicksilver’. - Het is wel duidelik dat Knuttel's gissing op deze plaats in
de Molenaar: ‘quiksilver, toespeling op een geslachtsziekte’ onjuist is. Ik merk nog
op dat uit het hierboven aangehaalde materiaal blijkt, dat de volledige uitdrukking
in onze kluchten bij voorkeur gebruikt wordt om aan te duiden dat iemand aan een
vrijster ‘bekocht’ is.
Vs. 119 - Hier zullen, zoals op meer plaatsen, de latere drukken de juiste, de
oorspronkelike lezing hebben; in verband met het rijmwoord springh heynst zal men
niet en veynst van de oudste druk moeten verbeteren in niet en ding veynst. Voor
dit niet een ding = heelemaal niet, volstrekt niet zie men Ndl. Wdb. i.v. ding (I), 2, l.
Coster gebruikt deze wending dikwijls; zie Teeuwis 50, 53, 301, 344·
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Vs. 133 - Voor een juiste verklaring van sy lach in weyntjens pars zie men Ndl. Wdb.
i.v. pers (IV), I, 5 en 6, dat verschillende uitdrukkingen met pers, wijnpers geeft in
figuurlik gebruik. Het Wdb. neemt m.i. terecht aan, dat men hier moet uitgaan van
bijbels spraakgebruik; de vermoedens van V.R. komen mij onaannemelik voor.
Vs. 134 - Wat sou sy doen, goe meyt. Wij - met een lidw. - het goeie kind;
misschien enigszins ironies-medelijdend de goeie ziel. Men vindt een dergelike
wending, als gevoelsontboezeming in parenthesi, meermalen in onze kluchten;
enige malen bijv. in Franssoons Giertje Wouters (Amsterdam 1635), b.v.: Soo dat
de man (goet knecht) dickwijls hongerich na bet gaat (blz. 19); vgl. ook Trijntje
Cornelis 175, waar Eymael als aantekening nog een paar vbb. uit Bredero's Moortje
geeft en 1317. Zou goet meyd in Huysman en Barbier 77, waarbij V.R. een
vraagteken zet (hij vraagt of het tegen de boer wordt gezegd), ook niet zò moeten
worden opgevat en dus bij se horen? Eigenaardig is dan nog wel, dat de boer zijn
‘moertje saliger’ met goet meyd betitelt. - Ook in Huysman en Barbier 89 behoeft
goet man niet een vocatief te zijn, maar kan eveneens opgevat worden als een
dergelike appositionele gevoelsuitstorting.
Vs. 143 - Bij Wel docht sy is een verklaring niet ongewenst. Te Winkel zegt: ze
dacht van wel, wat m.i. onjuist is. De bedoeling is, dunkt me: dat is goed, dat zal ik
doen, dacht ze; vgl. Teeuwis, de toneelaanwijzing onder vs. 98: Anne ingaende seyt
wel; Teeuwis 2, 55, 625 enz.
Vs. 151 - Koren, nu niet meer in algemeen gebruik, leeft nog in 't Westfries in
verwante betekenis: ik lust gien pankoek meer, ik koor d'r teugen. Het Fries heeft
koarje = braken, walgen (stadsfr. kore); zie ook Ter Laan i.v.
Vs. 153 - Mr. Jan de doctoor, ‘waarschijnlijk een bekende piskijker in B.'s tijd, vgl.
Sym. vs. 20’, zegt Te Winkel. Maar kan dan Bredero hier niet Dr. Johan Fonteyn,
die hij later als (Docter) Jan de Voor-looper hoont, op 't oog hebben?
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Mogelik was deze ± 1610 reeds lid van de Eglentier en zullen zijn medeleden en
het publiek van een dergelike toespeling genoten hebben. Dat Bredero er niet afkerig
van was bekende (Amsterdamse) personen uit zijn tijd even in de handeling te
betrekken, blijkt o.a. uit Stommen Ridder, vs. 1218 en vs. 158 van de Molenaer,
waar ook blijkbaar weer de jongere druk de oorspronkeliker lezing heeft: versinie
wel in vs. 158 heeft, in dit verband, bedenkelik veel van een tussenlapsel en baren
as de baerlijcke Hel is ook heel wat ongewoner en gezochter dan baren as de
baerlijcke droes (vgl. hierbij Knuttel I, 359).
Vs. 154 - Het gelt en goetie was te loor. Goetie is hier natuurlik de medicijnen;
vgl. in het Fries: aptekers-, doktersgûd en voor deze betekenis van goed Ndl. Wdb.
i.v. goed II, B 7. Het Fries maakt een veel ruimer gebruik van dit goed (gûd) dan het
tegenwoordig Nederlands.
Vs. 155 - heur neus beloock. Het intr. beluiken wordt in 't Fries veel gebruikt:
bilûke, o.a. ook in de betekenis mager en bleek worden, die hier bij Br. vereist wordt.
Ter vergelijking haal ik aan het volgende vb. uit het Fr. Wdb.: Tiet bilûkt sa om'e
troanje, scoe se jongwiif wêze (= Tiet ‘beluikt’ zo om het gezicht, zou ze zwanger
zijn?). Van iemand die bleek is geworden, van schrik bijv., zegt men ook: hy biloek
hielendal, hy waerde wyt om'e noas; zie daarbij Van Moerkerken 261, vs. 94 en Van
Vloten III, 113.
Vs. 165 - alle seven jaren komt ien ding weer te pas. De verklaring, die Ndl. Wdb.
XII, 608 van dit te pas komen (te stade komen, van dienst zijn enz.) geeft, is m.i.
niet juist. Dit te pas komen hoort bij de kol. 603 onder γ behandelde betekenis. In
't Fries en Gronings, ook in 't Westfr., kent men nog de uitdrukking, die Br. hier
gebruikt; vgl. Fr.: Dou hest my nou sa hawn (zo beetgenomen), mar 't scil wol wer
to pas komme = ik zal later wel gelegenheid krijgen het betaald te zetten; zie verder
Ter Laan i.v. pas. En hierbij eveneens: Zo komen de snoepers te pas.
Naast de aangehaalde plaats uit de Molenaar stel ik nog:
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ick selt heur (een kwaadspreekster) te pas brengen, al wast over seven jaer (uit
Snappende Sijtgen; zie Van Moerk. 105); verdere vbb. o.a. ook uit onze kluchten,
in 't Wdb., kol. 603 en 604.
Vs. 171 - De lezing inde roo-kuwen van de oudste druk kan niet juist zijn. V.R.
vertaalt: in de rode kieuwen, maar hoe dat kan in verband met de volgende verba,
is mij niet duidelik. Men leze met de andere drukken: de roo-kuwen zonder
praepositie en vatte dat subst. op als een possessieve samenstelling; zò doet ook
het Ndl. Wdb.
Vs. 186 - bejegen is geen drukfout voor bejegenen, maar op dezelfde wijze te
beoordelen als ver(r)eken voor verrekenen (= vertellen; o.a. Lammert Meese),
versamen, beamen; voor vbb. uit Mnl. taal verwijs ik naar Van Helten, Mnl. Sprk. §
215d.
Vs. 187 - absolvat vuylvat; onder de ‘geneuchlycke’ gedichten, door P. Leendertz
besproken en gedeeltelik afgedrukt in Ts. XX, 59 vlg., is een ‘sermoen’ dat eindigt
met een aflaat voor de drinkebroers: ‘absolvat vulgat ... dat verleen u (Bacchus)
Drincatibus (zie blz. 67); dit ter aanvulling van V.R.’ aantekening.
Vs. 188 - ien anders hiel over de straat dragen. Hier is niet, zoals V.R. vermoedt,
een woord (‘zaken, aangelegenheden’) uitgevallen. Hiel is hier natuurlik een bijwoord
(denkelik heeft Te W. het ook zo opgevat; vgl. V.R.); de moeilikheid zit in ien anders;
het hedendaagse Fries en Westfries kan hier weer opheldering brengen: fen in oars
(in oar sinent) mast oubliuwe = van het deel (eigendom; ook wel aangelegenheden)
van een ander moet je afblijven. Met in oar kan de spreker ook zich zelf bedoelen
(vgl. Ts. 44, blz. 271; ook Gron. Wdb. i.v. 'n aander). Zo zal dus ien anders in de
tekst betekenen: dat (= de aangelegenheden) van een ander, iemand (de spreker
zelf inbegrepen). Vergelijk voor deze genitief ook nog: Dou mast net altyd fen ik en
mines (= het mijne) prate; zie Fr. Wdb. i.v. mines. - Of zou men anders hier als bijw.
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(= in dat geval), ien als onbep. vnw. (= iemand) moeten opvatten? De vertaling zou
dan zijn: anders (als je je ergernis uit) praat dat ‘versoorde volck’ in 't openbaar maar
kwaad van je; iemand achter straten dragen vindt men in die betekenis bijv. bij Anna
Bijns (zie Ndl. Wdb. i.v. dragen, kol. 3239).
Vs. 200 - Ik vat neerleggen hier met Te W. liever op als verkrachten dan als
vermoorden (V.R. en Kn.). Men lette op 't verband en de woordkeus: onse seun ....
op etrocken en vooral: haddet willen locken (vs. 200). Vgl. nog Huygens V, 162:
Jan onschuldight.
Vs. 221 - een bet is stellig geen comparatief. Ook in 't oudere Fries, bij Gijsbert
Japicx, komt de uitdrukking wel een bet meermalen voor; zie in 't Wdb. van Epkema
de vbb. van wol en bet. Men zal denkelik wel moeten uitgaan van beet, bit; Fr. byt:
it ken my nin byt skele (het kan mij niets schelen).
Vs. 243 - Voorschreven in de betekenis van te voren genoemd zal wel in komiese
nabootsing overgenomen zijn uit ambtelike taal en zo zijn ruimer betekenis hebben
gekregen. Men vindt het o.a. ook bij Coster, blz. 357 en meermalen in de kluchten
van Van Paffenrode (blz. 176, 181).
Vs. 259-261 - Nog een variant op de door V.R. genoemde spreekw. (zie blz. 161)
vindt men in Noseman's Hans van Tongen, blz. 9 en bij Van Vloten, Kluchtspel III,
39.
Vs. 268 - Zie Ts. 48, blz. 10 en vgl. vooral nog Moortje 1338.
Vs. 274 - dat gy over hebt dat meughie wel in 't Gasthuys brengen; dezelfde uitdr.
11

