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Studiën over Germaansche mythologie
I. Fjǫrgyn en Fjǫrgynn
Er zijn in het Noordgermaansche pantheon verschillende goden, die slechts een
enkele maal en terloops worden vermeld; de dichter, die van hen gewaagt, schijnt
hen als bekend te veronderstellen en zinspeelt op mythen, waarvan de beteekenis
ons ontgaat. Het kan evenwel ook zijn, dat de naam, dien de dichter noemt,
inderdaad geheel zonder inhoud is - indien wij bedenken, dat de Oudnoorsche
skalden, nog vele eeuwen na de kerstening, voor hun dichterlijke omschrijvingen
bij voorkeur de namen van heidensche goden gebruikten, dan kunnen wij niet anders
verwachten, dan dat er onder de vele epitheta ook producten van dichterlijke
verbeelding schuilen. Indien de naam van een godheid slechts een paar keer in de
litteratuur opduikt, is het uiterst moeilijk vast te stellen, welke godsdienstige conceptie
daarachter ligt; immers een vergelijkend onderzoek der teksten zelve - het zekerste
middel om in mythologische zaken tot een bevredigend resultaat te komen - is ons
door hun schaarschte en onduidelijkheid onmogelijk. Men kan een anderen weg
inslaan en verband trachten aan te toonen met een godheid, die gevonden wordt
bij verwante volkeren of zelfs bij primitieve stammen en van wie men met eenigen
grond vermoeden mag, dat deze punten van aanraking vertoont met den
Noordgermaanschen god, wiens wezen men bepalen wil. Deze methode is evenwel
buitengewoon gevaarlijk; zij is dit in bijzondere mate, indien men uit etymologische
overwegingen - haast zou men zeggen: op den klank af - een samenhang tusschen
een Oudnoorsche en een niet-Germaansche godheid heeft aangenomen. Immers,
indien die uit-
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heemsche god van duidelijk te bepalen aard is, zal men in de verleiding komen, zijn
eigenschappen over te dragen op den Noordgermaanschen god, omtrent wiens
beteekenis men juist in het duister tast. Het onderzoek kan daardoor in een geheel
verkeerde richting worden geleid, omdat men zich van den aanvang af heeft laten
binden door een overeenstemming met een bepaalde godengestalte, die hoe
verlokkend ook op het eerste gezicht, toch niet anders dan uiterlijk en toevallig
behoeft te zijn. Een duidelijk voorbeeld van zulke averechtsche methode is het
onderzoek naar de beteekenis der Oudnoorsche goden Fjǫrgyn en Fjǫrgynn.

1. De Oudnoorsche getuigenissen
Fiǫrgyn is de naam van een godin, die in de Edda-poëzie een paar maal voorkomt
in een omschrijving van Þórr. Wanneer in Hárbar sljó de veerman, die geweigerd
heeft Þórr over te zetten, hem den weg wijst naar zijn woonplaats, raadt hij hem
den oever te volgen om aldus naar Verland te komen, waar hij zijn moeder zal
aantreffen: (str. 56, 7-8) þar mun Fjǫrgyn hitta Þór, son sinn. Dezelfde verhouding
tusschen beide goden vinden wij in str. 56 der Vǫluspá, waar Þórr door drie
verschillende kenningar wordt aangeduid: inn moeri mǫgr Hlóðyniar, Óðins sonr en
Fjǫrgyniar burr; wij leeren daaruit, dat volgens de opvatting van dezen dichter Þórr
de zoon is van Odin en van een godin, die zoowel Hló yn als Fjǫrgyn heet.
Een andere omschrijving van Þórr is Jarðar burr (vgl. Lokasenna str. 58 en
Þrymskvi a str. 1); hieruit kunnen wij de gevolgtrekking maken, dat Fjǫrgyn een
andere naam voor Jǫr ‘de aarde’ is. Het is slechts de vraag, of Fjǫrgyn evenals
Jǫrð zoowel een appellatief als een godennaam is, dan wel of dit woord uitsluitend
als eigennaam der aardegodin voorkomt. Men heeft het eerste gemeend en wel op
grond van een plaats in den Oddrúnargrátr, waar str. 11, 5-6 Borgný tegen Oddrún
zegt: En ek fylgðak þér á fiǫrgynio, hetgeen weergegeven kan worden met: ‘maar
ik heb u op aarde gevolgd’. Letterlijk is
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dit ‘op aarde’ natuurlijk niet te nemen; de Duitsche vertaling van Genzmer (Thuleserie,
Edda I, blz. 108) drukt het aldus uit: ‘geleitet hab ich im Leben dich’; maar dit is
nauwelijks van belang voor de juiste opvatting van het woord.
Indien een Oudnoorsch dichter evenwel in plaats van á jǫrðu zegt á fiǫrgynio,
dan volgt daaruit nog niet, dat fiǫrgyn hetzelfde woord is als jǫrð en dus als appellatief
moet worden opgevat. Omstreeks 1018 schrijft de dichter Óttarr svarti een strofe,
1)
waarin staat Visi tekr austr munlaust Óska víf ; in plaats van de woorden ‘een land
zonder heerscher’ zegt hij dus ‘de vrouw van Óski, die haar echtgenoot ontbeert’.
de

Nog realistischer is Goþþormr sindri, een Noorsch dichter uit de 10 eeuw, die zelfs
2)
spreekt van at því fljóði Ónars, eiki grónu ; de vrouw van Ónarr wordt dus voorgesteld
met eiken begroeid te zijn. En, om uit de talrijke voorbeelden nog een te kiezen, dat
de

zeer kenschetsend is: wanneer de dichter Haukr Valdísarson, die in de 12 eeuw
leefde, wil uitdrukken, dat een held in den strijd op den grond valt, zegt hij: Þórbjǫrn
3)
hné i gný Fjǫrnis þar til Þrós drósar . Het is dus niet onmogelijk, dat de dichter van
het Oddrúnlied ook hier voor het appellatief Jǫrð een mythologisch aequivalent en
wel Fjǫrgyn gekozen heeft.
In de skaldenpoëzie komt de naam Fjǫrgyn slechts éénmaal voor en wel in een
de

anonyme strofe, die tot de 10 eeuw wordt gerekend en in de Snorra Edda is
4)
overgeleverd; indien de interpretatie van F. Jónsson juist is , staat daarin de kenning
fjǫrgynjar áls hrynbeðs ǫrgildir voor een ‘vrijgevig man’, eigenlijk een ‘milde uitdeeler
van het ruischende bed van de aal der aarde’. Hier kan Fjǫrgyn evenzeer de naam
der godin zijn, als in de Vellekla van Einarr skálaglamm de naam van Hló yn (Hlǫ
vin) gebruikt wordt in de kenning

1)
2)
3)
4)

Vgl. F. Jónsson, Skjaldedigtning B I, 267 str. 2.
ibidem I, 55 str. 5.
ibidem I, 543 str. 17.
ibidem I, 174 str. 5.
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1)

myrkhlǫðvinjar markar morðálfr , dus ook geheel in de beteekenis van een
appellatief.
2)
Eindelijk komt het woord fjǫrgyn voor in een þula van ‘jar ar heiti’ , waarin zoowel
de mythologische namen Hlóðyn en Sif, als gewone appellativa (grund, fold, vangr)
staan.
Het lijdt dus geen twijfel, dat Fjǫrgyn een naam is voor de godin der aarde en
gelijk gesteld mag worden aan Jǫr ; beiden nemen in het mythologische systeem,
dat de Oudnoorsche skalden en de Eddaliederen ons hebben overgeleverd, dezelfde
plaats in. Van Jǫr staat vast, dat zij de vrouw is van Ó inn en de moeder van
3)
Þórr . Voor de verklaring van de godin Fjǫrgyn zullen wij dus moeten uitgaan van
haar identiteit met Jǫr , in het bijzonder als de moeder van Þórr; wij kunnen echter
voorloopig op grond van het hier bijgebrachte materiaal niet uitmaken, of Fjǫrgyn
oorspronkelijk een appellatief voor aarde is (evenals Jǫr ) en later als eigennaam
werd gebruikt, dan wel of de naam van den aanvang af een godsdienstige beteekenis
had en een bepaalde zijde van de aarde-godin aanduidde.
Naast de godin Fjǫrgyn staat een mannelijke godheid Fjǫrgynn; deze wordt in de
geheele litteratuur slechts éenmaal genoemd en wel in een strofe der Lokasenna.
In de woordenwisseling met Frigg verwijt Loki haar overspel en spreekt dat aldus
uit in str. 26:
Þegi þú, Frigg! þú ert Fjǫrgyns maer
ok hefir ae vergiǫrn verit,
er þá Véa ok Vilia létstú þér, Vi ris kvaen,
bá a í ba m um tekit.

1)
2)
3)

ibidem I, 122 str. 27, maar volgens de interpretatie van E.A. Kock in Notationes Norroenae
§ 406.
ibidem I, 669.
De volgende plaatsen zijn hiervoor aan te voeren: Jǫrð als de vrouw van Óðinn: Hergauts
vina (I, 2), Svǫlnis ekkja (I, 17) of beðja (II, 439), beðja Bors niðjar (I, 47), brúðr Val-Týs (I,
62), Yggs man (I, 137 en 579): Yggjar brúðr (I, 191) enz, Þórr als zoon van Jǫrð kennen de
Eddaliederen (zie boven) en de skaldenpoëzie, bijv. Jarða sunr (I, 17), Jarðar konr (I, 142),
als omschrijving van Þórr en móður iǫtna dólgs (I, 64) als kenning voor Jǫrð.
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Het verstaan van deze plaats is ons moeilijk, omdat wij alweder zoo weinig gegevens
hebben, om de bedoeling der toespeling te verduidelijken. De goden Vé en Vili
komen in de Eddapoëzie alleen op deze plaats voor. In Ynglingatal (str. 3) wordt
Ó inn aangeduid als Vilja bróður en hiermede is in overeenstemming de
mededeeling van de Snorra Edda, dat Borr huwde met Bestla en uit hun huwelijk
1)
drie zoons werden geboren: Ó inn, Vili en Vé . De woorden van Loki bevatten dus
een toespeling op een mythe, waarin Frigg overspel pleegde met haar zwagers en
de dichter legt daarop den nadruk door haar te noemen Viðris kvoen, dat men zou
kunnen weergeven met de woorden ‘ofschoon gij de vrouw van Vi rir (= Ó inn)
zijt’. De ontrouw van Frigg is uit de overlevering bekend genoeg: de Ynglingasaga
vertelt in cap. 3, dat zij tijdens de afwezigheid van Ó inn de vrouw was van diens
2)
broeders Vili en Vé, zonder dat daarvan nadere bijzonderheden worden verteld .
De mythe wordt verder bevestigd door een paar mededeelingen door Saxo
Grammaticus, die verhaalt van een afwezigheid van Othinus, gedurende welke
Frigga de echtgenoot was van een anderen god, die volgens het eene bericht
3)
4)
Mithotyn , volgens het andere de onder Odin's naam optredende Ollerus was .
Wat beduidt nu de regel: þú ert Fjǫrgyns moer? Volgens een voor de hand liggende
vertaling wil dit zeggen: ‘gij zijt de dochter van Fjǫrgynn’; zoo heeft Snorri het ook
begrepen, die in zijn Skáldskaparmál als kenning voor Frigg opnoemt dóttur
5)
Fjǫrgyns . Maar het moderne onderzoek heeft deze opvatting niet gebillijkt. Mogk
heeft in Paul's Grundriss I, blz. 1104 opgemerkt, dat moer hier ‘geliefde’ beteekent,
evenals

1)
2)
3)
4)
5)

Uitgave F. Jónsson blz. 13.
Vgl. F. Jónsson, Heimskringla I, 11-12.
Uitgave Holder blz. 25.
ibidem blz. 81 vlgg. Zie voor deze verhalen mijn opstel Contributions to the study of Othin in
FFC Nr. 94.
Uitgave Jónsson blz. 90.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

6
1)

in de kenning Óðs mey voor Freyja . Latere onderzoekers hebben dit grif
2)
overgenomen , grootendeels op grond van de overweging, dat in deze strofe sprake
is van een incest van Frigg en het dus meer voor de hand ligt, dat zij als de
echtgenoot, dan als de dochter van een god wordt aangeduid. De conclusie ligt voor
de hand, dat Fjǫrgynn een andere naam voor Ó inn is, een voorstelling echter,
die, merkwaardig genoeg, volstrekt niet strookt met de mythologische speculaties,
welke men gewoonlijk aan den naam Fjǫrgynn vastknoopt en die daarom als een
jongere combinatie wordt beoordeeld. Indien men door de opvatting van moer als
‘geliefde, vrouw’ een samenhang verkreeg tusschen Fjǫrgynn en Ó inn, die met
andere ons bekende gegevens in volkomen overeenstemming was, zou men vrede
kunnen hebben met deze interpretatie; nu dit niet het geval is, moet men zich toch
afvragen, of men op grond van de schaarsche voorbeelden in de poëzie, waar dit
woord de beteekenis ‘vrouw’ heeft, dit ook voor de plaats in de Lokasenna mag
aanvaarden. Sommige geleerden hebben dit dan ook ontkend; F. Jónsson blijft in
zijn Lexicon Poeticum blz. 416 en in zijn Go afrae i Nor manna og Islendinga
blz. 101 bij de vertaling ‘dochter’ en Gering in zijn Kommentar blz. 290 verdedigt op
goede gronden deze opvatting. Indien Much beweert, dat het van geen beteekenis
is, van wie Frigg afstamt, maar wel, wiens geliefde zij is, dan mist dit voldoenden
grond. Immers het feit, dat Frigg overspel pleegt, ofschoon zij gehuwd is, wordt zeer
praegnant en te juister plaatse uitgedrukt door de omschrijving Viðris kvoen; een
herhaling als Fjǫrgyns moer is dus overbodig en storend, te meer omdat het woord
moer de verhouding van ‘echtgenoot, wettige vrouw’ al zeer zwak, om niet te zeggen
ongelukkig uitdrukt. En het is, zooals Gering terecht opmerkt, volstrekt niet zonder
belang,

1)
2)

Vǫluspá str. 25; vgl. Oðs beðvina in Skjaldedigtning I, 449.
Zoo: Golther, Germanische Mythologie blz. 454; Much, Der germanische Himmelsgott blz.
16; Schück, Studier i Nordisk Litteratur-och Religionshistoria II, blz. 179; Mogk, Paul's Grundriss
III, blz. 370; Jungner, Gudinnan Frigg och Als härad blz. 124.
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van wie Frigg afstamt; de woorden ‘gij zijt de dochter van Fjǫrgynn’ willen zeggen:
‘gij zijt even overspelig als uw vader, geen wonder, dat gij, dochter van zoo een
vader, echtbreuk pleegt’.
Wie is dan die Fjǫrgynn, naar wien de dochter Frigg zoo aardt? Het dunkt mij
geoorloofd, de vraag in dezen vorm te stellen: Wie is volgens de bronnen de vader
van Frigg? Het antwoord is teleurstellend: de vader van Frigg wordt alleen in deze
strofe van de Lokasenna genoemd en op de hiervan afhankelijke plaats in de Snorra
Edda. Maar toch kunnen wij wel iets verder komen, indien wij letten op de
eigenaardige verhoudingen in de Oudnoorsche godenwereld. In mijn verhandeling
Contributions to the study of Othin heb ik gewezen op de identiteit der goden Ó r
en Ó inn, van wie de eerste naar naam en aard een oudere, oorspronkelijker vorm
is dan de tweede. De vrouw van Ó r is Freyja, die van Ó inn is Frigg; de nauwe
samenhang, om niet te zeggen de identiteit van de godinnen Frigg en Freyja is
reeds herhaaldelijk betoogd: beide zijn noa-namen voor één en dezelfde godin, die
nauwelijks een andere dan die der aarde en der daarmee verbonden vruchtbaarheid
kan zijn. Indien elders Ó inn tot vrouw een godin Jǫr heeft, dan is dit dus in den
grond dezelfde godheid, die wordt bedoeld: Jǫr = Frigg = Freyja. Is dit zoo, dan
kan men zich vragen, of ook de vaders van beide godinnen niet dezelfde
persoonlijkheid zijn; de bronnen noemen als vader van Freyja Njǫr r, de Snorra
Edda gaat regelmatig van deze voorstelling uit, die bevestigd wordt door de
1)
kenningen Njarðar dóttur bij Einarr Skulason en in str. 22 der Þrymskviða, evenals
door de omschrijving Njarðar burr voor Freyr in str. 43 der Grímnismǫ́l.
Is dus Freyja een dochter van Njǫr r, dan zou Frigg dit ook zijn, althans zij zou
de dochter zijn van een godheid, die in de godsdienstige opvattingen en de
mythologische specu-

1)

Zie Skjaldedigtning I, 450 str. 4.
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laties der heidensche Noordgermanen een gelijksoortige rol speelde als Njǫr r.
Indien wij Fjǫrgynn met Njǫr r gelijkstellen, dan wordt ons inderdaad de plaats der
Lokasenna volkomen duidelijk, want dit gedicht vertelt van Njǫr r in str. 36: við
systur þinni gatstu slikan mǫg, dus klaarblijkelijk juist een dergelijke incestverhouding,
waarop de woorden van str. 26 schijnen te slaan: þu ert Fjǫrgyns moer. Wij zouden
kunnen besluiten, dat van Fjǫrgynn gelijksoortige verhalen werden verteld als van
Njǫr r en dat Frigg misschien de vrucht was van een bloedschendige verhouding
tusschen Fjǫrgynn en diens echtgenoot.
Zoover kunnen wij komen, indien wij uitsluitend gebruik maken van de
overgeleverde litteraire bronnen. De vrouwelijke godheid Fjǫrgyn is een hypostase
der aarde; zij heeft Ó inn tot echtgenoot en Þórr tot zoon. De god Fjǫrgynn hangt
ten nauwste samen met Njǫr r en is als zoodanig de vader van Frigg (= Freyja),
eveneens een chthonische godheid. Daaruit volgt, dat Fjǫrgynn de vader van Fjǫrgyn
zou zijn, een conclusie die uitstekend passen zou bij wat wij van elders betreffende
de godheden der vruchtbaarheid weten. Maar alvorens dezen gedachtengang verder
te vervolgen, zal het goed zijn eerst na te gaan, hoe men tot nu toe de raadselachtige
figuren van Fjǫrgynn en Fjǫrgyn heeft trachten te verklaren.

2. Overzicht der huidige opvattingen
Indien wij ons nu wenden tot de beschouwingen, die aan deze beide godheden zijn
gewijd, dan is het of wij in een volkomen vreemden gedachtengang worden
verplaatst. Van Njǫr r wordt niet gerept, de verhouding tot Frigg geraakt geheel
op den achtergrond, terwijl daarentegen de identiteit van Fjǫrgynn en Þórr als
vanzelfsprekend wordt aanvaard. Het betoog is bovendien niet gericht op een
verklaring van de godsdiensthistorische samenhangen, maar op allerlei speculaties
betreffende de etymologische beteekenis van het woord Fjǫrgynn.
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Men is gewoon den naam Fjǫrgynn terug te brengen tot een Germaanschen
grondvorm, die zou luiden *Fergun

1)

az hetgeen weder beantwoordt aan een idg.

*Perkun os. Het scheen Jakob Grimm meer dan een toeval, dat bij Baltische
stammen een god bekend was, die een volkomen overeenstemmenden naam droeg:
in het Littauwsch Perkúnas, in het Lettisch Pērkůns, in het Oudpruissisch Perkunos.
Deze god wordt in de bronnen als dondergod gekenmerkt. Slavische volkeren
hadden een gelijksoortige godheid: het osl. Perunŭ, het Poolsche Piorun, het
Tsjechische Peraun beteekenen tegelijkertijd den donder als natuurverschijnsel en
als godheid. Daarmede scheen voor den Germaanschen Fjǫrgynn dezelfde
beteekenis van dondergod te zijn bewezen. Naar de meening van Grimm was er
een vóórgermaansche godheid geweest, die in een gedeelte van het
Indoeuropeesche gebied, en wel bij Germanen, Slaven en Balten, onder denzelfden
2)
naam als god van den donder werd vereerd . Het kon deze opvatting slechts
3)
versterken, indien men ook elders dezelfde godheid kon aantoonen: Zimmer wees
op den Indischen Parjanya, die weliswaar in het bijzonder als god van de regenwolk
werd gedacht, maar die eveneens oorspronkelijk een dondergod kon zijn geweest,
daar immers de regen door den donder gewekt wordt. De opvatting, dat Fjǫrgynn,
Perkúnas, Perunŭ en Parjanya de namen zijn van één en dezelfde godheid, den
Indoeuropeeschen doudergod, won dadelijk de gunst der geleerden, niet alleen uit
den tijd der Romantiek, maar ook in een later, meer bezonnen periode. Wij vinden
4)
5)
6)
7)
haar terug bij Much , Mogk , zelfs nog in deze eeuw bij Helm en Kaarle Krohn .

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

7)

Zie echter beneden blz. 22.
Deutsche Mythologie I, blz. 142.
Zeitschrift für deutsches Altertum XIX (1876), blz. 164.
ZfdAlt. XXXII (1888) blz. 461.
Grundriss der germ. Philologie III, blz. 358.
Altgermanische Religionsgeschichte I (1913) blz. 278; hij wil op grond van deze
overeenstemming in Fjǫrgynn een ouden Oostgermaanschen of Oostnoordgermaanschen
dondergod (als voorganger van þórr) zien.
Skandinavisk Mytologi (1922) blz. 75.
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Ten slotte heeft G. Schütte er zelfs nog een Keltische godheid aan toegevoegd,
door aan te nemen dat de door de klassieke schrijvers vermelde god Hercules zou
weergeven een naam *Herkunis, waɐrmee niemand anders dan dezelfde dondergod
1)
zou zijn bedoeld .
Fjǫrgynn is, naar den vorm althans, niet te scheiden van het woord got. fairguni,
oe. firʒen-, fyrʒen- (in samenstellingen), dat ‘berg’ beteekent en waarmede reeds
2)
in 1842 Wackernagel den naam van het Hercynische woud verbonden had : gr.
Ἀρϰύνια ὅρη of Ὀρϰύνιο δρύμο , lat. Hercynia silva (Caesar) of Hercynius saltus
3)
(Tacitus). Daarmede hangen wederom samen de Oudhoogduitsche namen voor
bergketens in Duitschland: Fergunna, Firgunnea voor Erz- of Fichtelgebergte,
Virgunnia voor den bergrug tusschen Ellwangen en Ansbach en het mhd. Virgunt.
De opvatting van den god ondervond daardoor ook een kleine wijziging; hij was
oorspronkelijk een berggod geweest en later ontwikkelde zich daaruit die van den
4)
dondergod: ‘die vom Berge niederfahrende Gottheit’ .
Het is eerst Hirt, die deze verschillende concepties in een nieuw en grooter verband
bracht door met de woorden voor den dondergod (Fjǫrgynn, Perkúnas) en voor berg
(fairguni, Hercynia) nog te verbinden de groep van lat. quercus, waartoe hij verder
5)
rekent on. fura, oe. furh, ohd. foraha, fereh-eih, nhd. Föhre . De godheid was dus
eigenlijk een god van den eik en had zich daaruit ontwikkeld tot een dondergod op
grond van de in het geloof van verschillende volkeren welbekende voorstelling, dat
6)
de eik en de donder met elkander in verband staan . De beteekenis van ‘berg’ had
zich uit die van ‘eik’

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

Vor Folkegruppe I (1926) blz. 23.
ZfdAlt. II, blz. 558.
2

Zie de plaatsen bij Feist, Etym. Wörterb. der got. Spr. blz. 102-3.
Grimm, Kleinere Schriften II, blz. 415.
Indogerm. Forsch. I, blz. 480 vlgg. Dezelfde opvatting in Noreen's Abriss der urgerm. Lautlehre
blz. 131.
Zie o.a. Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens II, kol. 647 en de
aldaar aangehaalde lit.
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ontwikkeld langs overgangsleden zooals ‘eikenbosch, met eikenbosch bedekte
berg’. Golther neemt in zijn Germanische Mythologie deze verklaring ongewijzigd
1)

over : Fjǫrgynn is een oud adjectief *fergun az, den dondergod aanduidende als
dengene, die in het eikenbosch woont en daar vereerd wordt; deze opvatting meende
hij te kunnen steunen door de talrijke voorbeelden van Donarseiken. Hoe hij vandaar
komt tot de opvatting van Fjǫrgynn als een aanduiding van den hemelgod, aldus
genoemd in zijn hoedanigheid als verwekker van den donder, is minder duidelijk;
de reden is klaarblijkelijk deze, dat hij Fjǫrgynn en Fjǫrgyn als een godenpaar
beschouwt, waarin de verhouding van hemel en aarde werd uitgedrukt.
In 1896 komt in deze wel wat simplistische opvatting een kentering, doordat men
zich er scherper rekenschap van geeft, dat de godennamen Fjǫrgynn, Perkúnas,
Perunŭ en Parjanya, indien zij met elkander etymologisch samenhangen, toch in
menig opzicht andere vormen vertoonen, dan men zou mogen verwachten.
Betreffende den Indischen naam Parjanya was dit al zeer duidelijk; de j gaat terug
op een palatale g, die niet verzoend kan worden noch met de k van den Baltischen,
noch met de g van den Germaanschen naam. Ook de Slavische vorm Perunŭ kon
onmogelijk klankwettig uit de vooronderstelde grondvormen worden afgeleid.
Er stonden verschillende wegen tot verklaring open:
a. de namen der goden zijn niet oerverwant, maar door de volkeren van elkander
overgenomen.
b. de namen gaan op verschillende grondvormen terug.
c. er zijn bijzondere redenen, dat de namen niet aan de klankwettig te
verwachten vormen beantwoorden.
Wij zullen deze drie verklaringen in het kort bespreken:
a. De namen zijn door de volkeren van elkander overgenomen.
Kretschmer heeft in 1896 bij een korte bespreking van de niet-Germaansche
godennamen erop gewezen, dat het verband

1)

Blz. 264, noot 1.
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met ind. Parjanya zeer twijfelachtig moet worden geacht, dat het Littauwsche
Perkúnas wegens zijn k in plaats van de te verwachten sz een ontleening uit het
1)
Germaansch moet zijn en dat de Slavische naam Perunŭ niet rechtstreeks uit een
grondvorm *Perkuno- kan worden afgeleid, maar verklaard moet worden door de
uitbreiding van den cultus van den dondergod in praehistorischen tijd (althans vóór
2)
de Germaansche klankverschuiving) onder een groep van naburige volkeren . Much
neemt in zijn opstel Der germanische Himmelsgott blz. 24 vlgg. deze voorstelling
3)
4)
in haar geheel over; zij vindt nog later verdedigers in Mansikka en Karsten .
b. De namen gaan op verschillende grondvormen terug.
Toch is de meest gangbare voorstelling deze geweest, dat de namen Fjǫrgynn,
Perkúnas, Perunŭ, Parjanya wel alle oorspronkelijke aanduidingen van een ouden
en dan dus Indogermaanschen dondergod zijn geweest, maar dat zij in hun formatie
onafhankelijk naast elkander staan. Het eerste heeft von Grienberger deze opvatting
5)
ontwikkeld in een uitvoerig opstel , waar hij uitgaat van het citaat: Percuna tete,
mater est fulminis atque tonitrui. Percuna is klaarblijkelijk de vrouwelijke nevenvorm
van Perkúnas, gelijk Fjǫrgyn in het Oudnoorsch staat naast Fjǫrgynn. Vraagt men
naar de verwante woorden, dan moet men de breede phalanx, die Hirt in het veld
had gevoerd, in kleine onderling onafhankelijke groepjes verdeelen. Wiedemann
6)
had er reeds op gewezen , dat Her-

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

Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache blz. 108.
ibidem blz. 82.
Die Religion der Ostslaven FFC 43 blz. 383 vlgg. voor wat den slavischen naam Perunŭ
betreft.
Die Germanen blz. 94.
Die Baltica des Libellus Lasicki in het Archiv für slavische Philologie XVIII (1896) blz. 12 vlgg.
Bezz. Beiträge XXVIII (1904) blz. 7, aanvaard door C.C. Uhlenbeck in PBB XXX (1905) blz.
273. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch (1910) blz. 632 tracht het bezwaar te
ontzenuwen door uit te gaan van een ablautenden o-stam *perkus: *perk ous, waarvoor
geen andere reden is te vinden, dan het verlangen quercus en Hercynia met elkander te
verbinden.
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cynia onmogelijk met quercus kan samenhangen, daar wij dan in het Keltisch zouden
moeten vinden uit een *perk o- een vorm *erp, uit een door assimilatie ontstanen
nevenvorm *k erk o- (cf. quercus) een vorm *perp. Het woord Hercynia kunnen
wij dus verder buiten beschouwing laten; het kan met het got. fairguni in verwante
woorden samenhangen en dan oorspronkelijk ‘hoogte, berg’ beteekenen. Wiedemann
verklaart Hercynia als een vervorming van *Hergynia; den vorm met g zouden wij
terugvinden in den naam Argonnen en dus, in verband met het got. fairguni, kunnen
terugvoeren op een wortel met media aspirata *pergh of *perg h. Anderen trachtten
op het voorbeeld van Stokes-Bezzenberger het woord te scheiden in *per + *kunos,
waarvan het eerste een versterkend praefix zou zijn (lat. peraltus), het tweede een
woord, dat ‘hoog’ beteekent (cf. de groep van het germ. *hūna-, die ik besproken
heb in dit Tijdschrift XLIX, blz. 71-95). Von Grienberger aanvaardt deze verklaring,
1)
evenals eenige jaren later nog Helm . Het belangrijkste resultaat van Grienberger's
onderzoek is, dat hij den door Hirt gestichten chaos tracht te ordenen, door drie
geheel onafhankelijke woordgroepen te onderscheiden, en wel 1. den bergnaam
2)
Hercynia, fairguni, 2. den boomnaam quercus, foraha , 3. den godennaam. Zoo
wordt de naam van den dondergod Perkúnas, Perunŭ, waarmee v. Grienberger ook
dien van den Germaanschen Fjǫrgynn blijft verbinden, geheel losgemaakt van de
woorden voor ‘eik’ en ‘berg’, waaruit volgt, dat hij oorspronkelijk noch een eikgod,
noch een berggod is geweest. Hij was evenals Jupiter een ‘feretrius’, hetgeen blijken
zou uit verband met het osl. verbum pirą, pirati dat ‘slaan’ beteekent. De slavische
naam Perunŭ is dus een n-afleiding van een wortel *per, terwijl daarentegen aan
Perkúnas een wortel *perk (=per + k) ten

1)
2)

PBB XXX (1905) blz. 329 noot.
Kauffmann verwerpt in het ZfdPhil. XXXVIII (1906) blz. 530 in een bespreking van J. Hoops'
Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum, den samenhang van quercus en
foraha op grond van praehistorische overwegingen.
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1)

grond zou liggen . Terwijl nu v. Grienberger alle verband met de groep van fairguni
afwijst, trekt hij er wel bij die van got. fairhwus ‘wereld, de menschen’, vgl. on. fjǫr
‘leven’, oe. feorh ‘leven, levend wezen’, ohd. ferh, ferah ‘ziel, geest, leven’; om een
aannemelijke beteekenisovergang te verkrijgen gaat hij uit van een (niet
overgeleverd) oorspronkelijk begrip *ferh u- ‘hart, eig. het slaande’, zoodat uit een
naam voor het orgaan dat voor ‘leven in het algemeen’ zou zijn voortgekomen.
Met het aannemen van een wortelvariatie was de weg geëffend, om nu ook het
2)
Indische Parjanya weder aan deze groep aan te knoopen ; evenals Perkúnas op
een wortel *perk, Perunŭ op een wortel *per teruggingen, kon men Parjanya afleiden
uit een grondvorm *perg. Wij vinden deze opvatting ongeveer gelijktijdig en naar
3)
4)
alle waarschijnlijkheid onafhankelijk van elkander bij Meillet en Wiedemann ; zij
5)
wordt later overgenomen door Lidén .
c. Als derde mogelijkheid kon men aannemen, dat de onklankwettige vormen der
godennamen een bijzondere verklaring toelaten; dit heeft G. Schütte betoogd in zijn
boek Vor Folkegruppe I, blz. 23, waar hij, zooals wij zagen, aan de goden Parjanya,
Perunŭ, Perkúnas, Fjǫrgynn nog een Keltischen tegenhanger *Herkunis toevoegt;
hij beschouwt de onklankwettige vormen als opzettelijke wijzigingen, met de
bedoeling dezen gevaarlijken naam door een noa-woord te vervangen. Wie van
meening is, dat het terugvoeren van een aantal, onderling klaarblijkelijk
samenhangende godennamen op een reeks wisselende grondvormen (*per, *perk,
*perg) een methode is, die verklaarbaar en aannemelijk mocht zijn in een tijd, dat

1)
2)
3)
4)
5)

Dit is later nader uitgewerkt door Wiedemann in Bezz. Beitr. XXVIII, blz. 7 vlgg. en
overgenomen door Uhlenbeck in PBB XXX, blz. 273.
Walde, t.a.p. blz. 632 overweegt samenhang met lat. spargo.
Esquisse d'une grammaire comparée de l'Arménien classique blz. 101.
T.a.p. blz. 11 vlgg.
Armenische Studien (Göteborgs Högskolas Årsskrift 1906, II) blz. 89 vlg.
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men aan de almacht der klankwetten niet durfde te twijfelen, maar die nu wel als
1)
van te hypothetischen aard wordt beschouwd , zal in Schütte's verklaring een poging
begroeten, met meer psychologisch begrip zulke wisselvormen te verklaren, al zal
het niet iedereen onmiddellijk duidelijk zijn, dat het voldoende is alleen den aard
der gutturalen te wijzigen, om van een taboe-woord een noa-term te maken.
Intusschen, wij hebben ons tot dusver uitsluitend tot etymologische speculaties
2)
beperkt en al zijn deze met het hier aangevoerde nog geenszins alle vermeld , wij
zullen ons nu wenden tot de godsdiensthistorische zijde van het vraagstuk. Het kan
niet anders dan onze bevreemding wekken, dat het gansche onderzoek, op zeer
enkele uitzonderingen na, van de vooronderstelling is uitgegaan, dat de god Fjǫrgynn
oorspronkelijk een dondergod is geweest, ofschoon in de Oudnoorsche overlevering
niets verteld wordt, dat deze opvatting kan rechtvaardigen. De overeenstemming
met de namen Perkúnas, Perunŭ, Parjanya heeft in aller oogen zulk een bewijskracht
gehad, dat men aan Fjǫrgynn's karakter als dondergod geen

1)

2)

Ik herinner in dit verband terloops aan de etymologische bespiegelingen van Güntert, Ueber
Reimwortbildungen blz. 203 vlgg. en Loewenthal in het Arkiv för Nordisk Filologi XXX, blz.
99 vlgg.
Zoo laat ik ter zijde de poging van Karsten, Germanisch finnische Lehnwortstudien blz. 20
vlgg., om de Finsche woorden voor ‘duivel’ perkele, piru (cf. ook estnisch pergel, põrgel) uit
Fjǫrgynn te verklaren. Zij dragen tot de verklaring van de verhouding der Germaansche en
Balto-slavische woorden niets bij en Karsten gaat ook uit van de opvatting, dat Fjǫrgynn een
‘god van de eiken’ is (een Ζεύ Φηγωνᾶιο ). Maar ook taalkundig lijken mij zijn
uiteenzettingen aan menigerlei bedenking onderhevig; Lindroth heeft in Namn och Bygd V,
blz. 20 vlgg. reeds gewezen op enkele bezwaren; van nog meer belang acht ik de lange reeks
nevenvormen (*ferguni, *ferχuni, *firgunja?, *ferχana), die noodig zijn om de Finsch-estnische
woorden te verklaren. Ik ben geenszins overtuigd, dat de Finsche woorden perkele, piru uit
het Germaansche Fjǫrgynn zouden zijn afgeleid (Thomson's verklaring uit het Littauwsche
Perkúnas blijft daarnaast als ten minste even mogelijk bestaan) en dit vooral niet op grond
van het feit, dat de sterkste steun voor deze hypothese, het voorkomen van een woord fargen
‘de booze’ in Zweedsch-Finsche en Oostzweedsche dialecten, dat nog door Landtmann
(Finlands Svenska Folkdigtning VII, 1 blz. 26-27) als argument voor Karstens opvatting werd
aanvaard, door de uiteenzettingen van Lindroth is weggenomen. Indien, zooals ik nog betoogen
zal, de god Fjǫrgynn een jonge abstractie is, bestaat er geen enkele reden, de Finsche
woorden met dezen naam te verbinden.
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oogenblik heeft getwijfeld. En dit, ook al kwam men soms in zeer onaangename
tegenspraak met de Oudnoorsche traditie zelf. Eenerzijds leidde men uit de
Lokasenna-strofe, door het woord moer als vrouw op te vatten, af, dat Fjǫrgynn
dezelfde was als Ó inn, anderzijds liet men zich door de vermeende Balto-Slavische
parallellen er toe verleiden hem als Þórr te verklaren, niettegenstaande in de
Noordgermaansche mythologie Þórr de zoon van Ó inn wordt genoemd. Bovendien
verleidde het naast elkander voorkomen van de namen Fjǫrgynn en Fjǫrgyn sommige
onderzoekers er toe, in hen het welbekende paar van hemelgod en aardegodin te
1)
zien, waardoor de god van den donder tevens tot hemelgod werd gemaakt .
Much, die in een afzonderlijk onderzoek het bestaan en den aard van den
Germaanschen hemelgod heeft behandeld, is de eenige geweest, die zich deze
2)
vragen voldoende duidelijk heeft gemaakt . Hij heeft ingezien dat er verschillende
mogelijkheden zijn om tot een opvatting van Fjǫrgynn te komen, indien men althans
alleen van etymologische overwegingen uitgaat. Wanneer men de groepen Hercynia
en quercus als nietverwant afwijst, blijven er de volgende mogelijkheden over:
1.
Fjǫrgynn is verwant met Perkúnas en met fairguni en beteekent dus
oorspronkelijk een ‘berggod’ (blz. 17).
2.
De godennaam en bergnaam staan tot elkander, niet in een afhankelijkheids,
maar in een verwantschapsverhouding; zij zijn dus van gelijken oorsprong (blz.
18). Dan behoeft dus de god niet in het bijzonder een ‘berggod’ te zijn geweest.
3.
Indien verwantschap bestaat met got. fairhwus, zou Fjǫrgynn kunnen
beteekenen een ‘wereldgod’ (blz. 19).
4.
Er kan samenhang bestaan met de groep van gr. πέρϰνο ,

1)

2)

Dit had Hirt, Indogerm. Forsch. I, blz. 480 vlgg. reeds betoogd op grond van de vermeende
overeenstemming tusschen den ‘eikengod’ Perkúnas en den Ζεύ Φηγωνᾶιο ; eigenlijk
een bijnaam van den hemelgod zou de naam ‘eikengod’ ten slotte ook zelfstandig gebruikt
zijn en aldus de naam van een afzonderlijken god zijn geworden. Dergelijke mythologische
speculaties behoeven heden ten dage geen weerlegging meer.
Festgabe Heinzel (Halle 1898),
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skr. pṛçnis ‘gevlekt’ en Fjǫrgynn is dan ‘de in donderwolken gehulde hemelgod’.
Deze opvatting maakt evenals de vorige den indruk meer een inval dan een
goed gefundeerde meening te zijn.
5.
Overweegt men toch samenhang met Hercynia, dan zou een grondvorm
*perkunos kunnen beteekenen ‘peraltus’ en dus wederom een benaming van
den hemelgod zijn. De Baltische en Slavische namen kunnen dan uit dezen
grondvorm niet rechtstreeks worden afgeleid, maar moeten als ontleeningen
uit het Germaansch worden beschouwd.
Zonder het duidelijk uit te spreken schijnt Much, die in een onderzoek over den
‘hemelgod’ deze vragen behandelt, tot de laatste verklaring te willen besluiten, die
ook ontegenzeggelijk in het kader van zijn beschouwingen het beste zou passen.
Maar te overtuigender blijkt voor ons, dat een verklaring, die gekozen kan worden
uit een reeks min of meer gelijkwaardige, althans evenzeer mogelijke opvattingen,
weinig kans heeft de juiste te zijn, indien zij niet op andere wijze uit de overgeleverde
feiten steun ontvangt.
In dit verband is het verleidelijk groot gewicht toe te kennen aan de naast elkander
optredende namen Fjǫrgynn en Fjǫrgyn. Indien M. Olsen in den derden druk van
P.A. Munch's Norrøne Gude- og Heltesagn blz. 30 opmerkt, dat men algemeen den
godinnennaam Fjǫrgyn als den oorspronkelijken beschouwt en den godennaam
Fjǫrgynn als den daaruit afgeleiden, dan valt hier wel iets op af te dingen; weliswaar
heeft de meening van Kretschmer t.a.p. blz. 82, dat Fjǫrgyn niet anders dan een
‘vrouwelijk gedachte Fjǫrgynn’ zou zijn, geen aanhangers gevonden, maar
verschillende onderzoekers gaan er stilzwijgend van uit of betoogen met nadruk,
dat de beide godheden samen een godenpaar vormen gelijk Njǫr r en Nerthus, of
Freyr en Freyja. Grimm had er reeds op gewezen in zijn Deutsche Mythologie (I,
blz. 212), Mogk was van dezelfde opvatting uitgegaan in de eerste bewerking van
zijn Mythologie voor den Grundriss en herhaalt het vele jaren
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later in Hoops' Reallexikon der germanischen Altertumskunde (II, blz. 56), Much
aanvaardt het eveneens in zijn studie over den Germaanschen Hemelgod (blz. 17)
en eindelijk heeft Jungner in zijn dissertatie Gudinnan Frigg och Als härad (Upsala
1922) met nadruk uitgesproken; ‘m e d a l l s ä k e r h e t ha Fjorgynn m. och Fjorgyn
f. utgjort ett gudapar, och Tor är Fjǫrgynjar burr’ (blz. 124). Daarnaast loopt de
opvatting van een aantal schrijvers, die niet aan het goddelijke echtpaar van hemel
en aarde denken, maar aan twee godheden, die op een of andere wijze tot elkander
in relatie staan. Is Fjǫrgynn dezelfde als Þórr, dan is hij de zoon van Fjǫrgyn; P.
Herrmann drukt dit aldus uit: de moeder is de ‘godin van het gebergte’, de zoon ‘de
1)
op de bergen tronende dondergod’ .
Het is noodzakelijk ons over deze zaken een duidelijke voorstelling te maken,
alvorens wij ons aan een verklaring wagen; de etymologie is een slechte leidsvroow
in de studie van godsdiensthistorische vraagstukken en het onderzoek van de
teksten zelve behoort aan elke verklaringspoging vooraf te gaan. Wij zullen nu
trachten, of uit de schaarsche overleveringen meer gegevens kunnen worden
afgeleid, dan waarover wij tot dusver beschikten.