Hopman Ulrich - in een overeenkomstig verband (Van Paffenrode's Gedigten , 49).
De verwijzing van V.R. naar Coster's Teeuwis 780 past hier niet; vgl. Ndl. Wdb. III,
2467 en Tuinman I, 133.
Vs. 281 - gy siet myn wel. Voor deze bedekte aanduiding vgl. Mol. 466, 443;
Hopman Ulrich (Paff. 50).
Vs. 286 - V.R.'s bezwaar tegen Te W.'s opvatting begrijp ik niet; zijn eigen
verklaring nog minder. De bedoeling is toch: nee, dàt (ruynen of kapoenen) niet;
dan ging ik nog liever mijn hele leven niet enz.
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Vs. 298 - Vgl. Ts. 44, blz. 302.
Vs. 315 - hout jou wat statich. Statich dat hier bezadigd, bedaard, ernstig (rustig)
betekent, had wel even verklaard mogen worden; een dergelik statich, gebruikt in
verband met zich bedwingen, vindt men Rodd. en Alph. 2484.
Vs. 317 - V.R.'s aantekening bij sy worden = ‘singularis’ komt wel wat laat; vgl.
bijv. reeds Mol. 150-151. Bovendien is de verwijzing naar Van der Veen § 23 niet
gelukkig; beter kan verwezen worden naar Van Helten, Vondel's Taal § 55 of Nauta
§ 104. In 't Fries is ik, hy waerde of wirdde de gewone vorm van 't praeteritum.
Vs. 318 - De verklaring die V.R. geeft van het ofsien is onjuist. Het ofsien betekent
hier niet ‘de kunst afzien, nadoen’, en evenmin heeft het die betekenis op de beide
door V.R. aangehaalde plaatsen: Griane 20 en Sp. Brab. 254. De betekenis is in
alle drie aangehaalde versregels: klaarspelen, een betekenis die zich blijkbaar
ontwikkeld heeft uit: tot het einde toe zien, het er mee stellen, het afkunnen met.
de