3. De verhouding van Fjǫrgynn en Fjǫrgyn.
In het eerste hoofdstuk waren wij tot het resultaat gekomen, dat de vrouwelijke
godheid Fjǫrgyn gelijk te stellen is met Jǫr en dus Ó inn tot echtgenoot en Þórr
tot zoon heeft. Fjǫrgynn, daarentegen, zou als vader van Frigg, met Njǫr r den
vader van Freyja, gelijkgesteld kunnen worden. In religieus opzicht zijn Fjǫrgyn en
Jǫr echter gelijkwaardige godheden aan Frigg en Freyja; zij representeeren de
vruchtbaarheid der aarde en alles wat daarmede verbonden is. In tegenstelling dus
tot de opvattingen van Herrmann, die wij zoo even aanhaalden, is Fjǫrgynn niet de
zoon van Fjǫrgyn, maar

1)

Nordische Mythologie blz. 335.
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omgekeerd Fjǫrgyn de dochter van Fjǫrgynn. Dit zou zich zeer wel laten vereenigen
met welbekende feiten uit de godsdienstgeschiedenis: de incestueuze verhouding
van vruchtbaarheidsgoden, waarvan in de Germaansche mythologie de verhalen
van Njǫr r, Freyr en Freyja, zooals wij zagen, voldoende getuigenis afleggen. Maar
het lijkt niettemin wenschelijk, eerst te onderzoeken, of het paar Fjǫrgynn: Fjǫrgyn
inderdaad oud is. De omstandigheid, dat de eerste naam slechts éénmaal voorkomt
en dan nog wel in een gedicht als de Lokasenna, dat naar het oordeel der meeste
onderzoekers moeilijk in den heidenschen tijd kan zijn ontstaan, is natuurlijk van
geenerlei gewicht in deze kwestie: men zou er zelfs uit kunnen afleiden, gelijk Helm
dit betoogd heeft, dat Fjǫrgynn een overoude godheid is, die in latere, historische
1)
tijden door Þórr verdrongen en op den achtergrond geraakt is . Hier moeten andere
overwegingen ons verder helpen.
In mijn reeds aangehaalde opstel Contributions to the study of Othin heb ik er op
gewezen, dat er in den Noordgermaanschen godsdienst drie goden bekend zijn,
wier namen alle op dezelfde wijze zijn gevormd. Ullr, Ó r en Njǫr r zijn
samengesteld met het suffix -þu en ontwikkeld uit oudere vormen *Wulþuz, *Wōþuz,
*Nerþuz. Ik heb bovendien trachten aannemelijk te maken, dat deze namen een
abstrakte beteekenis hadden en wel *Wulþuz ‘pracht, heerlijkheid’, *Wōþuz ‘razernij,
extase’ en *Nerþuz ‘kracht, mannelijke vruchtbaarheid’. Op deze verklaring wensch
ik echter hier niet den nadruk te leggen, wel op het feit, dat drie namen formeel tot
een groep vereenigd kunnen worden, hetgeen er op wijzen kan, dat zij tot eenzelfde
ontwikkelingsperiode in de geschiedenis van den Noordgermaanschen godsdienst
behooren.
Hetzelfde verschijnsel herhaalt zich nog eens. Gelijk naast Ó r een jongere vorm
Ó inn staat, zoo vinden wij naast Ullr

1)

Deze meening wordt reeds als een vaststaand feit medegedeeld in E.A. Philippson,
Germanisches Heidentum bei den Angelsachsen, waar blz. 130 te lezen staat: der alte
Donnerdämon hiesz Perkunas (litt) > Fjǫrgynn!
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een Ullinn, die weliswaar niet in de litteraire bronnen is aangetroffen, maar blijkens
1)
een aantal plaatsnamen toch heeft bestaan . Kunnen wij hiernaast niet als derden
vorm een *Nerþinn plaatsen, wij kennen wel, eveneens uit plaatsnamen, een god
Fillinn. Deze woorden zijn met het germ. sufix -ana samengesteld en luidden dus
oorspronkelijk *Wōþanaz, *Wulþanaz, *Felþanaz; het suffix -ana werd oudtijds
gebruikt voor het vormen van namen voor personen ‘die een hoogen rang bekleeden’
en de namen Ó inn, Ullinn en Fillinn duiden dus, vergeleken met de oudere vormen
Ó r, Ullr en Njǫr r een verdere ontwikkeling aan; wij gaan misschien te ver indien
wij zeggen, dat zij in tegenstelling met de þu-afleidingen in het bijzonder
anthropomorphe godheden zouden beteekenen, want wij kunnen niet met zekerheid
zeggen, dat de namen op -þu niet ook reeds persoonlijke goden waren gaan
aanduiden. Wel is het geoorloofd uit het gebruik van het suffix -ana af te leiden, dat
Ó inn, Ullinn en Fillinn godheden van hoogeren rang waren en in tegenstelling
werden gedacht tot andere minder belangrijke mythische wezens.
Naast het suffix -ana is een vrouwelijk -anō mogelijk. Wij treffen dit inderdaad aan
en wel op Westgermaansch grondgebied, waar in Romeinsche inscripties woorden
2)
als Hludana, Tamfana, Vercana gevonden worden. Gelijk in het Westgermaansch
naast deze vrouwelijke namen op -anō ook mannelijke op -ana hebben gestaan,
zooals Wōdan, zouden wij mogen veronderstellen, dat in het Skandinavisch ook
naast de overgeleverde mnl. -ana-namen vrouwelijke op -anō zijn geweest. In het
litteraire Oudnoorsch zou deze uitgang zich langs de vormen -anu, -ǫn tot -un hebben
ontwikkeld; wij kunnen hier wijzen op den naam Njǫrun uit een ouderen vorm
*Neranō, die zich naar stam en beteekenis met Njǫr r laat vergelijken. Ook Gefjun,
indien dit ten minste uit een *Gab ano zou zijn ontstaan, kan men hiernaast plaatsen.
In het Oudnoorsch vinden

1)
2)

Cf. M, Olsen, Hedenske Kultminder i norske Stedsnavne I (Oslo 1915).
Met verlatijnschten uitgang op -ā.
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wij evenwel voor de namen van godinnen dezen uitgang -un uit -anō slechts
sporadisch.
Naast een vorm op -un zou een uitgang -yn kunnen wijzen op een suffix -un ō,
dat als consonantstam -un ōn inderdaad in substantieven als ásynja, vargynja
gevonden wordt. De namen der godinnen Fjǫrgyn, Hlóðyn en Sigyn zou men aldus
kunnen opvatten, ware het niet, dat men hiertegen gegronde bezwaren kan
inbrengen. Immers Sigyn wordt gewoonlijk als een jongere vorm van Sigvin opgevat
uit een grondvorm *Sigi iniō en hetzelfde kan men van Hlóðyn vermoeden op grond
1)
van den verbogen vorm Hlǫðvinjar . Hiertegenover staat weliswaar de
Westgermaansche vorm Hludana, dien ik niet gaarne van het Oudnoorsche woord
Hló yn zou scheiden, al moet worden toegegeven, dat ze naar den klank niet zoo
gemakkelijk met elkander kunnen worden vereenigd.
Van Fjǫrgyn neemt men evenwel algemeen aan, dat het uit *Fergun ō is ontstaan;
toch is dit ook twijfelachtig, zooals Pipping in zijn Inledning till Studiet av de nordiska
Språkens Ljudlära blz. 77 reeds heeft opgemerkt: men moet heenstappen over het
bezwaar, dat de i reeds zeer vroeg is weggevallen na umlaut van u te hebben
bewerkt en dat verder door een y breking zou zijn veroorzaakt. De omstandigheid,
dat hiervan geen andere voorbeelden bekend zijn, lijkt mij voldoende deze verklaring
af te wijzen. In Fjǫrgyn moet de breking der eerste syllabe door een u of
zijn
bewerkt en het woord dus verklaard worden door wegval van u na de eerste syllabe

1)

Zie Skjaldedigtning I, blz. 94 en 122. Gewoonlijk neemt men den vorm Hló yn aan; F. Jónsson
evenwel op grond van de spelling in het handschrift Hlǫ yn. Beide vormen laten zich niet
rechtstreeks met het Westgermaansche Hludana verbinden, de eerste wellicht gemakkelijker
dan de tweede. Indien de dichters echter blijkens den verbogen vorm Hloðvinjar in den uitgang
het woord vin hebben gezien, kunnen zij ook het eerste gedeelte naar hun inzicht hebben
gefatsoeneerd. Het lijkt mij in elk geval methodisch, niet juist twee zoozeer op elkander
gelijkende godennamen als Hludana en Hló yn (Hlǫ yn), die bij twee zoo verwante
Germaansche stamgroepen worden aangetroffen, van elkander te scheiden. Hier ligt althans
de verhouding anders dan bij de namen Fjǫrgynn en Perkúnas.
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(fjǫrg uit *fergu-), of door umlaut van een volgende

zooals in den plaatsnaam

Bjǫrgyn. Mogelijke grondvormen zijn dus *Fergu in ō of *Ferg in ō. Het is niet
uit te maken of deze naam een latere omvorming is van een oorspronkelijk *Ferg
n ō onder invloed van de met - in ō samengestelde eigennamen dan wel of
deze godin van den aanvang af zoo geheeten heeft.
Intusschen valt er nu een veel helderder licht op den naam van den mannelijken
god Fjǫrgynn. Immers voor een mannelijk aan Fjǫrgyn beantwoordend woord zijn
twee vormen mogelijk. Indien het laatste een samenstelling met - in ō is, zou de
eerste met het woord - ini gevormd moeten zijn; een *Ferg ini zou echter geworden
zijn tot *Fjǫrgun (vgl. Auðun naast Eadwine). Was echter Fjǫrgyn eigenlijk een
afleiding met. het suffix -uniō, dan zou naar het voorbeeld van Ó inn, Ullinn en
Fillinn mogen verwacht worden, dat deze met het suffix -ana was gevormd en of
het eerste lid een u-stam was dan niet, de grondvorm zou zijn geweest *Ferganaz
(wellicht *Ferχanaz), waaruit was ontstaan *Firginn (of *Firinn). Een woord Fjǫrgynn,
af te leiden uit een grondvorm *Fergun az staat volkomen op zichzelf; het wordt
niet gesteund door andere mannelijke godennamen op -ynn, maar het staat
bovendien in strijd met de wel overgeleverde namen op -inn uit -anaz en het vertoont
een vorm, die in strijd is met de klankregels. Deze overweging dunkt mij reeds
voldoende om te bewijzen, dat Fjǫrgynn onmogelijk een oude naam kan zijn (bijv.
zooals Helm dacht, ouder nog dan de godennaam Þórr, althans in een deel van het
Germaansche gebied); hij is klaarblijkelijk gevormd in aansluiting aan Fjǫrgyn en
bedoeld om naast deze een mannelijken tegenhanger te vormen. Voor een
onderzoek naar de oorspronkelijke beteekenis van Fjǫrgyn moeten wij dus van den
mannelijken naam Fjǫrgynn afzien; het gevolg is wederom, dat samenhang met
den naam van den Balto-Slavischen dondergod zeer twijfelachtig wordt en althans
voor het verdere godsdiensthistorische onderzoek buiten beschouwing moet blijven.
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Zijn onze overwegingen tot dusver juist, dan kunnen wij de gevolgtrekking maken,
dat Fjǫrgynn een andere, jongere naam van Njǫr r is en dat dus de vrouwelijke
Fjǫrgyn tot dezen in betrekking staat. Van welken aard deze betrekking is, althans
in den tijd der litteraire bronnen, hebben wij reeds besproken: Fjǫrgyn is een dochter
van Njǫr r. Indien de dichter van de Lokasenna tegen Frigg zegt: þú ert Fjǫrgyns
moer, zouden wij met evenveel recht van Fjǫrgyn kunnen zeggen Þú ert Njarðar
moer, wat in het licht van str. 36, waarin Loki Njǫr r beschuldigt van overspel met
zijn zuster, op een gelijksoortige mythe ten opzichte van zijn dochter kan wijzen.
1)
Het is opmerkelijk, dat nergens van een zuster van Njǫr r gewag wordt gemaakt ;
wel vinden wij deze verhouding van broer en zuster en tevens de voorstelling van
een daarmee verbonden incest tusschen Freyr en Freyja, die in de Oudnoorsche
mythologie als de kinderen van Njǫr r worden opgevat, ofschoon Freyr slechts
een jongere naam van Njǫr r is.
Zoo is Fjǫrgyn in alle opzichten verbonden met de chthonische godheden, aan
wie de zorg voor de vruchtbaarheid van mensch, dier en akker werd toegeschreven.
Haar verhouding ten opzichte van Ó inn, den god der onderwereld en der machten
van dood en vruchtbaarheid is daarmede duidelijk; eveneens het feit, dat zij gelijk
2)
Jǫr de moeder van Þórr is . Van eenigen direkten samenhang met het
natuurverschijnsel

1)
2)

Nerthus kan dit niet zijn; zie over deze raadselachtige figuur mijn opmerkingen in FFC Nr.
94.
Karsten deelt in zijn boek Die Germanen blz. 94 een opmerking van M. Olsen mede, dat de
beide godheden Fjǫrgyn en Fjǫrgynn slechts mythische scheppingen der dichters zouden
zijn, daar zij niet in plaatsnamen voorkomen. Het schijnt mij toe, dat men de ongetwijfeld zeer
groote beteekenis der theophore plaatsnamen overschat, indien men uit het ontbreken van
deze besluit, dat een godheid niet door een cultus werd vereerd. Dat heeft men, m.i. zeer ten
onrechte, ook voor O inn gedaan. Wat Fjǫrgynn betreft, geloof ik ook - maar dan op andere
gronden - dat hij een jonge schepping is, maar dit kan ik van Fjǫrgyn niet aannemen, omdat
1. dit woord in het Noorden uitsluitend als godennaam voorkomt (dus niet als een appellatief)
en dus in een latere periode bezwaarlijk aan een godin als dichterlijk epitheton kan zijn
gegeven en 2. omdat, indien Fjǫrgyn niet anders dan een godin beduidt, de vorm van dit
woord op hoogen ouderdom wijst.
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van den donder blijkt niets en elk verband met de groep van Perkúnas en Perunŭ
moet worden afgewezen.
Nu wij aldus den waren aard van Fjǫrgyn hebben bepaald, is het wellicht mogelijk
haar naam etymologisch te verklaren. Van alle voorgestelde vergelijkingen komt
mij die met got. fairhwus en de daarmee verwante woorden het waarschijnlijkst
1)
voor . Immers hier vinden wij het begrip, dat wij mogen verwachten: ‘leven, levend
wezen’, abstract uitgedrukt ‘de levenskracht, de vitaliteit, die met de vruchtbaarheid
van Moeder Aarde ten nauwste samenhangt’. Het is, ondanks de geopperde
2)
bezwaren mogelijk aan te knoopen aan het woord fjǫrg in de Lokasenna str. 19
voor ‘levende wezens, goden’ en aan de samenstelling fjarghús in str. 42 en 45 der
Atlakvi a. Misschien mag men het woord *ferχ a, *ferg a hooger op verwant
achten met skr. parçus ‘rib’, pārçva ‘streek der ribben, flank’, gr. πόρϰη ‘ring om
3)
de speerschacht’ en den samenhang met Güntert zóó verklaren, dat het woord
oorspronkelijk beteekende ‘de band van spieren of beenderen, die de organen van
het leven omsluiten en beveiligen’ en vervolgens overdrachtelijk ‘de levenskracht
4)
zelf, die daarbinnen besloten ligt’ . Dit kan ons evenwel van het standpunt der
Noordgermaansche mythologie niet anders dan van ondergeschikt belang zijn;
immers binnen den kring van het Germaansch vinden wij geen oudere beteekenis
dan die van ‘leven, levenskracht’.

1)

2)

3)
4)

Indien Wiedemann in zijn opstel Bezz. Beitr. XXVIII, blz. 8 het door v. Grienberger aangenomen
verband tusschen Fjǫrgyn en fairhwus verwerpt, dan doet hij dit op grond van de overweging,
dat Fjǫrgyn van een wortel *per ‘slaan’ zou moeten worden afgeleid en dat fairhwus als oudste
beteekenis ‘lijf, lichaam’ zou hebben gehad. Beide opvattingen zijn evenwel onjuist en de
weg is wederom geëffend voor een poging om Fjǫrgyn en fairhwus met elkander in verband
te brengen.
De samenstelling fjarghús beteekent eerder ‘schatkamer’ dan ‘tempel’ (vgl. ook het woord
fjargvefr vergeleken met guðvefr), terwijl de plaats der Lokasenna het resultaat is van een
emendatie (vgl. Much, der germanische Hhnmelsgott blz. 19).
Der arische Weltkönig und Heiland blz. 137.
Zie voor deze etymologie reeds Wiedemann t.a.p. blz. 14 vlgg,
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Was het woord Fjǫrgyn rechtstreeks ontstaan uit een *Ferg n ō, dan zouden wij,
in overeenstemming met de beteekenis der godennamen *Wulþanaz, *Wōþanaz
het mogen verklaren als een aanduiding van de persoonlijk gedachte ‘levenskracht’,
als een godin dus van het organische, animale zoowel als vegetatieve leven. Wij
zagen evenwel, dat wij op grond van den overgeleverden vorm veeleer moeten
uitgaan van een samenstelling met het woord * in o, dat blijkens den zeer
waarschijnlijken samenhang met de groep van lat. Venus en skr. vanas haar in het
bijzonder als ‘de geliefde, de minnares’ kenmerkte. Wij zouden er op kunnen wijzen,
dat met het woord ook verwant kan zijn de naam der Vanir, waaronder men de groep
van Njǫr r, Freyr en Freyja verstaat; een dergelijken samenhang zou onze opvatting
van Fjǫrgyn als een godin der vruchtbaarheid op welkome wijze bevestigen.
Maar ik wilde door dit betoog juist wijzen op het gevaar van etymologische
speculaties en ik zal mij dus hoeden in dezelfde fout te vervallen. Immers mijn doel
acht ik bereikt, indien ik heb aangetoond 1. dat er geen enkele dwingende reden
bestaat de namen Fjǫrgyn(n) met de godennamen Perkúnas, Perunŭ te verbinden
en dat mitsdien de verklaring als godheden van den donder onaannemelijk is, 2.
dat op grond van de overgeleverde bronnen de godin Fjǫrgyn niet anders kan worden
opgevat dan als een der vele vormen, waaronder de vruchtbaarheidsgodin bij de
Noordgermanen vereerd werd.
L e i d e n , November 1930
J. DE VRIES
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Kleine mededeelingen.
160 Mndl. vervondert.
In Mndl. Wdb. 9, 237 op vervonderen haalt Verdam alleen de volgende plaats uit
Sp. Hist. I, 5, 22 aan: Daer naer souden die Roemsche heren Te Rome metten rove
keren, Ende worden indie zee vervondert (ths. en var. B). XX scepe ende twee
hondert Lieten si inder zee vloede Metten volke ende metten goede (vs. 33 e. vv.).
Dat worden ... vervondert ongeveer betekend moet hebben: ‘gingen onder’, ‘leden
schipbreuk’, is aanstonds duidelik, zelfs zonder de oorspronkelike tekst: ‘Romana
autem classis ... naufragio euersa est’. Verdam's andere vertaling ‘werden door
storm of onweer overvallen’ is uit de lucht gegrepen, of liever: berust op de lezing
verdondert van var. L, die volgens dezelfde geleerde misschien de oorspronkelike
is, ofschoon dat gebruik van 't woord geen steun vindt in enige andere plaats, z.
Mndl. Wdb. 8, 1621. Naar het mij voorkomt is deze gissing hieraan te wijten, dat
‘(h)et woord in zijne vorming niet duidelijk (was)’: te recht werd het onbegrijpelik
gevonden dat het van vonder ‘bruggetje’ zou komen. Er is echter een gewoon
Oudfrans woord bekend dat als bron volkomen past, nl. effondrer, act, ‘couler à
fond, submerger’, ntr. ‘couler à fond, être englouti’ (Godefroy), waarvan in het
Nederlands vervonderen kon worden gemaakt, met de meer voorkomende
vervanging van een Frans prefiks door 't inheemse ver-, als in verdrenken, verdrinken,
vervaren enz. (vgl. vercoeveren, vernoy e. dgl.), en het lijdt geen twijfel of Maerlant
heeft vervondert zo bedoeld. Vgl. Eng. to founder, to be foundered, naar Ofra.
fondrer, estre fondré. De schrijver van L, die vervondert blijkbaar niet kende, zette
er verdondert voor in de plaats, waarvan voorlopig niet is te beslissen of het een
uitvindsel van hem of een bestaand woord was.
Leiden.
J.H. KERN.
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161. Bliktri - bliktriaansch.
den

De meermalen besproken term ‘to bliktri’, uit den 116 brief van Sara Burgerhart,
is door de vondst van den heer L.C. Michels (waarop Dr. A. Beets de aandacht
de

vestigde in het XLIX deel van dit tijdschrift, p. 126) niet langer hapax legomenon
in de Nederlandsche letterkunde. Als bijdrage tot de gegevens aangaande het
de

gebruik van ‘bliktri’ in de 18 eeuw volgt hier de mededeeling van een passage,
die, naar ik meen, nog niet de aandacht getrokken heeft.
Het register op het tijdschrift ‘Janus Verrezen’ dat c. 1796-c. 1798 verscheen en
onder gefingeerde namen en toestanden de politiek van den dag behandelde,
vermeldt een bijdrage: Het Bliktriaansche systema: een voornaam ingredient in de
manufactuuren welke in de wasschenneusfabrieken gefabriceerd worden. Hier wordt
een Chineesch voorbeeld geallegueerd, dat zeer veel afdoet.
o

De hierdoor bedoelde bijdrage (n 56, deel II, p. 25 e.v.) begint met den volgenden
zin: ‘Dat Bliktriaansche systema - wanneer ik de zaaken wel inzie, en met de
vereischte nauwkeurigheid naar reken - is toch eene schoone zaak in de handen
van de fungeerende leden van het Committé, belast met de zaaken van de
wasschenneusfabrieken’.
Bij het woord ‘Bliktriaansch’ staat de volgende noot: ‘Een onlangs in de Mode
gebracht woord - zoo veel te eigenaartiger als men het minder verstaat. Bliktri en
bast of schorskennis zijn zoowat woorden van eender beteekenis; echter niet
volmaakt. Men voege er in zijne gedachten iets bij van het Abracadabrische: en dan
(geloof ik) zal men niet verr' van den weg af zijn om er een duidelijk begrip van te
verkrijgen’.
In het vervolg van zijn betoog wil de schrijver aantoonen dat representatie en
stemrecht geheel andere dingen zijn dan democratie en oppermacht. Sommigen
beweren dat de eerste begrippen de laatste in zich sluiten. Hij vindt dat niet onaardig
bedacht als schijnargument, maar ‘'t is ook zoo volmaakt
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Bliktriaansch en wasschenneusachtig (sic), als het wel uitgedacht is’.
Deze bewering licht hij toe met een denkbeeldig, parallel geval in China en hij
komt dan tot de slotsom: souvereiniteit kan wel stemrecht insluiten, niet omgekeerd.
Dit laatste te beweren vindt hij zuiver ‘Bliktriaansch’ en niets meer. En hij eindigt
triomfantelijk: ‘Daar staat gij mooi met u Bliktriaansch gezicht en uw wasschenneus
te kijken! Om er de proef van te nemen, snuit hem eens, en gij zult zien dat hij
afvallen zal’.
Aldus luidt in hoofdzaak de derde, thans bekende plaats in het Nederlandsch, die
1)
op het bestaan van ‘bliktri’ wijst . Een tijdgenoot van de dames Wolff en Deken kent
het woord blijkbaar en beschouwt de afleiding ‘bliktriaansch’ als een modewoord.
Met de gecombineerde gegevens kan men de beteekenis van het woord in de
de
18 eeuw nagenoeg zeker vaststellen; ‘bliktri’ beteekende: een schijnbaar iets, dat
niets is; vandaar: iets dat bedriegt door den schijn, iets innerlijk tegenstrijdigs. De
overgang naar ‘iets onbegrijpelijks’, zooals Prof. Kalff voorstelde te vertalen, of ‘iets
ongerijmds’ is dan niet groot meer.
Opmerkelijk blijft echter, dat het voorvoegsel ‘to’ nergens elders met ‘bliktri’
samengevoegd wordt dan in Sara Burgerhart. Wanneer men het verklaart als het
Grieksche lidwoord ontstaat een passend geheel. Alleen is dan nog niet ten volle
opgehelderd, hoe de dames Wolff en Deken aan haar vorm van de uitdrukking
gekomen zijn.
Hilversum.
H.A. HÖWELER.

1)

Ook een vierde plaats is thans gevonden: Vad. Letteroef. 1807, I, 171, waar de recensent
van een slecht vers zegt, dat het ‘bij eenig nadenken’, ‘weinig meer dan blictri, schijn en geen
wezen is’.
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Je en jij.
Hoezeer afkeerig van polemiek, en hoezeer ongezind om mij door het uitvoerig en
op een rijk materiaal steunende tweede betoog van Dr. Verdenius (hierboven, blz.
97-125) te laten verlokken om mij andermaal te verdiepen in het belangrijk, maar
moeilijk vraagstuk der herkomst van nnl. je en jij, mag ik toch niet nalaten, ten besluite
1)
mijnerzijds, over Dr. V.' opstel enkele opmerkingen te maken .
Laat ik beginnen met de erkentenis, dat ik op sommige punten door hem van
ongelijk overtuigd ben, dat ik enkele andere zijner bezwaren tegen mijne voorstelling
voorshands niet uit den weg kan ruimen, en dat hij eenige nieuwe argumenten in
het debat heeft gebracht. Zoo is mijne - trouwens slechts vragenderwijs gestelde,
2)
van een ‘misschien’ vergezelde - gissing naar de beteekenis, de uitspraak van den
spelvorm, ‘jei’, ‘jey’ (en ‘gey’) - die ook, evenals die andere zonderlinge spelvorm
‘iy’, niet zóó zeldzaam blijkt te zijn geweest als ik meende - zeker wel eene
ver-gissing gebleken: hier zal men inderdaad de klankwaarde jei reeds mogen
aannemen (V. 98-106, 108). En hoewel ik het vroeger voorkomen van je dan van
de

jij (en van jou, t.w. te Amsterdam in de 17 eeuw) wel degelijk opgemerkt en ook
erkend heb (N. Taalg. XX 123), zoo heb ik toch niet genoeg aandacht geschonken
de
aan het, naar 't schijnt, vóór de 17 eeuw zoogoed als geheel, en ook bij Cats nog
steeds, ontbreken niet alleen van jij, maar ook van een p r o clitisch je (naast een
veelvuldig gebruik van het

1)
2)

Ten gevolge van een verzuim eerst nu hier, in plaats van achter Dr. V.' opstel in Deel XLIX,
blz. 125 vlg., afgedrukt.
Zie Tschr. XLV 102. - Zoo bevatte ook mijn hierboven, blz. 120, aangehaalde volzin (Tschr.
XLV 100) een, door V. weggelaten, ‘zoover ik weet’.
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e n clitische je); ook in 't algemeen niet genoeg in 't oog gehouden dat het voorkomen
van je nog niet bewijst of onderstelt het bestaan van jij (zie V. 111, 118, 121-3); en
evenmin genoeg gelet op het naast elkaar staan van werkwoordsvormen met -t en
g(h)y, vormen zonder -t met -je, en eindelijk die zonderlinge, ook door V. niet
verklaarde, vormen zonder -t doch met -gi, -g(h)y.
1)
Ook heeft Dr. V. te recht de nadere aandacht gevestigd op het, in dit verband
belangrijke, vrij p l o t s e l i n g e opkomen en ‘inbreken’ omstreeks 1610 van de
(Amsterdamsche) volkstaal in de oudere, traditioneele, min of meer Brabantsch
gekleurde (Hollandsche) schrijftaal, de invoering eener - weldra zelf traditioneel
geworden, immers ook buiten Amsterdam wel gebruikte - Amsterdamsche
kluchtentaal (V. 104-6); allicht niet onvergelijkbaar met de invoering der gewone
dagelijksche, en ook alledaagsche, Hollandsche omgangstaal in de traditioneele
de

literaire schrijftaal der 19 eeuw in den tijd van ‘De Gids’ en het ‘Jonge Holland’
omstreeks 1840 en, een halve eeuw later, met veel dieper ingrijpen en met veel
heftiger gebaar, in den tijd van ‘De nieuwe Gids’ en de ‘generatie van 't jaar '80’.
Het door Dr. V., blz. 99-100 over de diphthongeering der î gezegde zou aanleiding
kunnen geven tot eene breede uitweiding over dit gewichtige vraagstuk, die ik echter
liever tot later uitstel. Over het eigenlijk betoog zijner stelling slechts een paar
opmerkingen. Wanneer hij in -gy, -gie (in vormen als sie-gy) bij Bredero ‘geen
g-pronomen’ ziet, maar ze opvat ‘als ji of (d)ži, beter misschien nog als een enclitisch
j-(ž-)-pronomen’ (blz. 119), en wanneer hij eveneens vormen als zweer ghi, com
de

de

ghi, in de Hollandsche literatuur der latere ME. en der 16 en 17 eeuw herhaaldelijk
voorkomende, als ‘een (wordend?) j-pronomen’ beschouwt (121), dan vraag ik mij
af welk verschil er eigenlijk bestaat tusschen deze zijne

1)

Zie trouwens reeds Tschr. XLV 104-8.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

31
o p v a t t i n g dier vormen en de mijne (‘g’ of zelfs ‘gh’ vóór i of e = j, ž of dž); al weet
ik wel dat hij hiermede zijne - door mij ook nu nog onaannemelijk geachte historische v e r k l a r i n g dezer ‘g(h)’ (= j < dž < d) nog niet heeft prijsgegeven voor
de door mij geopperde, in Vor der Hake's dissertatie uitgewerkte en later door mij
nader ontwikkelde.
de

En wanneer Dr. V. toegeeft dat een in Holland en Zeeland in de 17 eeuw
geschreven ghy of gy (of ook ghij, gij) nog niet bewijst ‘dat gy tot de gesproken taal
de

van Cats, van de Zeeuwen behoorde’ (112), ‘dat in de Holl. spreektaal der 17
eeuw het pron. gij leefde of nog leefde’ (114), dan neem ik daarvan gaarne akte;
met de opmerking echter, dat hij meer dan slechts ‘aanleiding gegeven’ heeft tot
1)
deze ‘waarschijnlik wel verkeerde voorstelling’ (123, noot) : zie Tschr. XLIII 102,
onderaan.
Ten slotte meen ik mijne, Tschr. XLV 83-8 geuite, en 109-10 nog eens
samengevatte, bezwaren tegen Dr. V.' - op blz. 116 en 122 wel in hoofdzaak
herroepen, maar op blz. 124 toch oogenschijnlijk weer gehandhaafde - voorstelling
van het ontstaat van jij uit een enclitisch -di te mogen staande houden.
Doch gaarne onderschrijf ik zijn wensch dat ‘het modernedialectonderzoek ons
op den duur een samenvattende studie (moge) geven over de hedendaagse
aanspreekvormen in Noord en Zuid’ (125). In 't bijzonder wenschelijk ware het
onderzoek - na voorafgaande opteekening, ter elfder ure - der Hollandsche en
Zeeuwsche dialecten, zoowel van de kust als van het binnenland: trouwens niet
alleen op dit punt, maar in 't algemeen een dringende eisch, waarbij periculum in
mora is, en voor welks vervulling de ten vorigen jare door de Leidsche Faculteit van
Letteren en Wijsbegeerte uitgeschreven prijsvraag, helaas, weer een ‘vox clamantis
in deserto’

1)

Mijne, door V., aldaar aangeroerde opmerking in mijn opstel, blz. 110, had inderdaad alleen
betrekking op de door mij in De nieuwe Taalgids XV 203 besproken ‘uitbreiding van ons
taalgebied in de zeventiende eeuw’, en behoudt dáárvoor dan ook hare waarde.
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gebleken is! Of echter dat onderzoek der hedendaagsche dialecten ons ooit de
volledige opheldering zal kunnen verschaffen? Wij zijn er in den laatsten tijd dikwijls
aan herinnerd, dat die dialecten niet alleen in onzen, maar ook reeds in vroegeren
tijd aan allerlei, ook en vooral cultureele, invloeden van buitenaf blootgestaan hebben,
dus niet aanstonds en onvoorwaardelijk in hun hedendaagschen staat als geheel
betrouwbare spiegels of getuigen voor het ‘ongerepte’ verleden der volkstaal
ingeroepen en aanvaard mogen worden!
O e s t g e e s t , April 1930.
J.W. MULLER.
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De datering van Vondel's Geuse Vesper.
De datering van Vondel's Geuse Vesper staat nog altijd niet vast. De nieuwe
Vondel-uitgave tekent, deel III blz. 339, aan: ‘Van omtrent 1631?’, daarmee berustend
in een non liquet. Prof. De Vooys voegt hieraan o.a. toe: ‘Al nemen wij dus niet met
Van Lennep-Unger aan, dat het onmiddellik na de terechtstelling ontstond, wij zouden
het liever omstreeks 1625 plaatsen, gelijk ook Dr. M. de Jong onlangs deed’.
Nu is zo'n voorzichtige berusting begrijpelik, omdat aan de datering van dit zo
persoonlik-krachtige gedicht veel vastzit, het hele beeld namelik van Vondel's
houding, als mens en als dichter, bij het grootste en bitterste geschil dat hij
aanschouwd heeft, de tragedie van Johan van Oldenbarnevelt; die hem diep heeft
geschokt, zó, dat hij er onafgebroken maanden, wellicht zelfs jaren (zo Sterck,
Vondel II Inleiding) lang mee bezig is geweest, terwijl hij zijn Palamedes dichtte.
Het karakterbeeld van Vondel: als spontaan-heftig reagerend dichter, wie al wat op
's harten gront leit naar de keel welt, moet op dit punt wellicht worden geretoucheerd,
wanneer de Vesper waarmee hij de Geuzen uitluidt eerst 'n twaalf, of ook maar 'n
zes jaren na de terechtstelling van Vader Oldenbarnevelt zou zijn ontstaan. ‘Het
beeld des hekeldichters’ kan weliswaar slechts ontworpen worden met behulp van
alle gegevens uit alle hekeldichten. Maar de Geuse Vesper is en blijft hèt gedicht
dat nog eeuwen nà zal trillen in de oren en harten van het Nederlandse volk. Daarom
is er zo zeer veel aan gelegen dat we weten wanneer juist deze strofen Vondel naar
de keel geweld zijn.
De uiterlike, bibliografiese aanwijzingen zijn onvoldoende voor 'n nauwkeuriger
bepaling dan de tijdsruimte tussen 14 Mei 1619, de datum van Oldenbarnevelt's
terechtstelling, en 't jaar 1631, toen verscheen het Antwoord op het Lasterlijck Geuse
Vesper.
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Aangezien hetgeen wij weten omtrent Vondel's ‘innerlike ontwikkeling tot
hekeldichter’, na alles wat erover geschreven is, ook na de studie van Dr. M. de
Jong in dit Tijdschrift deel 48, m.i. ontoereikend is, wegens de niet-overtuigende
kracht der uiteenzettingen, willen we beginnen met hetgeen Brandt in z'n Leven van
Vondel dienaangaande meedeelt nauwkeurig te lezen. Eerst aan 't eind van ons
opstel zullen we de vraag naar 't zogenaamde psychologiese gebeuren bij Vondel
nog aanroeren.
Steeds, en terecht, is aan Brandt's mededeling grote waarde gehecht; ook Dr.
De Jong maakt van zijn gegevens tenslotte de kern en de steunpilaar van z'n hele
betoog (zie bv. blz. 300 en 313). Maar de interpretatie van zijn woorden behoeft
mijns inziens herziening.
De totale passage voor ons van belang loopt van regel 440 tot 480 in de uitgaaf
van Hoeksma.
Van regel 417 af, waar 't jaartal MDCXXV in de rand staat, tot regel 672, dus zeer
uitvoerig, worden Vondel's leven en werken in het jaar 1625 behandeld. In regel
440 wordt het bijzonder Treurspel, de Palamedes, genoemd, waarvan reeds in r.
434 e.v. staat te lezen: ‘Maar ontrent de zelve tydt vondt hy stof, om zich zelven en
zynen voortgangk in de dichtkunst naader te vertoonen: niet alleen door zyne
Begroetenis aan zyne Vorstelyke Doorluchtigheit Fredrik Henrik, ... maar ook door
't m a a k e n van een byzonder Treurspel’. Dit v i n d e n v a n s t o f slaat dus niet
op het zoeken on vinden van de stof voor de Palamedes, want het m a a k e n
daarvan, niet de mogelik langdurige voorbereiding ervoor, is het middel voor Vondel
om zijn voortgang te tonen. Nu volgen r. 440-442: ‘Doch 't geen hier gelegentheid
toe gaf, dient van wat hooger opgehaalt’. Hoewel het jaartal MDCXXV steeds, bv.
ook naast r. 447, waarover zo dadelik, in margine blijft verschijnen, is het duidelik
dat het nu (r. 443 e.v.) volgende gaat handelen over feiten vóór 't jaar 1625 geschied;
immers het stuk begint met Vondel's godsdienst: ‘Hy hadde in 't stuk van Godtsdienst
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de leere der Doopsgezinden, volgens 't onderwys zyner ouderen, aangenoomen’,
wat vele jaren vroeger is geschied.
Daarop volgt de zeer belangrijke zin r. 447-451: ‘Maar toen de geschillen tusschen
de Remonstranten en Contraremonstranten op het hoogst waaren geloopen; en
d'eerste veroordeelt waaren, hunne Predikanten afgezet, uitgezeit, gebannen, en,
intkoomende, ter eeuwiger gevangkenisse verweezen, koos hy d'onderleggende
zijde’. Hoewel nu, toevallig, juist naast r. 447 opnieuw MDCXXV in margine staat,
kan deze zin slechts slaan op de gebeurtenissen van 1619, aangezien toen bij
besluit van de Dordtse Synode de Remonstrantse predikanten werden veroordeeld
en afgezet. Ergo: onmiddellik in 1619 koos Vondel de ‘onderleggende zijde’, wat
niemand zal verwonderen, iedere tijdgenoot van hem verwacht zal hebben.
Verder heet het in r. 461-'3: ‘Zyn genegentheit tot de Remonstranten was oorzaak
van dat aardigh gedicht op de Hollandtsche Transformatie, dat in yders handen is’.
Dit gedicht nu, bij de bekende plaat met de weegschaal, is ontwijfelbaar van het
jaar 1618. We willen er dus even bij stil staan. Het wordt door Dr. De Jong aan
Vondel ontzegd, op grond van 't feit vooral dat de dichter zich hierin een man toont
met een bezonken oordeel en een helder inzicht, en zich onthoudt van sterke
uitdrukkingen, uit zelfbeheersing. Andere schrijvers, bv. Te Winkel en Leendertz,
leggen deze bezonkenheid anders uit, en wel als hartstochteloosheid, de houding
van iemand die buiten de twisten staat. Men bedenke: het gedicht dateert van vóór
de katastrofe, en Vondel was een buitenstaander bij 't geding van Gommer en
Armijn, want Doopsgezind Dr. De Jong ontdekt in Brandt's opgaven
tegenstrijdigheden (blz. 299-300), die hem dan steunen in zijn mening over de
Transformatie. Maar die tegenstrijdigheden bestaan niet voorzover ik zie. Immers:
de boven aangehaalde zin r. 461-'3 is bij Brandt slechts een toelichting van z'n
mededeling in r. 455-'6: ‘Dit gaf elk oorzaak te zeggen, dat hy geheel Remonstrants
was geworden’, wat slaat op veel
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vroeger tijd, bv. 1619. De verschillende feiten in de passage 440-480 staan niet in
chronologiese orde; was bv. in r. 461 dient men op te vatten als ‘was geweest’, d.i.
in 1618. En dus is 't onjuist te zeggen: ‘We vinden de Transformatie hier dus gevat
tussen en verbonden met mededeelingen, die Brandt uitdrukkelijk stelt op het jaar
1625’ (De Jong blz. 300).
Dr. De Jong bazeert op zijn ontzeggen van de Transformatie aan Vondel de
datering der andere hekeldichten. Het luidt op blz. 313: ‘Ontkent men echter Vondel's
recht op Transformatie (en Gespreck), dan verliest de traditie haar grond: de
ongedateerde Barneveltiana hangen in de lucht en gehoorzamen aan de kracht van
Brandt's uitspraak bovengenoemd’. Deze uitspraak luidt, r. 465-'7: ‘ ... den onthoofden
Advokaat, die te deezer tydt stof werdt voor zyne pen; en dat op 't aanraaden, zoo
hy plagh te verhaalen, van iemant, daar men 't nooit van zou vermoeden’. Hier dus,
in r. 465, keert Brandt, na een intermezzo van 21 regels, terug naar z'n woorden in
r. 434: ‘maar omtrent de zelve tydt vondt hy stof’. Deze regels 465-'7 zijn totnutoe,
voorzover ik zie, algemeen toegepast op Vondel's hele dichtwerk over Barnevelt,
insluitend de hekeldichten, met de Geuse Vesper; ze slaan echter blijkbaar op de
Palamedes alleen, wat ten overvloede nog blijkt uit dat van r. 466. De schepen
Albert Koenraadts Burgh toch heeft Vondel aangezet tot het schrijven van dat
treurspel, niet tot de overige Barneveltiana. Wanneer dat ‘aanraaden’ door Burgh
is geschied kunnen we moeilik nauwkeurig vaststellen; het zou van gewicht zijn dit
te weten. Het enige houvast is wat Brandt r. 472 zegt: dat Burgh in 't kort andere
inzichten hadt of kreegh dan zyne voorderaars, d.w.z. kort na z'n aanstelling in 1618.
Ook mogen we wel aannemen dat hij, toen hij Vondel ontmoette, bekend was met
diens houding; en is het te gewaagd om aan te nemen dat deze bekendheid berustte
op gedichten over Oldenbarnevelt door Vondel gemaakt? Dan zouden we dus ook
op deze grond hekeldichten, een geruime tijd vóór de Palamedes gemaakt, mogen
aannemen.
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Onze samenvatting over Brandt's passage luidt: zijn mededelingen op het jaar 1625,
mèt de inlas over vroégere jaren, laten voor de niet-gedateerde hekeldichten over
Oldenbarnevelt de gehele tijdsruimte open na 14 Mei 1619. De Hollandtsche
Transformatie van 1618 is een praeludium, waarin Vondel's toon nog niet
hartstochtelik-bewogen is, maar waarin men het thema reeds verneemt, dat weldra
in alle hevigheid zal opklinken. En wat, ook voor de Geuse Vesper, van belang is:
zowel de kerkelike als ook de politieke verhoudingen zijn er voor Vondel onderwerp
van behandeling.
De Geuse Vesper namelik vertoont het vereenzelvigen van kerkelike en politieke
geschillen in de sterkste graad. En dit is reeds een zeer belangrijke reden om het
gedicht te plaatsen kort na Oldenbarnevelt's terechtstelling. Immers: het hoogtepunt
der kerkelike twisten werd bereikt op de Dordtse Synode, met de veroordeling en
afzetting van de Remonstrantse predikanten, op 24 April 1619. Dat der politieke
met de veroordeling van Oldenbarnevelt, en zijn terechtstelling op 14 Mei 1619.
Daar beide processen gelijktijdig plaats hadden, werden ze door de publieke opinie
licht vereenzelvigd als de machtsuiting van één centrum, waartoe bovendien de
houding van Prins Maurits, aangezet door mannen als Graaf Willem Lodewijk van
Nassau en François van Aerssen, overvloedig aanleiding gaf. Groen van Prinsterer
zegt, met verwijzing naar Carleton: ‘Door de hardnekkigheid der Remonstranten op
de Synode ... werden de regters (van Oldenbarnevelt) tot meer gestrengheid
6

gestemd’ (Handboek der Geschiedenis van het Vaderland blz. 214). Vondel, de
felste en zuiverste tolk van wat in de harten der ‘onderleggende zijde’ klopte, deed
niet anders.
De vraag welke van de beide groepen hekeldichten psychologies primair is, de
Barneveltiana of de ecclesiasticana, wordt vanzelf beantwoord, wanneer beide
motieven van den beginne zó nauw verbonden optreden.
Spreekt de inhoud van het gedicht speciaal voor déze tijd

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

38
van ontstaan, de tijd betrekkelik kort na Oldenbarnevelt's terechtstelling? We moeten
daarvoor karakteristieke plaatsen trachten te vinden; en die zijn er ons inziens,
plaatsen die beter in de jaren 1619-1620, vooral 1620, passen dan ergens anders.
Vooreerst de verzen 35 en 36:
Vreest den worm, die desen rechter
't Hart afbijt.