Meermalen komt dit ofsien in 17 -eeuwse taal voor: Griane, vs. 20; Tysken 1590:
Se (onze Ratelaers) sellen 't je wel ofsien alle uyrs eens met een leelijck gheroep
(voor dit je, en voor je in Mol. 318 verwijs ik naar mijn aant. bij vs. 103); Zijtje Fobers,
blz. 1: ien kenter wel ofsien = één kan het wel af, één speelt het wel klaar. Van
Moerkerken 302: De schout, die geen verdere hulp noodig heeft, zegt: Gae heen
en volght jou koers, wy sullen 't stuck hier nou wel off-sien. - De plaats uit de
Molenaar moet dus zò worden opgevat: op het verzoek van Trijn Jans om zich aan
tafel wat te matigen, zich geen vrijpostigheden te veroorloven, zegt Piet: laat dat
maar aan mij over, dat ‘knap ik wel op’, maar - en nu volgt zijn voorbehoud - ‘so wat
op zijn boers’. In verband daarmee gaat Trijn Jans, naar het mij voorkomt, aan tafel
zò zitten, dat Piet zich de minste vrijheden kan veroorloven (zie de onenigheid
daarover in vs. 344-345). - Naast dit ofsien is te stellen ofklaren in vs. 494 en
aftouwen, 495; dit laatste
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werkw. bv. ook Warenar 765: Daer sel ick hetje wel mee aftouwen den eersten en
tweeden dach.
Vs. 323 - wat helptet, hier en vs. 376, blijkbaar met de betekenis: ik behoef je er
niets van te vertellen; wat zal ik er veel over uitweiden (vgl. Knuttel); daarnaast vs.
377: wat hettet te beduyen met verwante betekenis; wat helptet ook Moortje 2315.
Vs. 334 - kevy. V.R.'s veronderstelling dat kevy hier niet kooi, maar een soort
etenskas (eerder nog een kast, kabinet) betekent, is ongetwijfeld juist; zie nu Ndl.
Wdb. i.v. keve en kevie en Fr. Wdb. i.v. kevie en keeft = groote, eikenhouten met
snijwerk versierde kast. Dat snijwerk past volkomen bij ongnaertich gesneen (vs.
334).
Vs. 355 - Er moet wel uit één kan gedronken worden; zie ook vs. 358, 363. Dan
moet dus: Danckt als gyt hebt (vs. 363) betekenen: bedank mij (voor mijn ‘avoes’)
als de kan bij jou gekomen is, met een tegendronk. Of zijn Piet's woorden een obsc.
toespeling op de komende gebeurtenissen?
Vs. 373 - De ‘grap’ van Aeltje is stellig ook weer niet voor kiese oren bestemd.
Hier moet mij de opmerking van 't hart, dat wel herhaaldelik is gewezen op de
dierlikheid, 't ruige en rouwe en onbeheerste van slimme Piet, de hoofdpersoon in
de klucht, maar dat daarnaast nooit genoegzaam in 't licht is gesteld, dat de twee
vrouwen, Aeltje Melis vooral, in haar taal en gesprekken toch wel diezelfde drang
naar 't onkiese en erotiese aan de dag leggen, die onze hedendaagse oren wel
de

meer kwetst dan die onzer 17 -eeuwse voorvaderen, maar die toch ook Br.'s
tijdgenoten in deze zijn klucht wel wat ‘heel kras’ moeten gevonden hebben. Bewijzen
van Aeltje's ‘slordige’ praat vindt men in de Molenaar passim. - Wat het gezegde in
373 betreft, ik wijs in de eerste plaats er op, dat gy dreycht den onvervaerden wel
spreekwoordelik kan zijn geweest (voor dreygen hier vgl. ook vs. 270): vgl. Vondel's
Klinckdicht op Frederick Hendrick (Vondel's Werken, Wereld-Bibliotheek, Dl. II, 804):
Ghy dreyght hem, doch vergeefs:
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ghy dreyght den onvervaerden (vs. 9); zie ook Sp. Brab. 1838. Welk verband Aeltjes
daarop volgende woorden houden met Piet's belofte (372), is mij misschien niet
geheel duidelik, maar wat V.R. vragender wijs veronderstelt, lijkt mij geheel onjuist.
Misschien wordt de uiting van A. iets duideliker door de volgende aanhalingen: Bij
1)
Goedthals (uitg. Meijer 91) vindt men: Hebdy den schilt, ick hebbe de speere ; het
byme van Aeltje zou ik willen ophelderen met Tysken 928, waar: ick heb mijn beraedt
byme betekent: ik neem op eigen houtje mijn besluiten. Welnu, mocht Slimme Piet
van zijn ‘bedreiging’ ernst willen maken, Aeltje is ‘onvervaerd’, ze is mans genoeg,
ze zal klaar staan om zijn aanval af te wachten, zij draagt haar schild bij zich!
Vs. 398 - V.R.'s vertaling van nuwicheyt: dartelheid bevredigt niet geheel. Ik verwijs
naar 't Fri. niget, dat in overeenkomstig verband wordt gebruikt: Dy jonge sjucht al
niget oan'e fammen, ziet al met verliefde belangstelling naar de meisjes. In 't
algemeen is Fr. omme niget te vertalen met voor de aardigheid; vgl. Epkema's Wdb.
op Gijsbert Japicx i.v. nijgheyd en vgl. Starter's Jan Soetekau, waar de vrijer tegen
zijn meisje zegt: segh ien reys om de nuwigheyd iae (Van Moerk. 87).
Vs. 425 - stee-kat. V.R. geeft dit woord, een scheldwoord, hier en Koe 661 weer
door: stadsvrouw. Hier zou het dus op Trijn Jans moeten slaan. Ook Te Winkel en
Oudemans zijn van die mening. Maar dat kan moeilik juist zijn. Slimme Piet heeft
niet de minste reden om Trijn Jans uit te maken voor een besuckte stee-kat.
Bovendien is of wordt z niet ‘geloerd’ (vs. 425); z j is voor hem het ‘eunjere diertje’
(428); maar 't is haar màn, in 't algemeen zijn het de stedelingen die ‘geloerd’ worden,
de ‘Borgers’ die ‘heur wyven wel meugen uyt-stueren’ (429). Mij dunkt die ‘Borgers’,
de stadsbewoners worden hier door de molenaar, de buitenman, gescholden voor
‘besuckte Stee-katten’. Herhaaldelik wordt in onze kluchten

1)

Zie hiervoor Bloeml. uit Mnl. Dichters (Uitg. Verwijs-Stoett) III, 131 en 199.
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de verhouding tussen burger en boer als vijandig getekend. Van de zijde der boeren
uit zich dat antagonisme dikwijls in het scheldwoord stee-clieck (zie hier vs. 500);
de stee-man spreekt van besuckte boeren en kinkels (zie bijv. Tysken 808 vgl).
Stee-kat in vs. 425 moet wel op één lijn staan met stee-klieck. Op dezelfde wijze
zijn te beoordeelen Koe 661 en ook Griane 1304: Deze besuckte Stee-katten (hier
het schouwburgpubliek, en in ruimer opvatting de stedelingen in 't algemeen)
schempen altijdt met de Boeren, Maer wy huysluy (dat is dus blijkbaar het neutrale
woord voor een landbouwer, een buitenman; boer wekt hier nog een onaangenaam
bijgevoel; zie in dit verband ook Tysken 784 vlg.) kuenen huer wel weer loeren. Kat,
de

in toepassing op manspersonen, komt wel meer voor in 't 17 -eeuws; zie Ndl. Wdb.
4

o

i.v. kat, kol. 1783-1784 en Stoett, Ndl. Spreekw., Uitdr. en Gezegden , n 1107.
Vs. 426 - de Moolenaers weten mee watte; vgl. Teeuwis 524; waar Teeuwis - in
overeenkomstige omstandigheden - zegt: de Boeren weten oock wat.
Vs. 452 - mijn groote maet, een meer bij Bredero voorkomende aanspreking, bv.
Sp. Brab. 315, Lucelle 1198 en 2760.
Vs. 455 - te euvelijcken reyn. Het Fries kent evels(k) en ivels als adv. van graad:
it is evelske kâld. Ook oerével (= overeuvel), oerivel en oeribel komen voor, oerévele
moai; de b-vorm onder Duitse invloed? In 't Gron. zegt men aibals (aibalze geern);
wat aibals mooi wicht (= wat een drommels mooi meisje). Uit de Taalgids VI, 138
noteerde ik een euvels zoet kind, als Veluws, Uddels taaleigen. Voor dergelike
versterkende bijw. in 't algemeen zie men N. Tg. 23, 142.
Vs. 468 - dobber heeft hier natuurlik niet de in Holland tans gewone, algemeen
bekende betekenis, maar betekent: lijn met hoek en aas, uitgeworpen om aal te
vangen. Die lijn is bevestigd aan een drijvend stuk hout, waaraan ook een lijn met
een steen zit, welke steen dient om het afdrijven van het vistuig tegen te gaan; in 't
Fries dôper, ieldôper; zie ook Boekenoogen i.v.
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Vs. 469 - al eveliens vertaalt V.R. met hetzelfde. Hij schijnt het op één lijn te stellen
met eveliens in Koe 552 (zie zijn register). Maar dat is nou al eveliens heeft hier,
Mol. 469, dezelfde kracht als dat is nou al evenveul, Koe 161, dat V.R. juist weergeeft
door: genoeg daarvan; dat is tot daaraan toe. Een vb. van dats nou eveleens treft
men o.a. Moortje 129 aan; Br. III, 132 vindt men: dan dats al evenveel, genoech
oock uyt geleyt, Want een verstandigh Man is haest genoech geseyt. In Van Vloten's
Kluchtspel II, 198 en 209 leest men: dat's tot daarentoe; III, 44: dat overgeslagen;
Moortje 830: dat is daer en Teeuwis 60: dats dat. Dit laatste vb. met de betekenis:
afgelopen, klaar is Kees. In 't Fries wordt dat is dat gebruikt met de hierboven vereiste
betekenis: dat laat ik daar.
Vs. 472 - Ook hier is V.R.'s aantekening niet gelukkig; ‘zwaar op de hand zijn,
zeuren’ (als vertaling van sy leyt as ien sant-schuyt), zal de naieve lezer niet veel
helpen! Mij dunkt dat de bedoeling van Br. duidelik wordt, als men wijst op de
tegenstelling met vs. 469 (waarom V.R. hier vs. 468 ter vergelijking aanhaalt, ontgaat
me).
Vs. 477 - wacker worden (niet verklaard) moet hier wel betekenen argwaan krijgen,
de ware toedracht begrijpen (vgl. vs. 482, 537).
Vs. 484 - ofsoenen. V.R. verwijst naar Van Moerkerken 223, vs. 41; zie ook nog
V.M. 208, vs. 367.
Vs. 499 - huysen met toorens. Zoekt V.R. hier niet te veel achter door dit op te
vatten als ‘versterkte huizen waarin de stadsbewoners hun vrouwen moeten
beschermen?’ Ik verwijs naar de aant. bij vs. 425, waar ik met enkele woorden wees
op het antagonisme tussen ‘boeren’ en ‘burgers’ (stekliecken), dat in onze kluchten
zo dikwijls tot uiting komt. Piet bedoelt m.i.: bouw jullie maar mooie huizen in de
stad (en verbeeldt je maar heel wat), maar wij, eenvoudige boeren, waarop jullie
neerziet, wij zullen jullie allemaal ‘noch hoorens setten’; wij zijn jullie op dat punt te
slim af.
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Vs. 524 - ofsteken vat V.R. hier verkeerd op; vgl. Molenaer 560, ofstooten; dezelfde
uitdr. ook in Giertje Wouters, blz. 17 en Stommen Ridder 1860; vgl. mijn aant. bij
vs. 318.
Vs. 530 - 't hettet nou al; zie ook Moortje 1984.
Vs. 534 - bicken op kan hier niet zijn ‘loeren op’; de de betekenis blijkt uit het
verband duidelik genoeg; vlg. ook vs. 1796 uit Lucelle, waarnaar V.R. verwijst.
Vs. 552 - daer leytet mijn wordt m.i. niet juist weergegeven door: zo is het met
mij gesteld (V.R.), maar de betekenis is: dat is 't wat me hindert, daar zit voor mij
de moeilikheid, de zwarigheid.
Vs. 578 - steeckelbaars (obsc.), ook Van Moerkerken 167, vs. 321.
Vs. 584 - Verklaard had mogen worden: ick ben er wel eweest. Aaltje en Trijn
komen blijkbaar ‘uit’ midden in een gesprek van plichtplegingen; aan A.'s: Dat is
gaeren edaen, moet al een bedankje van Tr. voorafgegaan zijn. De bedoeling van
Tr.'s woorden in vs. 584 is: wel bedankt voor de gastvrijheid. Men vergelijke Trijntje
Cornelis 167: 'Hebb icker wel geweest, en 1543. Ben tegengestelde uiting vindt men
bij Van Moerkerken 94, vs. 205: Ick binner leelyck gheweest = 't is mij daar slecht
vergaan.
Vs. 598 - De spreuk Al sietmen de luy, men kendtse niet komt al vrij vroeg in onze
literatuur voor. V.R. vermeldt o.a. Spieghel's Bijspr. alm. Daarvoor vindt men ze
reeds in de Refereinen van Jan van Stijevoort (1524); Refereijn XIII heeft dit
spreekwoord als stokregel; ook bij De Roovere wordt het aangetroffen (Van 't Hoog
99). En Dirc Potter verzucht al in Der Minnen Loep I, 1742:
Och! dat waer een hoge wensch,
Alsmen den mensche saghe van buten,
Datmen dan al sijn virtuten
Ende sijn ghestande dair mede bekende!