Er is blijkbaar één rechter geweest die bizonder de aandacht heeft getrokken. Al
zou men dit enkelvoud kunnen opvatten als 'n algemene term voor alle 24 rechters,
het doet zeker meer recht aan Vondel's echte, spontane toon wanneer we één van
hen als het objekt kunnen aanwijzen dat getroffen wordt. Uitvoerig is door Leendertz,
dit Tijdschrift 35 blz. 17-23, betoogd dat deze éne rechter geweest zou zijn: Hugo
Muys van Holy, uit Dordt. Het lijkt mij echter uitgesloten dat Vondel zou gedacht
hebben aan een dode. Veeleer stond hem een levende voor de geest, en wel de
spoedig na de voltrekking van 't vonnis krankzinnig geworden Anselmus Salmius
(Brandt: Historie van de Rechtspleginge enz., bij Leendertz, t.a.p. blz. 19-20). Niet
dat deze zich in enig opzicht tijdens het proces van de rest behoeft onderscheiden
te hebben, maar zijn geestes-storing is het schrikkelik symbool voor de
gemoedstoestand van al de vierentwintig, een voorafschaduwing als 't ware van
wat hen allen te wachten staat. Het komt mij dan ook voor dat H. Moller, dit Tijdschrift
43 blz. 64, aan Vondel een tè uitsluitend bitse bedoeling toeschrijft, nl. ‘hun
gewetensangsten niet te sussen, maar nog feller aan te wakkeren’. Wel zijn
verscheidene regels scherp en fel, maar de grondtoon van deze Vesper is een diep
erbarmen, met de rechters zo goed als met hun slachtoffer. Overigens neemt Moller
t.a.p. blz. 68 zonder meer aan dat de Geuse Vesper gedicht is nà de Palamedes.
Deze Salmius nu heeft nog vele jaren geleefd, tot 21 Febr. 1640, en dus zou
Vondel, wanneer de toon van zijn verzen en het Antwoord van 1631 dit niet verboden,
de Geuse Vesper zelfs nog in 1640 hebben kunnen dichten.
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Nu komen daar echter twee andere verzen bij om de datering nog meer definitief
naar achter te schuiven. Het zijn de regels 31 en 32:
Niemandt kan de wellen stoppen
Van die Moort.

De aantekening in de nieuwe Vondel deel III blz. 340: ‘De eigenlike bron van hun
zieleangst, die uit het bedrijven van die moord voortkwam, kan door niemand gestopt
worden’ lijkt mij niet zuiver genoeg. De ‘bron van hun zieleangst’ namelik is de moord
zelf, terwijl Vondel spreekt van de wellen van die moort. Wat zijn die wellen? De
gierigheyt en wreetheyt beyde van vers 17, vooral de eerste, onderstreept door de
regels 21 en 22:
(Zy) Suchten: Wat kan ons vernoegen
Goet en bloet?

Wanneer men dit goed in 't oog vat, dringt zich onafwendbaar de gedachte op dat
Vondel met deze twee regels gezinspeeld moet hebben op een zeker gebeuren,
een zekere poging om die wellen te stoppen. Anders verbleken ze tot een veel
minder zeggende algemeenheid, met weinig kleur, zonder bewogenheid, in de
Geuse Vesper al zeer misplaatst. Dié stem van 't geweten kan niet gesmoord worden,
zegt Vondel, die steeds weer maant aan de gierigheyt en wreetheyt. Heeft men,
hebben de rechters, spoedig na de terechtstelling van hebzucht beschuldigd, een
poging aangewend om die stem te smoren, de stem der openbare mening, en
waarschijnlik ook de stem in hun eigen binnenste? Het antwoord is niet twijfelachtig:
het speciaal bijeenkomen, in Juni 1620, van een aantal rechters om de
verbeurdverklaring van Oldenbarnevelt's goederen te rechtvaardigen op grond van
een veroordeling wegens het crimen laesae Majestatis, waarover men zie: Leendertz,
t.a.p. blz. 22, is zulk een poging; een poging echter, uitgelopen op de verklaring van
6 Juni 1620, die de schuld der rechters eerder verzwaard heeft dan verlicht, en
waarop Vondel's
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regels bizonder van toepassing zijn. Het beeld keert overigens weer in de Gysbreght
van Aemstel vss. 79-80; de wel die Gysbreght hier zou willen stoppen met een
sprong in een poel, waarbij hij zijn leven zou laten, zijn de bitterheid des volx en
d'oude wrock in vers 65, die hem jarenlang in ballingschap hebben doen zwerven.
In de Geuse Vesper zijn het beeld en de verzen waarin het is vervat fraaier en feller
dan in de Gysbreght.
Ik aarzel niet te besluiten dat deze verzen, en dus de hele Geuse Vesper, in 1620,
de

kort na, wellicht ook kort voor de 6

Juni, zijn ontstaan.

Stellenbosch.
A.C. BOUMAN.
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Kasjoen.
In het Ndl. Wdb. vindt men een kort artikel waarin het woord kasjoen behandeld is.
De beteekenis daarvan is bekend: ‘de klap of slag (het onderste, uit een bepaald
soort van koord, slagkoord, gevlochten gedeelte) van een zweep’. Maar over de
afleiding bestaat, voorzoover ik weet, tot nog toe geen zekerheid.
Het woord schijnt in ons land niet algemeen gebruikt te worden, althans er zijn
alleen gegevens bekend uit de oostelijke provinciën, en ook daar begint het te
verouderen. Van de woordenboeken uit Overijsel en Gelderland vermeldt alleen
1)
Gallée het, en in Groningen is het slechts voor oudere menschen een gangbaar
woord. De beteekenis is hier wat ruimer dan verder zuidelijk; de omschrijving die
Molema geeft, onder kesjoun, luidt: ‘een soort van dun touw, zooals men bv. tot
gordijnen gebruikt’. Bij Ter Laan vindt men als verklaring: ‘een beste soort touw’.
Ook in de Middeleeuwen is het woord reeds bekend geweest, blijkens de opgaven
2)
3)
in den Teuthonista (ed. Boonzajer-Clignett), blzz. 47a en 246a en in Vocab.
4)
Latino-Theuton. (ed. 1477), bl. 37d .
Men kan zich afvragen welke beteekenis ouder is: heeft men den naam van een
soort van touw toegepast op een onderdeel van een zweep dat daarvan gemaakt
is, of is omgekeerd de stof genoemd naar het werktuig?
De etymologieën der Groningsche woordenboeken zijn geenszins overtuigend:
nòch uit fr. cachou, nòch uit fr. cacheron is onze vorm te verklaren. Wel zal hij uit
het Fransch zijn

1)
2)
3)
4)

Kasjôn, vr. de klap aan eene zweep, Gallée, Woordenb. v.h. Geld.-Overijs-Dialect 58 a.
C a s s i o e n S n o i r . Zona. filum.
S n o i r . in C. C a s s i o n e .
Corda, eyn snair op seyden speel of eyn snoir of cassioene.
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overgenomen, en om den ‘Anlaut’ denkt men aan N.-Frankrijk.
Nu heeft Godefroy (1, 766 b) één aanhaling van het jaar 1412, waarin een vorm
cachone voorkomt dien hij verklaart met ‘sorte de corde’. De plaats luidt: .VII. toises
de double cachone mise au drap courant devant le crucifix. Dit cachone lijkt in vorm
en beteekenis zeer veel op kasjoen, maar hoe is de etymologie er van?
Er is een ander woord, ook met de bet. ‘slag van de zweep’, in België en Nederland
1)
bekend, dat eveneens van Fransche afkomst is, nl. ketsoor(e), kletsoor(e) , dat
reeds Kiliaan heeft geïdentificeerd met fr. chassoire. In het Fransch bestaat dat nog
2)
in een beperkte opvatting , maar de Oudnoordfr. vorm is cachoire, een afleiding
van cachier, en volgens Godefroy (2, 84 b) beteekent het ‘la mèche du fouet, le
fouet lui-même’.
Gesteld dat cachone aanvankelijk ook ‘slag van de zweep’ had beteekend, dan
zou het eveneens bij cachier kunnen behooren, zooals uit het volgende blijkt.
In het Fransch zijn voorwerpsnamen op -on, afgeleid van verba, niet zeldzaam.
In principe zijn het, veelal manlijke, Latijnsche woorden op -onem, maar het suffix
is in het Fransch productief geweest. Nyrop (8, § 283) noemt bv. avorton, coupon,
ieton, juron, die het resultaat eener handeling aanduiden, en bâillon, frotton, souillon,
torchon, die, evenals voor cachone is ondersteld, de benaming van een werktuig
zijn. Naast woorden op -on kunnen feminina op -onne (oudfr. -one) gevormd worden
(Nyrop 2, § 402), en zulk een fem. zou cachone kunnen zijn.
Daarnaast heeft waarschijnlijk ook een masc. *cachon bestaan. Het Provencaalsch
kent nl. een masc. woord chassoun met de bet. ‘ligneul, pikdraad’ (Mistral 1, 537
3)
b). Mistral houdt het voor een afleiding van chasso ‘cordelette qu'on met au bout

1)
2)
3)

Zie voor andere vormen van dit woord Ndl. Wdb. onder Klasjoor.
Zie Littré op chassoire: Terme de fauconnerie. Baguette que portent les autoursiers.
Dit chasso is identiek en gelijkbeteekenend met fr. chasse, noordfr. cache, welken vorm men
in België terugvindt als klasj.
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d'un fouet’; de werkelijkheid zal wel zijn dat beide nomina zijn afgeleid van het ww.
chassa, cassa (Mistral 1, 486 b). Dit woord nu zou in het centrale Fransch den vorm
*chasson hebben, en die vorm zou weer identiek zijn met het hierboven onderstelde
*cachon. Immers in het centrale Fransch beantwoordt ch (tš, š) in ‘Anlaut’ aan
1)
Picardisch c (k), en ts, s aan Picardisch tš, š .
Men zal nu wel mogen aannemen dat zoowel *cachon als cachone in het
Nederlandsch zijn overgenomen, daar men naast cassioen, kasjoen ook vormen
2)
als cassione, cassioene, kasjône aantreft. Het onzijdig geslacht van gron. kesjoun
is stellig onoorspronkelijk, maar bij woorden op -oen die in onze taal uit het Fransch
3)
zijn overgenomen een zeer gewoon verschijnsel .
L e i d e n , September 1930.
JACOBA VAN LESSEN.

Kleine mededeelingen.
162. Brooddronken.
Het Woordenboek der Nederl. Taal laat de vraag open, vanwaar de beteekenis van
het samengesteld woord brooddronken komt. Ik tracht hier een verklaring er van te
geven, waartegen moeilijk iets in te brengen zal zijn.
Als men aan een paard brood geeft, dat met wijn of met bier verzadigd is, gedraagt
het zich weldra op een manier, die de Nederlander dartel noemt. Brooddronken kan
afkomstig zijn van ruiters of voerlieden. Het is verder een algemeene ondervinding,
dat bier, wijn of mede, bij wijze van soep gebruikt,

1)
2)
3)

Salverda de Grave, De Franse Woorden 264 en 262.
Zie voor dezen vorm Ndl. Wdb. op Kasjoen.
4

Salverda de Grave, a.w. 322, en, voor voorbb., Brill, Ned. Spraakl. 1, 168.
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d.w.z. als ingedoopt en volgezogen brood, spoedig bedwelmend werkt. Zooals water
uit een spons eer verdampt dan uit een open vat, evenzoo dringt de alcohol van de
genuttigde broodmassa sneller in het bloed en in de hersenen. Voordat koffie, thee,
chocolade enz. in Europa bekend en gebruikelijk werden, is de wijnsoep zeker meer
in gebruik geweest dan tegenwoordig.
Verg. mhd. mëren, brood in wijn weeken en eten: merôt, merunge, wînmert,
wînbrôt, wînmuos, wînsûf, vinum et panis; mlat. vipa.
In vele streken van Oostenrijk is het ook tegenwoordig nog de gewoonte bij
landellijke feestmalen als laatste gerecht de Tri t op te dienen, d.i. geroosterd
wittebrood of beschuit met (gekruiden) wijn overgoten, een spijs dus met opwekkende
uitwerking, vooral op de vrouwelijke gasten. Over tri t zie Schmeller, Bair.
Wörterbuch I, 680; Meyer-Lübke, St. Wörterbuch, 8834; Diefenbach und Wülcker,
Wörterbuch 369, 876.
Minder geloofwaardig is een andere verklaring. Ook in de bakkerij is de lucht
vermengd met alcohol, dat door de warmte uit het gistende deeg wordt afgescheiden.
In grootere bakkerijen is de alcohol in zoo groote hoeveelheden aanwezig, dat men
al voorgesteld heeft de lucht weg te zuigen en de alcohol er uit winnen. Hier wordt
de alcohol door de ademhaling in het bloed opgenomen. Toch is het mij niet bekend,
of hij de bakkers brooddronken maakt.
Graz.
G. WEITZENBÖCK.
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Ceen.
Dit woord dat ik - toen het mij bekend was geworden - terstond in de
Noordhollandsche idiotica en woordenlijsten ben gaan opzoeken, maar te vergeefs,
- kwam ik tegen in de Texelsche Courant van 6 Sept. en van midden-Oct. 1930, in
een paar bekendmakingen van een waterschapsbestuur betreffende schouw en
herschouw. Deze bekendmakingen luiden aldus:

Schouw.
De schouw der tochten (geen cenen) bij het Waterschap ‘De 30 Gemeenschappelijke
Polders’ is bepaald op Zaterdag 20 September.
De nalatigen verbeuren een boete van ƒ 3. -.
Het College van Dagelijksch Bestuur
J.S. Dijt, Voorzitter.
D. v.d. Oord, Secretaris.

Herschouw.
De herschouw der tochten en cenen bij het Waterschap ‘de Dertig
Gemeenschappelijke Polders’ is bepaald op Zaterdag 25 October.
De nalatigen enz. (als in de eerste bekendmaking).
Ik heb mij voor een nadere verklaring van dezen term (want dat het woord de een
of andere waterloop of watergang moest beteekenen, was aanstonds duidelijk) om
toelichting schriftelijk gewend tot het vermelde Waterschapsbestuur en van den
Voorzitter, den Heer Dijt, de volgende zakelijke en klare inlichting gekregen:
T e x e l , 22 Oct. 1930....... Een ceen (de c wordt als scherpe s
uitgesproken, als in Ceres) is een waterloop door een geäccidenteerd,
boven normaal polderland liggend terrein.
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Cenen zijn gemaakt op plaatsen waar de natuurlijke waterloop is. Cenen
dienen nooit, zooals slooten en tochten, voor perceelscheidingen en
hebben dus nooit een dubbele functie zoo als deze laatsten. Waar ze
toch langs een perceelgrens liggen, kunnen ze als scheiding hoogstens
gedeeldtelijk dienst doen, omdat ze het grootste deel van het jaar droog
liggen en altijd te smal zijn.

(Hier is het profiel van een ceen geteekend en als bodembreedte opgegeven: 30 a 40 cM.).

In herfst en winter zijn het soms snelvlietende miniatuurbeekjes met zeer
sterk verval (soms meer dan 1 op 100 meter); omdat ze door
geäccidenteerd terrein liggen, is de diepte zeer afwisselend en varieert
ongeveer van 50 tot 180 centimeter.... De hoogste ceen mij bekend ligt
bij zijn begin ongeveer 6 meter boven polderpeil; op hun laagste punt
gaan ze over in tochten.
***
Ik weet niet meer of ik dadelijk op den inval ben gekomen of dat een
gelijkbeteekenend, later gevonden woord mij op het denkbeeld heeft gebracht, maar
ik ben - in elk geval - op de gedachte gekomen, dat de beginklank s van ‘Ceen’ de
vertegenwoordiger (het overblijfsel) zou kunnen zijn van den klank ts, en deze op
zijn beurt weer van (friesch) tsj, zoodat men bij seen uit tseen en dit uit tsjeen, te
maken zou hebben met het Friesche equivalent van den Frankischen vorm keen,
een - althans gewestelijk - welbekend woord voor: gleuf, kloof -, bepaaldelijk in
gebruik als naam voor: de ‘kalven’ of ‘sprongen’ in winterhanden -, maar dat ik - tot
mijn begrijpelijk genoegen - óók (ik zal maar zeggen: als waterschapswoord) aantrof
met de beteekenis van: ‘Geul of kreek in buitengronden, gorzen of slikken’. Met die
beteekenis (in deze technische toepassing) vermeldt het Beekman in zijn Dijken
Waterschapsrecht, en als in die toepassing (specialiseering) thuishoorende in
Zeeland en aangrenzende deelen van Holland. Hij haalt verscheiden bewijsplaatsen
aan en vermeldt verschillende samenstellingen, die namen van zijn waterloopen
enz.
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(zie ook het Woordenb. der Nederl. Taal, Dl. VII, art. Keen (I), de bet. 4).
Mijn onderstelling is dus deze: dat - gelijk de s, plaatselijk en ‘strekelijk’, in
Friesland den beginklank tsj (palataliseering van een (frank.) k), kan
vertegenwoordigen;
als voorbeelden noem ik:
hindeloopensch siës of seës, Zuidhoeksch siis, uit fri. tsjiis, kaas,
en:

Sorrepôlle, de plaatselijke naam van een buurt onder Molkwerum, die in 't
algemeen Friesch Tsjerkepôlle, de Kerkpol, heet;
dat dus, evenzoo, - op Tessel, uit tsjene, Frieschen, gepalataliseerden vorm van
kene (keen), eerst geworden is tsene (tseen) en laatstelijk seen; als officieele term
in de polderreglementen, naar deftigen stadhuis- en kanselarijtrant, geschreven met
een c. Aan frankisch-nederlandsch keen, mnl. kene, beantwoordt gelijkbeteekened
(dialectisch-)deensch kin, en oudengelsch cinu, welk laatse in 't latere Engelsch
1)
den vorm chine heeft (dat als tšein wordt uitgesproken : in de algemeene taal een
nu verouderd woord voor: an open fissure or crack in a surface, a cleft, crack, chink,
leak; voor: a fissure in the skin, a chap; a cut, an incision, maar òòk voor: a fissure
in the surface of the earth, a crevice, chasm (in 1050 in de samenstelling: erdchine).
Als bijzondere beteekenis geeft de New English Dictionary: ‘On the Isle of Wight
and Hampshire coast, a deep and narrow ravine cut in soft rock strata by a stream,
descending steeply in the sea’. Allicht kennen verscheidenen

1)