A m s t e r d a m , Febr. 1930.
A.A. VERDENIUS.
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Ollen en oele.
Een paar jaar geleden heeft Dr. C.H.Ph. Meijer het tegen de aanval van A. de Jager
in Taal- en Letterbode 2 (1871), 109 e. vv. nog eens opgenomen voor de verklaring
1)
die in 't Woordenboek 10, 50 e.v. gegeven wordt van de woorden ollen en oele(n) .
Naar het mij voorkomt, pleit hij evenwel voor een verloren zaak.
o

de

De Jager had aangetoond: 1 . Blijkens een overvloed van plaatsen uit de 17
de

en 18 eeuw (nu nog te vermeerderen met dat zijn maar ollen, in Asselijn's
Dobbelaar, r. 324, z. dit tijdschrift, jg. 28, 188) waren ollen, olletjes, olligjes (=
*ollechjes of -ies) ‘praatjes’, ‘grollen’, zodat Tuinman de betekenis goed inzag toen
o

hij in zijn Spreekwoorden 2, 20 schreef: ‘'t zyn ollen, dat is 't zijn beuzelpraatjes’. 2 .
Deze betekenis was omstreeks 't begin van de vorige eeuw nog bekend, ofschoon
't woord als verouderd gold, vgl. J. Holtrop, N. Nedd. en Eng. Wdb. (1801), 526: ‘+
Ollen, as: Hij zoekt u ollen wijs te maken, He will tell you cock and bull stories; hij
maakt niet dan ollen en grollen, he writes nothing but nonsensical stuff, idle stories’.
o

3 . De bij Weiland, Nedd. Tk. Wdb. 3 (1804), 337 vermelde betekenis ‘prullen,
4

vodden’ berust op een vertaling bij Halma, Nedd. Fra. Wdb. (1781): ‘‡Ollen, meerv.
Prullen, vodden. Als, hij maakt niet als ollen en prullen. Il ne fait que barbouiller du
papier, il n'écrit que des sottises’. Weiland schijnt, hoewel hij beweert dat ollen in
dagelikse taal voorkwam, 't woord eigenlik niet meer te hebben gekend en bovendien
de eerste Franse vertaling niet te hebben begrepen; altans hij verhaspelde 't
Nederlands tot: hij maakt, op het papier, niets dan ollen en haken, maar nam de
verklaring ‘prullen, vodden’ van Halma over, zonder te merken dat

1)

Krelis Louwen of Alexander de Groote op het Poëetemaal (Zutphen 1926), blz. 95.
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o

die bij zijn eigen redaktie van de spreekwijze niet paste. 4 . Als men de oorsprong
van de woorden ollen en oele(n) wil verklaren, is er reden te over om niet, gelijk 't
o

Woordenboek, te beginnen met oele(n), maar met ollen. 5 . Ten onrechte is 't
Woordenboek uitgegaan van de op de zandbodem Halma-Weiland berustende
betekenis ‘prul, vod’ en heeft het deze afgeleid uit een verzonnen oudere ‘voorwerp
van luttel waarde’, waarvan noch in onze, noch in enige verwante taal een spoor is
te ontdekken.
Maar er is meer. 't Woordenboek begint, als gezegd, bij zijn etymologie met oele,
dat het verklaart als de pluralis in Hollandse uitspraak (‘volksuitspraak’ staat er, alsof
de niet tot ‘'t volk’ behorende Hollanders de -n van de pluralis wél lieten horen!) van
een ondersteld woord oel ‘nietigheid, beuzeling’, dat, kwansuis bevestigd door
N.-Limb. oelig ‘klein, nietig’ (Schuermans), oorspronkelik betekend zou hebben
‘riem’ of ‘band’. Als uitheemse steun worden vermeld: Ono. ól, Oe. ōl ‘riem’ en Mhd.
*uol in uolwurm ‘lintworm’, benevens Nzw. ol, Nno. ol, ola, Nde. øl ‘riem’.
Inderdaad vermeldt de Jager, t.a. p. 115, naast oele, de spelling oelen uit een
o
klucht van Alewijn (a . 1702) en geeft toe dat ‘de verwantschap van oelen met ollen
... wel waarschijnlijk (is)’, daar een ogenschijnlik met 't eerste samengesteld woord
oelefeuten bij H. van der Zande, De ingebeelde Dood, blz. 34 ‘beuzelpraatjes’ moet
beteekenen: 't Zyn oelefeuten, zeg, wie zoekt gy nu te scheeren? Men kan er
bijvoegen dat zowel ollen in 't zijn ollen, als oele(n) in Ja oele! hij gaat fluiten
(Langendijk) of in oelen, niet met al! (Alewijn) vervangen kan worden door larie of
gekheid, zodat 't gebruik op zichzelf de vereenzelviging van oele(n) met ollen niet
zou beletten. In 't Woordenboek steunt die vereenzelviging voornamelik op 't
betwistbaar gezag van de even willekeurige als ijverige Harrebomée (Spreekwdb.,
2, 132), die verwijst naar Tuinman t.a.p., maar zijn opgaaf wijzigt in: ‘Het zijn ollen
(of: oelen)’.
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Hoe staat het echter met de bewijzen voor de identiteit van *oel met de in 't
Woordenboek genoemde woorden zelf? Antwoord: geen van deze kan de toets
doorstaan.
Mhd. uolwurm ‘lintworm’ berust uitsluitend op ‘uol-wurm stm. spulwurm, bandwurm
(Twinger)’ bij Ziemann, Mhd. Wtb. (1833), 524. Nu kan een woord bezwaarlik tegelijk
voor ‘spoelworm’ en ‘lintworm’ dienstdoen, aangezien deze belangwekkende dieren
nogal van mekaar verschillen, en in alle geval is het willekeur om een van de twee
te verduisteren. Ziemann zegt er niet bij hoe hij aan zijn betekenissen komt, en welk
Latijns woord er in Twinger's glossarium staat. Kan het soms Latijn lumbricus zijn,
dat volgens Diefenbach in oude glossen zowel met ‘spoelworm’ als met ‘regenworm’
wordt vertaald? In de Elzas bestaat nog een woord uöler of uol (yûlǝr, yùl), terwijl
uit 't Middelnederduits een woord ulworm is opgetekend. Maar deze woorden
betekenen alle ‘aardworm, regenworm’, zie Martin en Lienhart, Wtb. d. elsässischen
Mundarten 1, 32a en Schiller-Lübben op olworm (ertworme, de men oek noemet
regenwoerme edder ulwoerme), zodat het wel heel waarschijnlijk is dat én
‘spoelworm’ én ‘lintworm’ bij Ziemann niet deugen. Martin en Lienhart brengen uöler,
n

n

uol in verband met uole , üele ‘zwoegen, vooral op de akker rondwroeten’ (vgl. Oe.
budda ‘mesttor’, verwant met Wfa. buddeln ‘wroeten’ en Fri. bodsje ‘zwoegen’). In
hoe ver dit met Ndl. woelen enz. samenhangt (vgl. Wvla. oelen naast woelen
‘spartelen’, ‘strak aanhalen’), laat ik rusten, maar in alle geval blijft er van Mhd. *uol
‘riem’ of ‘band’ niets over.
Oijsl. ól, f. ‘riem’ is blijkens zijn genitief singularis en nominatief pluralis álar alleen
te verklaren uit een Germaanse vorm *aŋχlō of *aŋχulō en wordt, evenals de
overeenkomstige Ozw. vorm ol (d.i. ōl) en Nzw. en Nno. ol, treffend vergeleken met
3
Gri. ἀγϰύλη ‘riem’, ‘meertouw’ (Noreen, Aisl. Gr. , § 111), terwijl Nde. øl beantwoordt
aan de Ozw. bijvorm øl (d.i. øl), z. Noreen, Aschwed. Gr., § 104, anm. 5 en § 409,
anm. 5. Oijsl. ól (genitief álar) zou in 't Oudengels
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wezen *ōl (gen. *ōle), dat als afzonderlik woord niet voorkomt, maar wel in 't
tautologies compositum olþwongas corrigie (Wright-Wülcker 379, 32, vgl. Corrigia
ðwangc, ald. 332, 12). De Mndl. vorm zou zijn: *âle, de Nndl.: *aal, vgl. haal
‘kettingijzer’, Ohd. hâhala, eveneens uit een vorm met nasaal. Hiermee is de
verklaring van een ondersteld Ndl. *oel(e) uit een woord met de betekenis ‘riem’
van de baan.
Blijft over: Noordlimb. oelig ‘klein, nietig’, b.v. van een handje (Schuermans),
waaraan Dr. Meijer, t.a.p., nogal waarde hecht. Ofschoon de aanduiding van streek
en klank te wensen overlaat, mag men wel aannemen dat oe hier Germ. ū
vertegenwoordigt, zodat de gewone Nederlandse vorm uilig zou zijn. Werkelik
bestaat er zo'n woord, dat echter om zijn betekenis (‘brandig’, ‘wormstekig’, ‘verrot’)
evenmin met 't Limburgse kan samenhangen als een ander uilig ‘uilachtig’, ‘dom’,
maar behoort bij Nno. ul ‘angegangen, verschimmelt’, Nzw. dial. ul ‘ranzig,
schlechtriechend, muffig’ en andere verwante Skandinaafse woorden (Falk-Torp,
Nw.-dän. etym. Wtb.). Geen van deze adjektieven baat ons, omdat de betekenis te
ver verwijderd is van die van oele(n).
De oude stamvokaal van dit woord is trouwens onzeker. Behalve in de
de

bovenvermelde voorbeelden uit de 18 eeuw vinden we oele, d.i. ❘ ulǝ ❘, als interjektie
ook bij hedendaagse Hollandse schrijvers (Querido, v. Groeningen, z. Ned. Wdb.);
ǝ

voorts oele, d.i. ❘ u lǝ ❘, in 't tegenwoordig Fries (jawol, oele, z. Fri. Wdb. 2, 228),
4

eindelik ❘ ulǝ ❘ in 't Deventers, z. Stoett, Spreekw. , no. 1659. Draaijer, Wdb. Dev.
Dial., blz. 44, spelt het ule, d.w.z. ❘ ulǝ ❘, wat in 't Deventers niet uit *❘ ulǝn ❘ kan zijn
ontstaan. Als het zeker was dat 't woord vanouds in deze tongval thuishoorde, dan
zou het Germ. ū hebben, evenals ❘ ulǝ ❘ ‘uil’, en men zou dan Holl. oele als een
residuum of als een leenwoord uit 't Oosten moeten beschouwen, en zelfs 't door
de Jager aangewezen oelefeuten als een verhollandsing van Gelders ❘ u·lǝvö·tǝ ❘
‘uilepoten’ kunnen verklaren, terwijl Fries oele weer uit 't Hollands zou komen; maar
dat alles
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lijkt me vrij fantasties, niet minder dan een verband tussen Dev. ❘ ulǝ ❘ en 't
bovengenoemde No.-Zw. adjektief ul, waarvoor men zich amper op 't Engelse
slang-woord rot ‘onzin’ zou kunnen beroepen. Zijn daarentegen Holl. en (of) Fries
oele autochthoon (en 't Deventerse woord ontleend), dan zou hun stamvokaal Germ.
ō vertegenwoordigen, en kombinatie met enig ander woord op bezwaren stuiten.
We komen hier dus niet tot een aannemelik resultaat.
Aan de andere kant bezitten we bij de pluralis ollen wel degelik een
aanknopingspunt, nl. Oe. oll, dat voorkomt in de uitdrukkingen mid olle en on oll.
De eerste betekent ‘schamper’, ‘smadelik’, ‘spottend’ (zie de drie plaatsen uit Aelfric
en Wulfstan bij Bosworth-Toller), de tweede heeft dezelfde betekenis in on oll & on
edwit (Ms. Bodl. 340, f. 148b), terwijl in on ol, idel (d.i. on ol, on idel), nequiquam,
frustra (Napier, O.E. Glosses 1, 2000) de zin is: ‘vergeefs’. Graan we met Sievers,
P. Br. Beitr. 18, 208, uit van oll ‘spot’, ‘hoon’, en denken we bijvoorbeeld aan 't
gebruik van Mndl. spot als ‘iets van weinig waarde’, ‘iets waarover men niet met
ernst spreken kan’ (MW. 7, 1788), dan kunnen we ons voorstellen dat eenzelfde
uitdrukking on oll zowel voor ‘spottend’, ‘minachtend’ als voor ‘vergeefs’ werd
gebezigd. Een afgeleid vb. olle komt misschien ééns voor in een Middelengelse
tekst in de betekenis ‘to pour scorn or contempt (on)’, z. N.E.D., s.v.
Een aan Oe. oll beantwoordend Ndl. substantief *ol, plur. ollen, kan uitstekend
vroeger ‘scherts’, ‘grap’ hebben betekend, waardoor niet alleen 't zijn ollen, maar
ook iemand ollen maken, ollen op de mouw spelden, ollen dragen, zonder ollen (zie
de aanhalingen T. en Lttb. 2, 110 e.v.) duidelik zouden worden, vgl. ook Stoett,
4