The New English Dictionary zegt met betrekking tot de oorspronkelijk korte vocaal en de
latere uitspraak: The phonetic history has points of difficulty. The normal course was for this
i to remain short, which is exemplified of the frequent chynne, chinne, chyn, chin of the 15th
century. But chene was the form with many .... In the middle of the 16th cent. the word was
superseded except in local use 2b (t.w. op 't eil. Wight en aan de kust van Hampshire) by
Chink in which modern usage makes the i long.
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mijner lezers - als ik - bij aanschouwing die heerlijke rotskloven op 't eiland Wight:
Shanklin Chine, Black Gang Chine, Luccombe Chine, en andere.
Natuurlijk heb ik - zoodra ik het tesselsch-friesche woord ceen ontmoet had, den
term opgezocht in Beekman's reeds door mij genoemd - kostelijk en rijk waterstaatkundig lexicon, zijn: Het Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland vóór
1795, maar ik heb dien daar onder geen gestalte, met s of ts of tsj, in kunnen vinden.
Of misschien tòch. Maar dan in een vorm dien ik, wat het vocalisme betreft, alsnog
niet begrijpen of verklaren kan. Al zoekende naar tsjeen, of tseen, of seen, of welke
misschien: mogelijke schrijfwijze óók, vond ik het volgende:
Sjane: zoo worden op Wieringen de greppen genoemd waardoor o.a. de
polders van elkaar gescheiden zijn.
En Beekman verwijst dan naar: G. de Vries Az., De Zeeweringen en
Waterschappen in Noord-Holland, Tweede uitgave, bewerkt door Jhr. J.W.M. Schorer
(1894), blz. 857. Ik vermeld ten overvloede óók wat er letterlijk op de aangebaalde
bladzijde van het werk van De Vries en Schorer staat:
W i e r i n g e n .... vijf polders.... Van elkander zijn deze gescheiden door
tochtslooten en [tusschen aanhalingsteekens] ‘sjanen’ d.z. greppen.
Er is natuurlijk geen twijfel aan of deze Wieringsche ‘sjane’ zijn, waterstaatkundig,
synoniemen van de Tesselsche ‘cenen’ en het moet wel haast, dat sjaan en ceen
óók etymologisch van dezelfde familie zijn.
De technische gelijkwaardigheid van sjaan en ceen blijkt nog duidelijker; het
blijken niet slechts begripsverwante termen, maar sterker nog: gelijk-krachtige
technische benamingen te zijn, wanneer ik nu vervolgens mededeel wat mij de
burgemeester van Wieringen, de Heer L.C. Kolff, antwoordde, nadat ik hem gevraagd
had, mij de juistheid van 't geen ik bij Beekman en De Vries-Schorer gevonden had,
te willen bevestigen of daarover zijn opmerkingen te willen mededeelen.
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Uit dat antwoord is duidelijk dat de Wieringsche sjane - zoomin als de Tesselsche
cenen - hetzelfde als gewone poldergreppels zijn: dus niet: smalle uitgravingen in
het lage, vlakke polderland, in de polderweiden, welke deze landen of weiden van
het te veel aan water moeten onlasten; die dit water in de (polder)slooten doen
vloeien, dewelke het weer naar de tochten leiden, uit welke het door de molens op
den boezem of het buitenwater wordt uitgeslagen. Neen, de ‘sjane’ zijn - gelijk de
‘cenen’ - smalle geulen die tot afloop en afvoer dienen van water dat van hooge, of
hooger gelegen, gronden komt. De brief van burgemeester Kolff, voor zooveel die
op de ‘sjane’ betrekking heeft, luidt:
W i e r i n g e n , 5 Nov. 1930: Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 24
October j.l. betreffende het woord ‘sjanen’ kan ik u het volgende
mededeelen. Het woord ‘sjaan’ wordt hier door de bevolking veel gebruikt
en wel uitsluitend voor de greppen of gruppels langs de wegen, dus niet
voor de greppels in de polders.... In de gedrukte polderkeuren komt het
woord niet voor, wel echter in het keur van het Waterschap Wieringen.
In dit keur wordt gesproken van ‘sjanen’ met tusschen haakjes:
‘afvoergreppen van het hooge land’. - Dan noemt de Heer Kolff de vijf
bolders of ‘koogen’ van Wieringen op, en voegt daaraan toe: ‘Deze koogen
zijn min of meer van elkander gescheiden door een breede sloot, welke
den naam draagt van ‘walsloot’. - De mededeelingen van Beekman en
De Vries-Schorer, hun bepalingen van de ‘sjane’, vereischen dus een
wijziging (A.B.).
Derhalve, om 't voorafgaande beknopt samen te vatten: ‘Cenen’ of ‘sjane’
verschillen functionneel van ‘greppen’ of ‘gruppels’ in polder-technischen zin; de
beide woordgroepen hebben, in polder-vaktaal, een wel te onderscheiden beteekenis:
zij duiden verschillende begrippen aan. Ik waag de onderstelling dat - (in tegenstelling
met ‘greppen’ of ‘gruppels’, die, vakkundig gesproken, in de polders altijd
menschelijke kunstwerken zijn) - cenen en sjane, oorspronkelijk althans, natuurlijke,
door van hoog naar laag zijn weg zoekend water gevormde, uitgegroefde, ingesneden
terrein-sleuven zijn; later heeft het
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organiseerend en georganiseerd polderwezen zulke sleuven genormaliseerd, en
er naar behoefte óók, kunstmatig, nieuwe - door steken of graven - tot stand, en
aangebracht. En tot besluit nogmaals dit even herhaald: ‘cenen’ en ‘sjane’ hooren
technisch bij elkander; vormen waterstaatkundig samen één groep. Kunnen zij ook
etymologisch samengevoegd, misschien vereenzelvigd worden? Dat verband durf
ik ‘zóó maar’ niet leggen.
Leiden.
A. BEETS.
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Wapene martijn, vs. 283/4.
Dank zij de werkzaamheid van achtereenvolgende uitnemende uitgevers is de
ste

gedachtegang in de 22 strofe van Maerlant's Wapene Martijn volkomen duidelik.
Martijn redeneert daarin als volgt: ‘Als God bij de berechting van onze slechte daden
en gedachten, ten jongsten dage, onze goede werken niet in aanmerking nam, zou
hij zonder genade zijn. Zo zal hij niet handelen, maar hij zal onze goede werken,
hoe gering ook in getal, trapsgewijze belonen. Immers het zou aan de
rechtvaardigheid afbreuk doen als God niet naar onze gebeden luisterde’.
't Enige wat de verklaarders niet volledig hebben opgehelderd, zijn de woorden
in vs. 283 e.v.: Gode .. die noit en hal Wat men wel dede ofte stal, die al Jan van
Bukelare verkeerd heeft begrepen (blijkens zijn vertaling: Dei rerum conditio Quem
non latet initio), en waarmee ook enkele afschrijvers moeite schijnen te hebben
gehad (zie de varianten). De zwarigheid zit hem in stal, praet. van stelen, dat in 't
Mndl. Wdb. en in de twee laatste uitgaven van de Strophische Gedichten op deze
plaats wordt weergegeven met ‘een vergrijp, misdaad of ongerechtigheid begaan’
en met ‘misdoen, slecht handelen’, wat dan zou staan tegenover wel doen ‘goede
o

werken doen’. Deze verklaring kan m.i. onmogelik juist zijn. Want 1 . is er na vs.
276 geen sprake meer van misdaden of vergrijpen (zoals in vs. 274-276), enkel van
goede werken, en past 't helen van sléchte handelingen niet in de redenering, en
o

2 . kan stelen niet in 't algemeen ‘misdoen’ enz. beduiden. Als Verdam deze
betekenis poogt te rechtvaardigen met een beroep op Mndl. dief ‘misdadiger’, maakt
hij een onjuiste gevolgtrekking. 't Woord ‘dief’ mag in meer dan één Germaanse taal
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(ook Hoogduits en Engels) losweg gebezigd worden voor ‘misdadiger’ in 't algemeen,
vooral als scheldwoord, nergens blijkt uit dat met 't verbum ‘stelen’ ooit iets
soortgelijks gebeurt. 't Begrip dat bij ‘stelen’ altijd en overal op de voorgrond staat
of altans aanwezig is, is 't heimelike of achterbakse van de handeling: ‘in 't geheim
wegnemen’, ‘stilletjes verbergen’, ‘tersluiks bewerken’, ‘sluipen’ e. dgl.; vandaar ons
steelsgewijze. In 't Mndl. Wdb. is die waarheid wel in 't algemeen vastgehouden,
maar juist in dit ene geval uit 't oog verloren, al wordt er door een tussenschakel
‘dingen doen die het licht niet velen kunnen’ een glimp van waarschijnlikheid gegeven
aan de daar gegeven (boven aangehaalde) uitleg.
De zaak is doodeenvoudig: 't subjekt van stal is niet men (vs. 284), maar die (vs.
283), d.i. God, wat men met onze interpunktie aldus kan aanwijzen:
Van Gode gedanct, die noit en hal
Wat men wel dede, ofte stal.

D.i. in de tegenwoordig gebruikelike woordschikking: gedanct (var. geloent) van
Gode, die noit en hal ofte stal wat men wel dede ‘beloond door God, die nooit 't
goede dat de mensen deden heeft verborgen (geheimgehouden) of in 't geheim
weggestopt (achtergehouden)’. Hal en-stal zijn synoniemen.
Een dergelijk gebruik van ‘stelen’ in de betekenis ‘verbergen’ of dgl., meermalen
naast ‘(ver)helen’, vindt men elders. Zo lezen we bij Ulrich van Lichtenstein (uitg.
Bechstein, 1888), 717, 4 e.v.:
waz danne, bin ich ein lützel wunt?
5 daz sol ich vor den leuten heln,
mit fuoge sô ritterlîchen s t e l n ,
daz sîn hie niemen wirt gewar
an mir als grôz als umbe ein hâr.

Andere voorbeelden zijn te vinden Mhd. Wtb. 3, 634b.
Aan duidelikheid niets te wensen laat ook deze plaats uit Robert Mannyng's
Handlyng Synne (uitg. E.E.T.S.), vs. 3689 e. vv.:
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Alle ys pryde and vanyte
3690 Of al behoueþ þe shryue be
No pryde ne may be s t o l e
No yn shryfte be forhole, etc.

De bron, Guillaume Waddington's Manuel des Pechiez, heeft:
Si pur estre preisé le feites
Sur seez qe vus mespreites
En confessiun ne seit celez, etc.

De Engelse bewerker heeft 't begrip celez van de oorspronkelike tekst weergegeven
met forhole, maar het gevariëerd met stole ‘achtergehouden’, ‘verzwegen’; in 't
N.E.D., op steal, 4. c. wordt 't Engelse verbum hier dus te recht vertaald: ‘to conceal
improperly’.
Ten slotte komt, zoals men weet, ook bij Grieks ϰλέπτειν de betekenis ‘verbergen’
voor.
Leiden.
J.H. KERN.
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Hooft's Baeto.
Hooft's tweede en laatste historische drama heeft, behalve zijne volstrekte of
1)
betrekkelijke, dramatische en vooral lyrische waarde , ook voor de kennis zoowel
van des dichters denkwijze, gedachtenkring en karakter als van de beide
tijdsgewrichten, waarin hij dit stuk ontworpen en geschreven en waarin hij het ten
tooneele gebracht en uitgegeven heeft, eene literair- en politiek-historische
beteekenis, die tot dusverre m.i. niet ten volle beseft en in 't licht gesteld is. Naast
de meer algemeene besprekingen van Jonckbloet, Kalff, Te Winkel en Prinsen heeft
weliswaar Koopmans in zijn ‘Hooft als allegorist’ ook aan Baeto eene reeks vaak
2)
diepzinnige, wijsgeerige en cultuurhistorische beschouwingen gewijd . Maar wellicht
heeft dit, soms in poëtisch en rhythmisch proza vervat, betoog toch te zeer alleen
aandacht geschonken aan algemeene, abstracte denkbeelden en beschouwingen,
te weinig gelet op concrete feiten en historische personen en toestanden, die mij
voor de kennis der geschiedenis van dit tooneelstuk en zijner beteekenis in het
leven des dichters en in onze literatuur van werkelijk belang schijnen. Daarom dunkt
o

het mij geen overbodig werk, die aandacht meer in 't bijzonder te vestigen op: 1
o

het geraamte en het samenstel, des dichters voorgangers en zegslieden; 2 den
inhoud en de strekking, en den waarschijnlijk grooten invloed van Hugo de Groot;
o

3 de tijdsgewrichten der ‘geboorte’ en der vertooning en uitgave van het stuk.

1)
2)

Zie hiervoor o.a. Hand. Lett. 1928/9, 7-25.
Letterkundige Studiën (1906) 1-89; waarin o.a. de twee hoofdlijnen, welker evenwijdig of
elkaar kruisend beloop in onze literatuur telkens weer het oog treft, de Calvinistisch-christelijke
en de Romeinsch-heidensche, zoo juist zijn uitgestippeld.
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I. Geraamte en samenstel.
Hoe is bij Hooft omstreeks 1616 het plan gerezen om een tooneelspel te schrijven
met Baeto als hoofdpersoon; hoe kwam hij aan dit onderwerp; en uit welke ‘bronnen’
heeft hij daarbij geput?
De eigenlijke ‘bron’, waaruit ook dit stuk van Hooft is opgeweld, de grond, waarin
het, evenals bijna zijn geheele levenswerk, geworteld staat, is ten slotte natuurlijk
zijne warme, edele liefde voor zijn ‘vaderland’ en voor de ‘vrijheid’; beide begrippen
verstaan in den zin, dien mannen als Hooft's vereerde oudere en jongere tijdgenooten
en geestverwanten, Oldenbarnevelt en De Groot, en later De Witt en zoovele andere
1)
regenten er aan hechtten: het ‘vaderland’, d.i. eerst, bovenal of alleen: Holland ; de
‘vrijheid’, d.i. de ‘vrijheden’ en de aristocratisch-republikeinsche regeering van de
Staten der Provinciën. Deze gevoelens zijn zeker wel de eigenlijke drijfveeren
geweest tot het schrijven; zij stuwen en dragen het stuk en houden, ondanks
onloochenbare technisch-dramatische gebreken, de stemming voortdurend hoog.
In spijt der onbekrompene, cosmopolitische neigingen, die op Hooft, als zoon der
2)
Renaissance, wel vat hebben gehad en waaraan hij ook soms uiting heeft gegeven ,
is hij in zijn diepsten grond altijd een goed Nederlander geweest, maar die toch
eerst en vooral een Hollander bleef en allereerst zijn vaderstad Amsterdam liefhad.
Die vaderlandsliefde was bij hem zeker ook, maar niet alleen, als bij zoovele
volgelingen der Renaissance, trots, roemzucht en heldenvereering; zij sproot voort
uit de natuurlijke gehechtheid aan den geboortegrond, die in onze taal wellicht nooit
schooner uitdrukking gevonden heeft dan in den beroemden rei der ballingen, op 't
3)
punt dien geboortegrond te verlaten, ten besluite van het vierde bedrijf van Baeto .

1)
2)
3)

Zie Tschr. XLVII 43-62.
Zie De nieuwe Taalgids, XXV 81, noot 3.
Zie Hand. Lett. 1928/9, 18-22.
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Daarnaast lokte hem - thans reeds gaarne zich verdiepende in historische studiën,
die hem weldra zouden voeren tot het op 't getouw zetten van zijn Henrik den
Grooten, eindelijk van zijne Nederlandsche Historiën - stellig de verheerlijking der
vrijheid van zijn vaderland, ook der bevrijding van vreemde overheersching; een
wensch, zoo natuurlijk bij den Hollander in den tijd van het Bestand, dat den reeds
veertigjarigen strijd voor die vrijheid tegen de Spaansche tirannie met een voorloopig
zegevierend einde had bekroond: denzelfden strijd tegen vorstenwillekeur, reeds
een paar jaar te voren door hem uitgebeeld in een ander stuk vaderlandsche
geschiedenis, uit den grafelijken tijd, zijn Geeraerdt van Velsen (1613).
Die vaderlands- en vrijheidsliefde, die gehechtheid aan eigen huis en hof, land
en volk, en aan eigen zeden, wetten en ‘vrijheden’, wilde hij nu, in een ver, overoud,
Germaansch verleden verplaatst en daardoor als 't ware geadeld, voorstellen als
eene erfenis, vanouds den Hollanders in 't bijzonder eigen, van dat Germaansche
voorgeslacht. Hier spreekt reeds duidelijk naast een bijzonder Nederlandsch, of
1)
liever Hollandsch, ook een algemeen Germaansch, Duitsch volksbesef .
En deze verplaatsing van het tooneel in den Oudgermaanschen voortijd gaf hem
tevens de gewenschte gelegenheid en aanleiding tot het invlechten van een derde
motief, eveneens reeds een tiental jaren te voren door hem bewerkt in zijn (nu pas
in 't licht verschenen) herdersspel Granida (1615): het tafereel van een idealen
natuurstaat van primitieve vrijheid en onderlingen vrede, waarin tirannie en eigenbaat
en, als gevolg daarvan, twist, opstand, (burger)oorlog nog onbekend of eerst zeer
onlangs binnengeslopen waren, van ongerepte Arcadische onschuld en eenvoud,
nog niet besmet door het bederf eener latere cultuur en weelde, en van een zuiveren
natuurgodsdienst: het verloren paradijs, of liever, naar classieken trant, de ‘aurea
aetas’.

1)

Verg. mijne Leidsche inaugureele oratie: Over Nederlandsch Volksbesef en Taalbesef, 26-8.
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Voor dit alles nu vond Hooft de stof als gereed liggen in zijn toen zeker reeds
vereerden voorganger en meester, en ook hier zijn eersten, voornaamsten zegsman:
Tacitus. Uit diens Germania kende hij de naar den geest romantische, eigenlijk in
eene reeds ietwat decadente geestesgesteltenis wortelende schildering dier
Germaansche voorouders. En in diens Annales en Historiae vond hij ook den
gedurigen en duurzamen lof dier Bataven, die zijne Hollandsche landgenooten
sedert geruimen tijd reeds als hunne rechtstreeksche voorzaten hadden leeren
beschouwen!
Dit brengt ons vanzelf tot de bespreking der overige ‘bronnen’ van zijn drama, in
den bijzonderen, philologischen zin des woords: zijne zegslieden, aan wie hij de
stof, of althans het geraamte ontleend heeft. Daartoe is eene korte uitweiding
1)
vereischt over de toenmalige Hollandsche historiographie .
De middeleeuwen hadden ook in Holland bijna niets anders gekend dan
gewestelijke annalen of kronieken, in rijm of onrijm: Melis Stoke (-1305), Johannes
Beka, met de vervolgen (-1346), den Clerc uten lagen landen bi der see (-1316),
hiet Goudsch Kroniekje (-1437), Johannes a Leydis (-1407), Veldenaer's Fasciculus
temporum (-1480), Cornelius Aurelius' Divisiekroniek (-1517), en nog andere
geschiedboeken,

1)

Zie hierover en in 't algemeen over het volgende het voortreffelijke Leidsche proefschrift van
H. Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche
historici der XVIe en XVIIe eeuw (1917); o.a. blz. 63, 112, en voorts het nuttig en handzaam
bio-bibliographisch overzicht (blz. XV-XXXII), waarin nagenoeg alle beneden genoemde
schrijvers genoemd worden, en waarheen ik dus ééns voor al verwijs. - Een dissertatie, gelijk
men er meer zou wenschen. De geschiedenis der Nederlandsche, vooral te Leiden beoefende
philologie, historiographie en archaeologie: welk een rijke, aantrekkelijke en nog weinig
bewerkte stof! De jonge Leidsche hoogeschool zetel, middelpunt en kweekplaats dier jonge
wetenschappen, beoefend door Hollandsche, maar ook door andere Noord- en
Zuidnederlandsche en ook uitheemsche vernuften; welk een geestdriftige ijver, welk een
ruime, vrije blik, welk een fraaie Latijnsche vorm! En daarmede, naar humanistischen trant,
samengaande en nauw verbonden de beoefening der Latijnsche, maar ook der vaderlandsche
poëzie: het humanistisch ideaal van den ‘dichter-philoloog’; zie hierover de eerste hoofdstukken
van een ander Leidsch proefschrift, uit de laatste jaren: W.A.P. Smit, De dichter Revius (1928):
‘De zuurdeesem der Renaissance’ en ‘De Gentsche Nachtegaal’.
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te veel om hier te noemen. Bijna alle nog zoogoed als geheel op middeleeuwschen
trant, de een den ander uit- of naschrijvend (hetzij uitbreidend en voortzettend,
compileerend, hetzij bekortend, excerpeerend) en vol van de ongerijmdste fabelen
1)
zonder eenigen historischen grond ; ook natuurlijk alleen of vooral de eigene,
Hollandsche, Zeeuwsche, en soms Utrechtsche geschiedenis behandelende, vooral
die der Hollandsche gravenhuizen en -reeksen - zooals die o.a. op het Haarlemsch
stadhuis afgebeeld staat, en in schoolboeken aan de leergierige jeugd eeuwenlang
is (of wellicht ook nu nog wel eens wordt) opgedischt! - en der voorname adellijke
geslachten: de Brederode's, Wassenaer's, Teylingen's, Egmond's, Arkel's enz.;
opgeluisterd ook door vele kinderlijke verklaringen van persoons- en plaatsnamen.
Wat aan deze kronieken doorgaans geheel ontbrak was bovenal historische
2)
critiek .
Deze, van ons hedendaagsch standpunt uit nog geheel locale en oncritische
geschiedschrijving was nu niet alleen door het beloop van de Bourgondische
concentratie der ‘Nederlanden’ vanzelf in nieuwere aanraking gekomen met die der
andere, ‘gewesten’ geworden of wordende staten; maar zij had ook door Renaissance
en Humanisme kennis verkregen van de in de middeleeuwen niet of weinig bekende
classieke, Romeinsche en Grieksche auteurs: geschiedschrijvers als Caesar en,
bovenal, den gelukkig hervonden en onschatbaar gebleken Tacitus, geografen als
Plinius en Strabo; waarnaast ook de op verscheidene plaatsen gevonden en
opgegraven gedenksteenen met Romeinsche opschriften de aandacht vestigden
op een voorheen onbekend, overoud en eerwaardig verleden, dat aan de
‘vaderlandsche’ (d.i. in dit geval bepaaldelijk de Hollandsche) geschiedenis op eens
een tot dusverre geheel onbekend verlengstuk,

1)
2)

Waarin echter een enkele maal de verminkte sporen eener oude Germaansche sage kunnen
schuilen en ons verrassen: zie b.v. Tschr. XXX 57-80.
Maerlant maakt in dezen eene gunstige uitzondering door zijne ernstige pogingen om in zijn
- de geheele wereldgeschiedenis omspannenden - Spieghel Historiael critiek te oefenen: zie
2

Te Winkel, Maerlant 384-94.
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of liever begin laschte, aan ons Hollandsch volk zijne rechtstreeksche afstamming
van die plotseling ontdekte Germaansche voorouders hergaf en daarmede a.h.w.
een nooit vermoeden, hoogen adeldom schonk.
Want die Bataven waren voorouders gebleken, waarop men prat mocht gaan!
Heetten reeds bij Caesar, aanstonds in den aanhef van zign ‘De bello Gallico’ (I 1),
de

de ‘Belgae’ - met welken naam, sedert de 16 eeuw, blijkens zoovele boektitels,
muntopschriften enz., niet alleen de bewoners der zuidelijke, maar ook wel degelijk
die der noordelijke, in 't algemeen die van alle ‘Nederlanden’, in 't Latijn gaarne
1)
aangeduid werden - ‘horum [i.e. Gallorum] omnium fortissimi’, T a c i t u s was
onuitputtelijk in den lof der Bataven. Op denzelfden toon en trant als bij Caesar
luidde het bij hem: ‘omnium harum (i.e. Germanarum) gentium virtute praecipui
Batavi’ (Germ. 29); zij zijn eene ‘gens ferox’ (Hist. I 59), voortreffelijke ruiters en ook
zwemmers, echte ‘waterrotten’ (Ann. II 8; Hist. II 17, IV 12); tot geen schatting aan
de Romeinen verplicht, ‘tributorum expertes’ (H. IV 17, V 25; Germ. 29), zoodat
2)
inderdaad ‘manet honos et antiquae societatis insigne’ (t.l.a.p.) ; een volk, welks
hulp en bondgenootschap in den oorlog, o.a. tegen de Britten, door de Romeinen
op den hoogsten prijs gesteld werd (H. IV 12; Agr. 36), welks opstand eindelijk voor
de Romeinsche wereldheerschappij zoo gevaarlijk gebleken was, en dan ook in
3)
Tacitus' geschiedverhaal eene zoo breede schildering geëischt en verkregen had .
Ja, hadden

1)

2)

3)

Op welke verschillende wijzen men later de in dezen naam gepostuleerde Gallische afkomst
der Belgen-Nederlanders overeen of in verband wist te brengen met de Germaansche
afstamming der Bataven-Hollanders (en dit ondanks Tacitus' gewag van een ouden volkshaat
tusschen Galliërs en Bataven: Hist. IV 73): zie daarover Kampinga, a.w. 80 (en verg. 68). Over vierderlei volksbesef bij de Hollanders der 16de eeuw (plaatselijk, gewestelijk,
Nederlandsch, Germaansch) zie a.w. 112.
Van deze plaatsen heeft Hooft later ook gaarne gebruik gemaakt in den aanhef zijner Ned.
Hist. (ed. 1704, f. 4). En het gewag der ruiterij in Baeto 1050-7 is allicht ook een herinnering
aan Tacitus' lof der Bataafsche rijkunst.
Zie Hist. IV en V, helaas door het afbreken van het (eenige) hs. midden in c. 26, zonder het
vervolg en slot.
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zij niet daarvóór en daarna, blijkens een in het aloude ‘huis te Britten’ gevonden
Romeinsch opschrift, het zeldzame voorrecht genoten van den eeretitel: ‘amici et
de

de

fratres Romani imperii’? Geen wonder dat men in de 16 en 17 eeuw groot ging
op deze hervonden Germaansche voorouders, in vele boeken hunne daden
1)
beschreef, hun lof bezong .
Dat genoemde, later nog zoo vaak en zoo gaarne aangehaalde Romeinsche
de

inscriptie een in de 16 eeuw, ‘ad maiorem gloriam gentis Batavae’, gefabriceerd
2)
‘falsum’ zou blijken kon men nog niet vermoeden. Evenmin wist of besefte men,
dat die Bataven door de langdurige, nauwe verbintenis met de Romeinen,
3)
hoogstwaarschijnlijk reeds vrij sterk ‘geromaniseerd’ waren en dan ook - zooals
dat in de koloniale oorlogen van oude en nieuwe tijden placht en pleegt te geschieden
- door het in cultuur hooger staande volk indertijd als hulptroepen, onder hun eigen
aanvoerder Chariovalda, gebezigd waren tegen hunne stamverwanten, de
4)
Cherusken, onder aanvoering van Arminius , en dus slechts met veel voorbehoud
als voorvechters eener Germaansche vrijheid en onafhankelijkheid tegen
uitheemsche, Romeinsche (of Romaansche) overheersching beschouwd mochten
worden. En dat in allen gevalle dit ‘Bataafsch begin’ van den ‘Hollandschen
voortgang’ der vaderlandsche geschiedenis gescheiden was door een tusschenruimte
van bijna een tiental eeuwen, vrijwel ‘ledig’, maar waarin toch zeker die Bataven
waren verdrongen door, of opgegaan, versmolten in latere Germaansche, Frankische
ot andere stamverbonden, zoodat ook de - vrij onzekere, en in

1)

Verg. ook het kostelijk verhaal van het trotsche gedrag der Friesche gezanten Verritus en
Mallorix te Rome, in Tacitus, Ann. XIII 54.

2)

Zie Corp. Inser. Lat. XIII, pars, II fasc. 2, p. 36*, n . 1388*; V. Schevichaven, Bijdr. t.d. gesch.
d. Bataven, 5, 235. Verg. voor't overige b.v.: ‘Haeduos fratres consanguineosque saepenumero
a senatu appellatos’ (Caesar, B.G. I 55), ‘(Ariovistus) rex et amicus a senatu appellatus’ (a.w.
I 35) enz.

3)

Bremer, in Grundr. d. germ. Philol. III 883: inderdaad het eerste spoor van den langen,
breeden en diepen Romeinsch-Romaanschen invloed ook in Noord-Nederland!
Tacitus, Ann. II 11.

4)

o

2
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't beste geval nog slechts gedeeltelijke - overeenstemming van de grenzen der
aloude ‘insula Batavorum’ met die van het latere ‘Holland’ kwalijk volstond ten
betooge van de rechtstreeksche afstamming der ‘Hollanders’ van die ‘Bataven’: dat
zag men toen nog niet in, of zag men anders liefst over 't hoofd. Men knoopte, met
een al te stouten sprong over de vele eeuwen tusschen de Romeinsche heerschappij
en de Hollandsche graven, zonder bezwaar de eerste beginselen der Hollandsche
geschiedenis uit de laat-middeleeuwsche, fabelachtige kronieken onmiddellijk vast
aan de jongste berichten der Romeinsche en Grieksche geschiedschrijvers en
aardrijkskundigen; en men bracht met het grootste gemak, nog door geene
philologische of historische bedenkingen gestoord, moderne, d.i. toenmalige
persoons-, volks- en plaatsnamen in rechtstreeksch verband met allerlei, ook maar
eenigszins daarop gelijkende uit de antieke schrijvers.
de

Welbekend en veelbesproken was dan ook reeds in de 16 eeuw de plaats uit
Tacitus' Germania 29: ‘Batavi non multum ex ripa, sed insulam Rheni amnis colunt,
Chattorum quondam populus et seditione domestica in eas sedes transgressus, in
quibus pars Romani imperii fierent’ (verg. Hist. IV 12, waar ditzelfde, ietwat uitgebreid,
herhaald is); en die mededeeling is ook een der eerste en voornaamste bronnen,
waaruit elk later verhaal omtrent Bato, ook dat van Hooft, is ‘opgeborreld’.
Maar waar was die ‘insula Batavorum’, waarvan ook Caesar reeds, in een tweeden
de

‘locus classicus’ (B.G. IV 10), gesproken had, dat ‘Batavia’, waarvan men in de 16
eeuw, in navolging van latere geschiedschrijvers en aardrijkskundigen, zoo vaak
en zoo gaarne sprak, eigenlijk te zoeken: hoe ver, van en tot waar strekte het zich
de

de

uit? Over dit vraagstuk is in de 16 en 17 eeuw lang en heftig gestreden tusschen
Hollanders en Gelderschen, beiden tuk op den roem, dien vanouds vermaarden
grond te bewonen en zich derhalve de rechtstreeksche nazaten te mogen noemen
van dien doorluchten Germaanschen stam?
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Hadden de Hollanders (ook) het recht, hun land te vereenzelvigen met die ‘insula
Batavorum’; of had (alleen) de Geldersche ‘Betuwe’, in welken naam immers het
1)
oude ‘Batavia’ nog steeds voortleefde, de meeste en beste aanspraken?
Doch omstreeks 1600 achtten de Hollandsche geleerden dit pleit wel ten gunste
van hun ‘vaderland’ beslecht. En nu Holland vooral sedert den opstand tegen Spanje
meer en meer het hart van 't land, de kern der groeiende en welhaast bloeiende
Republiek was geworden, gingen de Hollanders, fier op hunne rechtstreeksche
afstamming van de dappere Bataven, weldra ook hun eigen strijd voor de vrijheid
tegen het moderne wereldrijk der Spaansche monarchie vergelijken met dien
2)
roemrijken opstand hunner voorzaten tegen het Romeinsche imperium .
Deze reconstructie der Bataafsch-Hollandsche geschiedenis, deze gelijkstelling
van de ‘insula Batavorum’ of ‘Batavia’ met ‘Holland’, van Bataven met Hollanders
vindt men dan ook bij de meeste toenmalige geschiedschrijvers. Zij blijkt al aanstonds
uit de titels van boeken als Scriverius' ‘Beschrijvinghe van Oud Batavien, nu genaemt
Hollant enz.’ (1606, 1612, 1614) en diens ‘Batavia illustrata’ (1609), De Groot's ‘Van
de oudheydt der Batavische, nu Hollandsche Republique’ (1610) en andere werken,
waarin de geschiedenis en de ‘oudheden’ van dit Batavië-Holland behandeld werden.
3)
Men mag zeggen dat de Bataven of Batavieren ‘in de mode gekomen’ waren! Zoo
gaf Rodenburgh, vóór of te gelijk met Hooft's Baeto, in 1616 en 1617 zijne
3)
herdersspelen ‘Batavierse Vryagiespel’ en ‘Trouwen Batavier’ uit. En zoo is ook
Hooft omstreeks denzelfden tijd er toe gekomen aan de geschiedenis dier Bataven,
den ‘Oorsprong der Hollanderen’, het onderwerp voor zijn

1)
2)
3)
3)

Zie over dien strijd J. Prinsen JLz., Gerardus Geldenhauer Noviomagus, 19, 55-9; Kampinga,
a.w. 59-61, 119-20.
Kampinga, a.w. 71.
Verg. ook den naam der toenmalige Haagsche Rederijkerskamer De Batavier (Te Winkel,
a.w. IV 156).
Verg. ook den naam der toenmalige Haagsche Rederijkerskamer De Batavier (Te Winkel,
a.w. IV 156).
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tweede historisch tooneelspel te ontleenen, als een pendant voor het eerste, waarin
eene episode uit hunne latere geschiedenis behandeld was.
1)
Zijn eerste, vaderlandsch-historische doel : dien nu zoo populairen ‘oorsprong
der Hollanderen’ uit den Oudgermaanschen stam der Bataven en de zijnen
landgenooten, krachtens deze afstamming, vanouds in 't bloed zittende, onbluschbare
liefde voor vaderland en voor vrijheid poëtisch-historisch op het tooneel voor oogen
te stellen, maar te gelijk van het nog onbedorven, eenvoudig leven dezer voorvaderen
in de vrije natuur een ideaal tafereel op te hangen (tevens als een waarschuwing
tegen ontaarding en verval), kon Hooft't best bereiken door niet, als Vondel veel
later (1662) doen zou, den reeds vermaard geworden opstand der Bataven onder
Claudius Civilis - hoe gereede aanleiding ook tot eene vergelijking met dien hunner
2)
nazaten tegen Spanje - als onderwerp te kiezen, maar veeleer de daaraan lang
voorafgegane aankomst der Bataven in deze landen, als ‘ballingen 'slands’,
slachtoffers eener vreemde tirannie, uit hun oorspronkelijk, idyllisch ‘vaderland’, tot
behoud hunner vrijheid, uitgeweken.
Dus niet Claudius Civilis als hoofdpersoon. Toch was een hoofdpersoon, titelheld
onmisbaar. Dien vond hij echter ditmaal, voor deze oudere tijden, niet bij zijn
voornaamsten zegsman Tacitus. Maar wel bij zijne oudere tijd- en landgenooten,
de

de

de geschiedschrijvers der 16 en 17 eeuw. Daar vond hij een Bataafschen ‘held’,
den stamvader en peet aller Bataven: Bato! Het is moeilijk na te gaan of Hooft deze
figuur reeds in hetzelfde licht heeft gezien, waarin wij al deze ‘heroës eponymi’ zien:
als een figuur van hetzelfde ‘maaksel’ (in dubbelen zin!) en gehalte als zoovele
dergelijke helden uit laat-middeleeuwsche ‘volks-

1)
2)

Over andere, meer actueel-politieke bedoelingen zie beneden, II.
Gelijk Vondel enkele jaren te voren (1612), ten besluite van zijn Pascha, op zuiver-bijbelschen
grondslag, de ‘verlossinge der kinderen Israels’ punt voor punt vergeleken had met de
‘vrijwordinghe der Vereenichde Nederlandsche Provinciën’.
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sagen’: Francion, de zoon van Hector en kleinzoon van Priamus, stamvader der
Franken; de later door Willem van Haren verheerlijkte Friso; Brabo(n), de
Brabantsche held; Stavo, de stichter van Stavoren e.t.q.; alles trouwens naar zoowel
classiek als Oudgermaansch model: Ion, Hellen, Tros, Dardanus, Romulus; Tuisco,
1)
Mannus, Istio, Ing(u)o enz.
Toch is 't wellicht niet geheel zonder belang den oorsprong dezer zeer jonge
2)
Bato-‘sage’ op te sporen, of althans haren op- en ondergang na te gaan , met
mededeeling van enkele staaltjes der toenmalige historiographie.
Het oudste mij bekend geworden gewag van Bato is te vinden bij den ‘hofhumanist’
van den Utrechtschen bisschop Philips van Bourgondië (1517-24), G e r a r d
3)
G e l d e n h a u e r uit Nijmegen, geb. 1482 . In zijne ‘Historia Batavica’, ed. Colon.
4)
1541, p. 1 , weet hij, als ter aanvulling van hetgeen Tacitus op de boven, blz. 61,
genoemde plaatsen in gebreke was gebleven mede te deelen, aangaande de
redenen en de omstandigheden der ‘seditio domestica’ bij de Chatten en der daaruit
voortgevloeide uitwijking der Bataven, het volgende te vertellen:
‘Multis ante Christum natum annis, Bato regis Cattorum filius,
nouercalibus petitus insidijs, à patre discessit, nobili gentis suae iuventute,
et haud mediocri popularium numero comitantibus. Erat autem Bato
statura procera, forma conspicuus, fortis uiribus, militaris rei peritissimus,
aditu facilis, ac in primis summus popularium suorum amator. His regijs
dotibus, ut nouercam in odium, ita bonam Cattorum partem in sui amorem
pellexerat’.
Bato, gaat het verhaal dan voort (p. 1-3), trekt den Rijn

1)

Zie over dezen cultus van verzonnen heroës eponymi o.a. Kampinga, a.w. 65, 137; Tschr.
2

XXX 77; Paul, Grundr. III 315, 877.
2)
3)
4)

2

Waarvan de hoofdzaak trouwens reeds is medegedeeld door Te Winkel, Ontwikkelingsg.
III 138, noot 3.
Zie Prinsen, a.w. 102-6; Kampinga, a.w. 4-5, 65.
Prinsen, a.w. 103 somt 10 drukken op tusschen 1530 en 1611. Ik kan er nog aan toevoegen
dat het werkje ook is opgenomen in het na te noemen boekje van Cornelius Aurelius (1586).
Zie ook Kampinga, a.w. XXVI.
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bij (d.i. vóór) de scheiding (immers van Rijn en Waal) over en zendt gezanten aan
zijn schoonvader Menapius, koning der Tongeren, met de vraag, waar hij zich,
zonder iemand onrecht aan te doen, zal mogen vestigen. Menapius komt hem van
over de Maas te gemoet, ontvangt hem in den burg Magen (zeker Megen) aan de
Maas en raadt hem zich neder te zetten in het land tusschen de scheiding van Rijn
en Waal en de samenkomst van Waal en Maas (d.i. het tegenwoordige land van
Maas en Waal enz.). Bato volgt dien raad, sticht Batenburg, tegenover Megen, en
een paar mijlen hoogerop Katwijk (aan of bij de Maas, tegenover Mook). Toen later
het land van Maas en Waal aan Bato en de zijnen geen voldoende plaats meer
bood, zijn zij ook het land tusschen Waal en Rijn (d.i. de Betuwe) gaan bewonen,
dat zij het eiland der Bataven noemden, en dat zich verder uitstrekte tot aan den
Oceaan, alwaar zij een tweede Katwijk stichtten en elders o.a. een burg Loepekam,
‘i.e. cursus angulum’ (misschien Lopik?), en op de bouwvallen van een burg aan
de Waal Nouiomagum, Nijmegen. Verder heet het dan (p. 3 en 69-70):
‘Mortuo Batone, filius ipsius Hessus, Batauorum rex totius gentis
acclamatione salutatus, Nouiomagum ... auxit, ita ut inferior oppidi pars,
ipsius nomine Hessi mons in haec usque tempora vulgo dicatur ..........
Bato, Cattorum Regis filius, primus Batauorum rex. Hic Nouiomagi arcem,
quae Magum siue Magium dicebatur, innouauit, inde Nouiomagum partim
Latino, partim Germanico sermone, deductum est. Hessus, Batonis et
Reicheldinnae (vulgus Richilden uocat) filiae Menapij Tungrorum regis,
filius. Iste natale solum Nouiomagum, domibus auxit et exornauit’.
Ziedaar een staaltje - met opzet wat uitvoeriger dan strikt noodig was aangehaald
- van de geschiedschrijving ook der humanisten, die wij ons gaarne voorstellen als
mannen van den nieuwen tijd, geheel ontwassen aan middeleeuwsche traditiën en
traditionalisme! Vragen wij den auteur: ‘hoe komt gij aan al dit fraais?’, dan antwoordt
hij inderdaad, aan 't eind zijner verhalen, met de verwijzing naar een kroniek der
hertogen van Gelre,
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die zijn vader ten geschenke had ontvangen van Catharina, de dochter van hertog
Arnold van Gelre, en een dergelijke kroniek der hertogen van Kleve, afkomstig van
's hertogen zoon, Adolf van Ravenstein. Getuigen (wil hij blijkbaar zeggen), reeds
1)
wegens hunne vorstelijke herkomst geloofwaardig; doch die noch Prinsen , noch
2)
Kampinga , noch ook den oud-chartermeester van het Rijksarchief in Gelderland,
Dr. J.S. van Veen, ooit onder de oogen gekomen zijn, die dus wel ietwat apocrief
schijnen. Doch ook al hebben deze kronieken inderdaad bestaan - gelijk wij uit G.'s
nadrukkelijke verzekering toch wellicht mogen opmaken - dan zullen wij, worden zij
ooit teruggevonden, hun toch zeker geen hoogere historische waarde kunnen
toekennen dan aan zoovele andere dergelijke middeleeuwsche kronieken, welker
door geen enkele oorkonde gestaafde verhalen het kennelijk doel hebben, aan
vorstelijke of adellijke geslachten, aan volken en aan steden eene overoude, hooge
3)
afkomst te verzekeren . Ook deze verhalen dragen heel duidelijk het merk der
verdichting; en wel bepaaldelijk, uit de late middeleeuwen. Immers, zooals Te Winkel
t.a.p. te recht heeft opgemerkt, ‘deze halfgeleerde stamvadersage kan geene o u d e
vinding’ zijn, daar zij blijkbaar eene bijwerking is, dus bekendheid onderstelt van
de

hetgeen verhaald is door Tacitus, wiens werk pas in 't midden der 15 eeuw
teruggevonden en omstreeks 1470 gedeeltelijk, in 1515 geheel gedrukt is. Het zijn
4)
kennelijk pure verdichtsels, zonder andere bron dan des schrijvers duim , die een
‘glop’ in de classieke Romeinsche geschiedschrijving moeten aanvullen, en die
tevens den oorsprong en den naam van oude steden, dorpen, straten enz. moeten
verklaren: alles tot meerder roem en glorie van het eigen land en volk!