Spreekw. , no. 1420 en 1567. Al is de oudere geschiedenis van 't
Engels-Nederlandse woord ol(l) me duister, in al geval ben ik overtuigd dat men om
die te vinden de woorden ollen en oele elk op zichzelf moet beschouwen.
Leiden.
J.H. KERN.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

316

Nog een verwant van Klaasje Zevenster.
In den kring dezer verwanten, achtereenvolgens door mij en Boekenoogen gevonden
1)
en aangewezen , komt aan een der naaste nog wel een plaatsje toe: immers een
zusje (of broertje), in zooverre zij eenzelfden geestelijken vader hebben: Mr. J. van
Lennep. Zijn ‘conte-à-tiroirs’ (in den trant van Chaucer's Canterbury Tales), ‘De
de

Reisgenooten’, dat het 5 deel van ‘Onze Voorouders’ vormt, wordt besloten met
het - als altijd, breed, smakelijk en genoeglijk voorgedragen - verhaal, van Jonker
2)
Duco Hermana : hoe deze, met zijn neef Eelco als studenten te Padua
samenwonende, 's avonds op weg om Vastelavond te vieren, in een stille straat
zich door een vrouw, naar hij meent met zijn voornaam, hoort aanroepen, en zich
door deze plotseling een pakje op den arm gelegd ziet, dat, losgemaakt, blijkt een
levend, pasgeboren kind te bevatten, hetwelk hij dan naar zijn kamer medeneemt
en - na beraad met zijn neef en contubernaal tot de overtuiging gekomen, dat zij
beide slechte voedstervaders voor een zuigeling zouden zijn - aan de zorgen zijner
hospita toevertrouwt.
Het verdere verhaal: hoe hij later, in diezelfde straat teruggekeerd, een welgekleed
man tegen aanranders bijstaat, en vervolgens daaromtrent een dame in onmacht
ziet vallen, die, ook naar zijne hospita medegenomen, daar het kind als het hare
herkent, en die de zuster blijkt van een graaf Milani, tegen diens zin in 't geheim
gehuwd met een koopman, met

1)
2)

Taal en Lett. XVI (1906) 321-40; Tschr. XXXV (1916) 50-2.
Van Lennep, Rom. Werken (ed. Wijt, Rotterdam, 1859 (‘blauwe bandjes’) XIII 357-68.
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wien zij nu had willen vluchten, ware zij niet door hare bevalling overvallen; waarna
het kind aan een getrouwen dienaar Luca - wiens naam in Duco's ooren als de zijne
geklonken had - was toevertrouwd enz.: dat alles komt slechts zeer in 't algemeen
of op enkele punten met dat van Klaasje Zevenster overeen. Maar die kenmerkende
trekken: een pasgeboren kind van aanzienlijke afkomst, op den avond vóór een
feest aan studenten in handen gespeeld en door hen aan een voedstervrouw
toevertrouwd, zijn toch zeker wel niet toevallig dezelfde; zij wijzen op een
gemeenschappelijke herkomst, zoowel met Van Lennep's ‘Klaasje Zevenster’ en
met Le Franck van Berkhey's ‘De Braadpan’ (waar het geval beide malen te Leiden
speelt), als met de verhalen van Poirters en van ‘De Klugtige Tyd-verdryver’ (waar
het tooneel telkens te Leuven is). Zou misschien - evenals de universiteit van Padua
de veel oudere zuster, min of meer voorgangster en voorbeeld, is geweest voor die
van Leuven en van Leiden - dit, zeker wel ouder en oorspronkelijker, Italiaansche
(door Van Lennep misschien in een of andere Fransche verzameling van novellen
gelezen?) verhaal, zoo al niet de rechtstreeksche of middellijke bron, dan toch een
oudere vorm zijn der twee - onderling telkens nader aan elkaar verwante - paren
van Leuvensche en Leidsche verhalen? Dit nader onderzoek gaarne overlatende
de

aan wie er tijd en lust toe heeft, merk ik alleen nog op dat het 5 deel van ‘Onze
Voorouders’ in 1845 verschenen is, drie jaar vóórdat V.L. zijn ‘modernen’ roman op
1)
't getouw zette ; waarbij dus mogelijk (halfbewuste) herinneringen zoowel aan zijn
eigen, kortgeleden geschreven, vanwaar ook ontleend, verhaal als aan Berkhey's
Akademi-

1)

M.F. van Lennep, Het Leven van Mr. Jacob van Lennep, I 246, II 230(-59). - Verg. ten slotte
ook nog, uit de verte, V. Lennep's ‘De Roos van Dekama’ (verschenen in 1836) I (Rom. W.
V) 37, waar eveneens sprake is van twee bij een jongen Veroneeschen edelman thuisbezorgde
vondelingen (die trouwens in 't algemeen, zooals bekend, tot de vaste requisieten der
romantiek, ook bij V.L., behooren).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

318
1)

2)

sche Vertelling - en aan Aug. Lafontaine's roman? - ineengevloeid zijn .
O e s t g e e s t , Juni 1930.
J.W. MULLER.

1)
2)

Zie Taal en Lett. XVI 322 (K. Zev. I 73).
Ik maak van deze gelegenheid gebruik voor een kleine nalezing op mijn vroeger opstel in
Taal en Lett. XVI 321-40. Ook hier moge ik nog eens - zie reeds Hand. Lett. 1906/7, 73 - de
aandacht vestigen op een in 1868 verschenen en aan Van Lennep opgedragen roman der
Zuidnederlandsche schrijfster Mevr. Courtmans-Berchmans, getiteld: ‘Nicolette. Lotgevallen
eener vondeling’, een soort van navolging van ‘Klaasje Zevenster’. - Over de Leidsche
‘Tandemia’ (zie Taal en Lett. XVI 326 en 331) verg. ook het nagenoeg te gelijk met mijn opstel
in De Gids 1906, I 54-6 verschenen ‘Tafelkout’ van *** (S.A. Naber) (zeker waarheid en
de

verdichting?); alsmede Kneppelhout, Studentenleven (3 druk, Sijthoff, Leiden, z.j.) 239-40,
waar ook deze schrijver, vóór Beets, maar denkelijk na Leendertz (zie Taal en Lett. XVI 323,
noot 4), verwijst naar Berkhey's Braadpan, ‘waaruit later Klaasje Zevenster ontstond’. - Dat
Berkhey's Akad. Vertellingen in Van Lennep's Leidschen-studententijd nog bekend waren
de

(a.w. 330) mag men misschien ook wel uit Hildebrands weinig jongere Camera Obscura, 14
dr., blz. 60, afleiden. - Dat Berkhey De Brune's Jok en Ernst kende en waardeerde (a.w. 331,
noot 1) blijkt ook duidelijk uit den titel van nog een ander zijner overtalrijke geschriften: ‘Jok
en Ernst, of de onaangenaamheden van het onvoorzigtig Hekeldicht enz.’, aangehaald in
3

Jonckbloet, Gesch. V 183. - Dat de beruchte episode uit Klaasje Zevenster's later leven:
hoe zij, haars ondanks, in een bordeel belandt, slechts toevallig eenige gelijkenis vertoont
met, maar zeker wel niet door Van Lennep ontleend is aan het verhaal in den Mnl. roman der
Lorreinen, hoe de prinses Judith door booze listen in een bordeel gebracht wordt, heeft reeds
de

Ten Brink, Gesch. d. Noordnederl. lett. in de XIX eeuw, I 178 betoogd, en had hij nog nader
kunnen aandringen door een verwijzing naar den karakteristieken brief van Van Lennep, door
hem zelf even te voren, blz. 155-6, afgedrukt (zie ook M.F. van Lennep, a.w. I 132, noot,
alsmede De Tijdspiegel 1912 III 36-38). Neen: de achttiendeeuwsch-classieke ‘romanticus’
Van Lennep was wel zeer belezen, geheel thuis in de oudvaderlandsche kronieken, de
de

de

geschiedenissen van land en volk, van adellijke stamhuizen en steden, in de 16 , 17
de

en

18 eeuw uitgegeven; maar hij wist niets - en w i l d e ook niets weten - van de eigenlijk
middeleeuwsche, ‘Middelnederlandsche’ literatuur, welker opdelving en ‘herboorte’ hij mede
beleefde, maar waarvoor hij geenerlei sympathie gevoelde! - Over V.L.'s ‘roof en diefstal’ vgl.
ook Staverman in De nieuwe Taalgids XIX (1925) 26; maar men gedenke daarbij ook Vondel's
befaamde uitspraak in zijne ‘Aenleidinge’ (zie Tschr. XLIX 170)! - En zie ten slotte over het
oude vraagstuk der polygenesis van dergelijke verhalen o.a. Kalff in Hand. Lett. 1921/2, 53-4;
alsmede mijne aant. op Corn. Everaert XXXIII 101-10.
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Kleine mededeelingen.
158. Symen sonder Soeticheydt, reg. 415-416.
1)

Noch Van Rijnbach noch Verdenius weet raad met den ‘Keuningh van de
water-rotten’. Als zij, zoo als ik, zestig jaar geleden in Amsterdam hadden gewoond,
zouden zij misschien een gissing hebben gewaagd, waar m.i. veel voor te zeggen
valt. Ik geloof, dat onder ‘den Keuningh van de water-rotten’ de man te verstaan is,
die gewapend met een stok waaraan een drietandige haak bevestigd was, en
voorzien van een soort van zak langs den wallekant der Amsterdamsche grachten
liep om uit het water alles op te halen wat van zijn gading was. Ik kan mij die lieden
nog duidelijk voorstellen. Men noemde ze v o d d e n k r a b b e r s , en zij zagen er
vrij haveloos uit. Zij deden in zekeren zin het zelfde als de rotten of ratten aan den
mond der riolen (de waterrotten), die ook op allerlei rommel en grachtvuil aasden.
Zoo opgevat, is het niet onaardig gevonden, om van den koning der waterratten te
spreken. Zulk een ‘voddenkrabber’ had ook hoofdman van het gild der waterrotten
genoemd kunnen worden.
C. BAKE.

159. Toppa! = geen grond!
Toppa! wordt bij 't schouwen van vaarten en tochten, in onderscheiden
waterschappen van Holland's Noorderkwartier, geroepen, wanneer de peil dieper
zinkt dan vereischt wordt; de roep geeft te kennen: geen grond! en is derhalve een
term van gelijke beteekenis als: noordzee! nooit scha! notsche! mnl.

1)

Zie Tijdschrift 49, 43.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49

320
o

neut segha. Zie Kleine Meded. n . 146, in Dl. 48, blz. 39 van dit Tijschrift. De term
toppa! is in het Woordenboek der Nederl. Taal, Dl. VI, kol. 888, vermeld onder
HOLTERTOPA, het woord dat (volgens OUDAAN) ‘de Schuytknegt den Man te roer
toeschreeuwt, wen, door 't afdeinzen naar het diep, de boom of haak heel en al
de
geen' grond meer reikt’ (zie ook Woordenb. Dl. III, kol. 424: BOOMEN, 5 art.), en
waarvan WINSCHOOTEN zegt dat het ‘op de Seeuwsche Stroomen, om de diepten
te weeten, gedurig gebruikt wordt van die geene die met een lange stok of kloet de
dieptens peilen’.
In den uitroep: Volletop ha, van een schipper die met het lood ‘naar de diepte
tast’ om zich te vergewissen dat hij niet op 't zand zal raken, niet op platen stooten
(zie de aanhaling straks hieronder) zal men ontwijfelbaar een verwant en een
synoniem van de termen toppa en holtertopa herkennen; de vraag is echter of men
't geschrevene lezen moet als: volle toppa! of dat men er een verhaspelden bij vorm
van holtertopa, holdertepa, holtertropa (al die vormen, en nog andere, komen voor)
onder moet vermoeden. Dit kan voor 't oogenblik onbeslist blijven. De beteekenis
is duidelijk: de schipper peilt geen grond; hij heeft overvloed van diepte.
Men leest dit: ‘volletop ha’ in een der gedichten in Jan Stijevoort's
Refereinenbundel Anno MDXXIV (uitgegeven door Dr. Lyna en Dr. Van Eeghem,
Antwerpen 1929, De Sikkel), blz. 158. Een schipper en zijn vrouw zijn in moeilijk
water; de schipper is bang om aan den grond te raken, en dan:
Her vrouken, sprac hy, langt my dat loot;
ic saghe voort sant, voor der platen stoot.
Sy gaft hem, hy taste na die diepte snel:
Volletop ha, riep hy, ten is gheen noot;
noyt scoonder diepte; gheen scip soe groot
het soude hier passeren, dat vuel ic wel.

Leiden.
A. BEETS.
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