1)
2)
3)
4)

A.w. 104.
A.w. 66, noot 2.
Verg. b.v. Blöte's onderzoekingen en uitkomsten aangaande de Zwaanriddersage; voorts
Tschr. XXX 62-4, 77-8 enz.
Tenzij wellicht Cassius Dio, in verband met den naam Batavia, hem (of een voorganger) 't
eerst op 't denkbeeld van een stamvader ‘Bato’ gebracht mocht hebben (zie ben., blz. 68,
noot 2).
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In deze uitbreiding door Geldenhauer van Tacitus' gewag eener ‘seditio domestica’
bij de Chatten is dus de eerste aanleiding tot Hooft's drama te vinden. Hier; of wel
in een van Geldenhauer's navolgers of uitschrijvers. Want zijn verhaal heeft opgang
gemaakt, is door vele lateren overgenomen en nog wat opgesierd; waarvan hier
een overzicht moge volgen.
1)
C o r n e l i u s A u r e l i u s , d.i. Cornelis Geraerts, uit Ter Gouw (Gouda), geb. ±
1460, een eveneens halfslachtig, min of meer door de toenmalige ‘moderne’
begrippen aangetast man, betoogt wel in zijn ‘Batavia, Defensio gloriae Batavinae’
2)
(c. 1516) en in zijn kort daarop gevolgd ‘Elucidarium’, als Hollander tegenover den
Gelderschman Geldenhauer: ‘Bataviam Hollandis nulla ratione praeripiendam’; maar
hij neemt zonder aarzeling diens verhalen aangaande Bato nagenoeg letterlijk over
(waarna hij o.a. ook handelt over den sinds de eerste blootlegging in 1520
3)
veelbesproken Brittenburg en den van daar naar den Leidschen burg verplaatsten
tol).
De beroemde H a d r i a n u s J u n i u s , in 1571 te Hoorn geboren, rector te
Haarlem, geschied-, taal-, plant- en geneeskundige, schijnt 't eerst in zijn ‘Batavia’
(L.B. 1588) den naam Batavia van het land der Bataven met de Betuwe gelijkgesteld
of in verband gebracht te hebben. Een boek, waarin reeds eenige critiek geoefend
en het bestaan van reuzen en andere dergelijke fabelen als zoodanig erkend (maar
toch als eerbiedwaardige traditie vermeld) wordt; waarin ook ‘moderne’ (d.i.
toenmalige) humanistisch-classieke denkbeelden over ‘fatum, fortuna, populorum
inconstantia’ enz. te vinden zijn: classieke

1)

2)
3)

Een meermalen voorkomende, averechtsche Latijnsche vertaling van zijn herkomstnaam uit
Gouda; welke plaatsnaam niets met goud, aurum, uitstaande heeft, maar hetzij een tautologisch
samengestelde stadsnaam is (Goude-A, ‘gouwewater’), hetzij de bloote latiniseering, met
herstel der intervoc. d, van den eigenlijken Nederlandschen plaatsnaam Ter Gouw(e) < ouder
*golda: een ouden, ook elders voorkomenden naam gouw(e) voor een water (of ook een weg
daar langs?): zie NGN. VII 106.
Zie Kampinga, a.w. XV; beide werkjes zijn ook nog uitgegeven in: Infer. Germ. Prov. Unit.
Antiq. L.B. 1611.
Zie o.a. Tschr. XVIII 146-7.
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‘loci communes’, die herinneren aan soortgelijke bij Hooft, door dezen wellicht mede
aan Junius ontleend zijn; het eerste deel van een onvoltooid werk, slechts de
beschrijving van ‘Batavia’, bevattende, waarop de geschiedenis dier landstreek had
1)
moeten volgen . Deze Hadrianus Junius nu neemt, ondanks zijne critische neigingen,
Geldenhauer's verhaal omtrent Bato, met enkele, bij Hooft terug te vinden
uitbreidingen en eenige uitweidingen in den lof van zijn held, doch misschien wel
met zekeren twijfel (‘putatur’), over (p. 4):
Batonem regio Cattorum sanguine ortum mutare veteres sedes cum
nouis suasisse putatur, non vberioris meliorisque soli inueniendi amor,
aut incolarum praegrauis multitudo ... sed nouercales doli atque insidiae,
e t v e n e n o l a t e n t e i m b u t i p o c u l i m e t u s (quandocumnouerca
pessime illi conueniebat) conniuente patre, v e l s a l t e m n o n
a b n u e n t e . Itaque ob eximiam heroïcae formae dignitatem, mores
amabiles, et virtutes vere regias apud omnes ordines gratiosus, bonam
nobilitatis partem, et ingens popularium agmen haud inuitos omnes in
spem meliorum secum attraxit’.
Daarna verklaart hij den naam Batauia als ‘Baton's Haue’ (have, peculium),
verzekert boudweg dat volgens Tacitus (!) Claudius Civilis uit het koninklijk geslacht
van Bato's nazaten gesproten was, en weet een classieken getuige, Cassius Dio,
bij te brengen voor het bestaan van twee (andere, waarlijk historische) Bato's, zoodat
hij met een gerust hart durft verklaren: ‘Batonis nomen apud Germanos vulgare in
nobilitate’ (p. 5); voorts is ook bij hem Bato's zoon Hesus de peet van den
2)
Nijmeegschen Heselberch . Zeker zal deze oogenschijnlijke staving van den naam
onze meening niet doen wankelen, dat de historische waarde van den Bataafschen
Bato niet hooger is aan te slaan dan die der andere bovengenoemde ‘heroës

1)
2)

Kampinga, a.w. 22-32, 65.
Inderdaad vind ik in den zeer zorgvuldigen Index historicus der groote editie van Cassius Dio
door U.Ph. Boissevain zelfs 3 Bato's vermeld: 1. Bato Breucus, dux Breucorum; 2. Bato
Daesidiates sive Dalmata; 3. Bato gladiator. Dat dit Germanen waren blijkt echter niet.
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eponymi’ en dat zijn naam en zijn persoon louter vruchten zijn eener halfgeleerde,
fantastische etymologie.
Een jaar na Junius' boek verscheen, eveneens te Leiden, het werk van den kort
te voren tot historieschrijver van Holland benoemden P i e t e r C o r n e l i s z .
B o c k e n b e r g , geb. 1548: ‘Prisci Bataviae et Frisiae Reges etc.’ (L.B. 1589);
waarin, na eene opdracht vol opgeblazen trots over ‘Patriam Nostram, nunc omni
Oceano totáque Europa celebrem, temporibus priscis romanas delitias, decusque
Germaniae etc.’ (p. 1) - een op zich zelf merkwaardig blijk van den met den
voorspoed der Republiek snel stijgenden, Nederlandschen (maar ook nog
Germaanschen) volkstrots - wederom hetzelfde verhaal over Bato, slechts ietwat
anders bewoord, te lezen staat (p. 1):
‘Bato, primus Bataviae Rex; Cattorum siue Hessorum Principis filius,
multa morum et formae elegantia praestans, animoque et manu ad arma
promptus; dudum ante Christi Seruatoris ortum, siue domestica illa
seditione cuius Tacitus meminit, siue Populi sui secessione et
beneuolentia, siue Nouercae insidijs, siue alia ratione motus, extrema
Gallicę orae cultoribus vacua inuadens, simul à fronte Oceano, à tergo
1)
lateribusque Rheno circumfusam , iamque tot sęculis a magnis ingeniis
celebratam, occupauisse fertur Batauiam’.
In deze verhalen en overleveringen uit de geschiedenis der C(h)atten en der
Bataven vinden dan bij Bockenberg hunne verklaring de namen van de beide
Katwijken, Kats (Zeeland), Batauodurum, Nieumegen, Batenburch; er is sprake van
een ‘regum Batauiae Palatium’, dat wellicht terug te vinden zou zijn in het
2)
‘Burchgravenhof’ te Katwijk ; terwijl ook in verschillende oudheden en bouwvallen
te Noordwijk, Oestgeest, Zuidwijk (‘vulgo Suyc’) en andere Hollandsche plaatsen
sporen van gestichten der ‘Catten’ vermoed worden. Maar ten slotte kunnen deze
plaatsen en namen, meent de schrijver, ook even-

1)
2)

Grootendeels letterlijk ontleend aan Tacitus: Ann. II 6; Hist. IV 12, 18, V 23.
Zie hierover laatstelijk M.L.H. Eerdbeek-Claasen, in Leidsch Jaarboekje 1929-30, blz. 105-38.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

70
goed of veeleer van de Romeinen of van de Bataven afkomstig zijn (p. 3). Omtrent
‘Hessus, Batonis et Reicheldijnae filius’ verhaalt hij dan nog hetzelfde als
Geldenhauer: deze is stichter van Nijmegen, peet van Heselberch enz. En voorts
handelt hij zeer uitvoerig over Cl. Civilis, Lemus (den stichter van ‘Haerlem’ <
heer-Lem!), Dibbaldus, Ritzardus (‘alias Aurindulius et Eselinus’), die in ‘Coninck
1)
Eseloors Berg’ (= Voorburg) een paleis gebouwd zal hebben , Falco, Beroaldus,
Aldgillus, Radbodus, Aldgillus II, Gondebaldus enz.!
de

de

Doch nu was de tijd ook rijp voor critiek. In het eind der 16 en het begin der 17
eeuw - dat tijdperk van inderdaad wonderbaarlijke, welhaast onvergelijkelijke
ontplooiing en oefening van talenten en krachten, op schier alle gebieden van het
stoffelijk en geestelijk leven, in het zoo kleine plaatselijk bestek der Nederlanden hebben Humanisme en Renaissance in Holland, 't allermeest wel in het nieuwe
2)
brandpunt der jonge Leidsche hoogeschool , ook in de wetenschap der
geschiedschrijving een nieuw leven gewekt door de ijverige, maar vooral eerst nu
critische bestudeering der vaderlandsche geschiedenis en oudheden, gepaard met
die der oude Nederlandsche, ja ook zelfs der Oudgermaansche taal en letteren.
Wat wij nu Germaansche philologie noemen ontlook toen te Leiden en beleefde er
een tijdperk van (helaas kortstondigen) groei en bloei, waarin, naast of tegenover
eene nog wilde, voorbarige vergelijkende taalstudie, als van Van der Mijle en
Becanus - door Kiliaan en Spieghel nog aangehaald en geprezen, maar door Jos.
Scaliger, Justus Lipsius, Daniel Heinsius en Petrus Scriverius reeds beoordeeld en
op de kaak gesteld - vooral de uitgave van gedenkstukken der oudere Nederlandsche
en andere Germaansche talen eene vruchtbare, verdergaande beoefening schenen
voor te bereiden: Melis Stoke (Spieghel en Dousa), Gotisch en Krimgotisch
(Vulcanius, Gruter),

1)
2)

Zie hierover o.a. Tschr. XXX 62-4.
Verg. boven, blz. 57, noot 1.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

71
Oudhoogduitsch (Merula, Pontanus), Oudoostnederfrankisch (Vulcanius, Mercator,
Lipsius), later Angelsassisch (Franc. Junius jr., de eerste uitgever van Ulfila's
bijbelvertaling en ook de eerste Oudengelsche lexicograaf!): alles met belangstelling
gadegeslagen door een veelzijdig man als de Leidsche stadssecretaris Jan van
Hout, de vriend zoowel van Johan van der Does als van Coornhert en Roemer
Visscher: welk een reeks van bekende, beroemde namen!
Naast en in nauw verband met deze philologische staan de historische studiën,
de

vooral gekenmerkt door de geboorte eener - later, in de 18 eeuw, zou men zeggen:
verlichte - historische critiek. De vaderlandsche, d.i. Hollandsche geschiedenis
diende niet alleen verrijkt met hetgeen de Romeinsche geschiedschrijvers
vermeldden omtrent haar allereerste begin, maar ook gezuiverd van allerlei fabelen
en verdichtselen, zonder den minsten grond of waarborg, door de
laatmiddeleeuwsche kronieken verzonnen en elkander nageschreven.
Zeker niet de minst begaafde onder deze vernieuwers waren de beide V a n d e r
2)
D o e s ' en, vader en zoon . De eerste, zooeven genoemde Johan van der Does,
heer van Noordwijk, de dappere verdediger van Leiden, curator en tevens
bibliothecaris der Leidsche hoogeschool, Latijnsch dichter, philoloog en historicus;
de tweede, zijns vaders oudste (helaas vroeg gestorven) zoon en zijn opvolger als
bibliothecaris, uitgever, met Spieghel, der editio princeps van Melis Stoke's
rijmkroniek (voorafgegaan door eene merkwaardige, berijmde en dichterlijke voorrede
van den vader); samen de schrijvers der ‘Annales ... rerum a ... Hollandiae Comitibus
... gestarum ... nunc primum in unum metricae historiae corpus redacti’ (Hag. Com.
1599) en van ‘Bataviae Hollandiaeque Annales: à Jano Dousa filio concepti atque
inchoati iam olim; nunc vero a Patre recogniti ... et continuati etc.’ (L.B. 1604). In
1)
deze werken, waarin voor

2)
1)

Zie Kampinga, a.w. 25-37.
2

Zie o.a. Von Raumer, Gesch. d. germ. Philol. 88-95; Paul's Grundr. d. germ. Philol. I 16-7.
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't eerst critiek werd geoefend op de tot dusverre gangbare geschiedschrijving en op
fabelen als de bovengenoemde - ter zelfder tijd en op gelijke wijze als Ubbo Emmius
1)
dit deed ten aanzien der stellig niet minder fabelachtige Friesche geschiedenis -,
werd vooral de zooeven genoemde Bockenberg niet gespaard. In het laatstgenoemde
werk, p. 7-8, lezen wij:
‘Non laborandum mihi puto hoc loco, vt accuratius refutem ea, quae
Gerardus Nouiomagus, Commentariis Principum (vt scribit) adiutus, super
Batone, et Hesso, et Neomagi Vrbis scriptura contexuit. In tantum non
modo a Veritate, sed etiam a fabulandi consuetudine abhorrent ... Itaque
Bato, et Hessus, aliaque fingentium ludicra, ne Poëticis quidem decora
2)
fabulis , non est quod Historiam (insistentem Veri vestigiis) interturbent’.
En in het voorwerk van het eerstgenoemde boek, p. 29:
Ille ego, qui Auraicas acies et Spanica signa,
Et Patriae cecini Civica Bella meae: ...
Majus opus moveo. Non hic te fraude nouercae
Tentatum ficto Carmine, Bato, canam etc.

Zóózeer stonden bij de bestrijding van Bockenberg die fabelen juist over de
allereerste beginselen der Bataafsch-Hollandsche geschiedenis vooraan; zóózeer
trokken zij in geleerde kringen de algemeene aandacht. Billijkerwijze dient echter
erkend dat deze herhaalde botte verwerping van Bockenberg's (en anderer) verhalen
3)
over Bato c.s. door geen eigenlijk betoog gesteund wordt . Ook ontaardde de
wetenschappelijke strijd tusschen de Dousa's en hun stadgenoot (maar mededinger
en vijand) welhaast, als zoo dikwijls in dergelijke gevallen, in een even
onverkwikkelijk, als onvruchtbaar twistgeschrijf, met vele persoonlijke, hatelijke
spotdichten, waaraan veel vernuft verspild werd; hetgeen wij hier verder in 't stof
der eeuwen kunnen laten rusten.
Ook de bekende dichter-philoloog uit dezen Leidschen kring,

1)
2)
3)

Zie o.a. Fruin, Tien Jaren, ed. 1861, 339-40.
Dit had Hooft zich kunnen aantrekken!
Zie Fruin t.a.p. en Kampinga, a.w. 31-2.
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P e t r u s S c r i v e r i u s , geb. 1576, die in zijn ‘Batavia illustrata’ (L.B. 1609) zelf
de ‘Scriptores varij notae melioris’ (de meeste der bovengenoemde en nog andere)
‘de Batavorum insula Hollandia, Zelandia, Frisia, territorio Traiectensi et Gelria’ zóó ver, nagenoeg over de gansche Republiek, althans over hare voornaamste
2)
gewesten had zich, naar de toenmalige meening, het oude ‘Batavia’ uitgestrekt verzameld en uitgegeven heeft, had reeds in zijne mede boven, blz. 62, genoemde
‘Beschrijvinghe van Out-Batavien’ nog eens felle critiek geoefend op de fabelen der
heroës eponymi, waaronder ook Bato (ed. 1612, Voorreden, blz. 9-10):
‘Wt een smitse ende winckel (dezelfde “fabriek”, t.w. als “Francion, de
versierde Soon van Priamus”) comt de Schotsche Scota de dochter
vanden Aegyptische Pharo; de Hibernische oft Yrsche Hiberus; de
Deensche Danus; de Gotsche Gothus; de Saxensche Saxo; de
Brunswijcksche Bruno; de Brabantsche Brabo; der Groeniger Gruno; de
Vriesche Phryx; de Bataviersche Bato enz.’.
H u g o d e G r o o t eindelijk, geb. 1583, geeft in zijn ‘De Antiquitate reipublicae
Batavae’ (L.B. 1610) wel eene onhistorisch gereconstrueerde, gestiliseerde
geschiedenis der Bataven (waarover nader beneden, in II), maar maakt van Bato
geenerlei gewag meer. Hij vangt alleen zijn tweede hoofdstuk (p. V) aan met:
‘Constat igitur Batauos partem ante Cattorum, vt et Tacitus testatur, et
Batauorum nominis apud Cattos, Cattorum apud Batauos vestigia evincunt
3)
...., migrasse in eas, quas nunc habent, sedes’ ;
waarin men alleen misschien nog een toespeling mag zien, zoo niet op den
persoonnaam Bato, dan toch op de oude en nieuwe plaatsnamen Batavodurum,
Batenburg, Batestein, Katwijk enz.
1)
Evenmin schijnt Bato's naam en faam doorgedrongen te zijn

2)
3)
1)

Zie over hem o.a. Smit, Revius, 44-50.
Evenzoo in de Nederl. vertaling, blz. 4.
Zie Kampinga, a.w. XXVIII-XXIX.
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tot A d r . v a n S c r i e c k , den schrijver van dat wonderbaarlijke boek (nòg
fantastischer dan Joh. Goropius Becanus zaliger!): ‘Originum rerumque Celticarum
et Belgicarum ll. XXIII’ (Ypre 1614), dat ik bijna schroom in één adem met een boek
van De Groot te noemen, maar dat, ondanks zijn Zuidnederlandschen oorsprong,
1)
Hooft toch ook reeds onder de oogen gekomen zou kunnen zijn . Wel zegt ook
deze in zijn ‘Index I geographicus’: ‘Batavia, ... nunc Hollant’ en zwelgt hij daar
verder in zijne en veler geliefde naamsverklaringen, in den trant van: ‘Baet-haue
Celtis et Belgis est Vectigalium Perceptio ... Batavi, Baet-hauen, Die de
Baete-hieven’; van welke etymologieën men de sporen nog in drama's van Hooft
2)
en Vondel kan vinden .
Meer dan genoeg om te doen zien hoe men omstreeks 1600 in Holland en elders
den mond vol had van Bato, Batavia en de Bataven of Batavieren, en hoe zeer men,
in Holland althans, overtuigd was van de stellige en volstrekte eenheid van die
Batav(ier)en de latere Hollanders: eene overtuiging, die ook in den titel van Hooft's
drama ‘Baeto oft Oorsprong der Hollanderen’ zoo duidelijk spreekt.
3)
Uit deze algemeene toenmalige belangstelling in al wat de Bataven betreft valt
ook de ‘benaming’ der toekomstige hoofdstad van Nederlandsch-Indië in 1619 te
verklaren; waarvan een breeder gewag echter op een zijweg zou voeren en dus
hier misplaatst ware.
Uit welk der hierboven genoemde werken Hooft nu juist de stof voor zijn drama
heeft opgediept blijkt niet duidelijk. Allicht heeft hij, zooals reeds Te Winkel gegist
heeft, naast of wel in plaats van den reeds ouderen (maar nog in 1609 en

1)

2)
3)

Zie over dezen schrijver en zijn boek o.a. het in Noord-Nederland, naar 't schijnt, nagenoeg
geheel onbekend gebleven, toch gansch niet onverdienstelijke werk van F. van den Weghe,
Gesch. d. Nederl. taalstudie in Vlaanderen 1500-1886 (Antw. 1900), blz. 34-5.
Zie beneden, blz. 76.
Maar wellicht toch ook meer bepaaldelijk uit den invloed van Hooft en zijn kring? Zie dit alles
nader betoogd in Nomina geographica Neerlandica VIII.
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1611 herdrukten) Geldenhauer ook Junius' boek (in 1609 ook, gedeeltelijk, in
Nederlandsche vertaling verschenen) gekend, waarin het oorspronkelijk verhaal
reeds meer is uitgewerkt met de trekken van het vergif, van het lijdelijk toegeven
des vaders en van zijn meesleepen van een goed deel van den adel: alles bij Hooft
ongeveer aldus terug te vinden.
Of deze zelf aan de historische waarheid althans der kern van het door hem
gedramatiseerd verhaal geloofd heeft? Mij dunkt, de uit zijn aard tot scepsis geneigde
man, in wien toen toch reeds de toekomstige critische schrijver der Nederlandsche
Historiën school, en die ook stellig met eerbiedig ontzag kennis genomen had van
hetgeen mannen als de beide Dousa's, Scriverius en bovenal zijn vereerde vriend
1)
De Groot over deze stof in den laatsten tijd geschreven - of, welsprekend,
gezwegen! - hadden, zal stellig aan hunne zijde gestaan, en dus in Bato niet meer
dan een fictieven heros eponymus, a.h.w. een cristallisatie dezer (in 't algemeen
door hem zeker wel juist geachte) Bataafsch-Hollandsche geschiedbeschouwing
en -schrijving gezien hebben: een onhistorisch persoon, maar zeer geschikt als
‘personage’, als titelheld in het vaderlandsch historiespel, dat hem voor den geest
stond.
In aansluiting aan het bovenstaande mogen hier nog enkele opmerkingen volgen
over den vorm en de herkomst van de persoons- en volksnamen in Hooft's stuk.
Ba(e)to is, zooals wij zagen, ontleend aan een der bovengenoemde zegslieden,
en door den eerste hunner afgeleid van, of liever opgemaakt (a.h.w. de wortel,
getrokken) uit de (oogenschijnlijk van *Bato afgeleide) volks- en plaatsnamen Batavi
en Batavia, bij Tacitus en bij andere, latere Romeinsche schrijvers; naar 't voorbeeld
der andere namen (op -o) van in de latere middeleeuwen ‘geschapen’ stamvaders,
heroës eponymi der naar hen zich noemende of genoemde volksstammen,

1)

Zie verder beneden, II.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

76
en denkelijk met den zijdelingschen steun van de bij Cassius Dio inderdaad
1)
voorkomende persoonsnamen Bato . Naar hem heet dan ook zijn volk de:
Baetauwers (1431) of Baethauwers (1506, 1508); welke naam denkelijk echter,
naar de wonderlijke etymologische begrippen van dien tijd, te gelijker tijd als een
rechtstreeksche afleiding van Bata u ia - naast Bata via, als grondvorm van Betuwe,
2)
B(a)etouw(e) enz. -, en ten slotte (doch dit toch slechts als poëtische scherts) ook
wel als eene soort van woordspeling ('t met Baeto houden) opgevat en bedoeld zal
zijn (‘mijn' lieden; dien naer mij, Met wien ghij 't houdt, voortaen uw naem
3)
Baethauwers zij’, vs. 1505-6) .
Rijcheldin (in den Inhoudt Richeldin), Bato's gemalin, kennelijk eene vervorming
van den Oudgermaanschen naam Rîkhildi(s) (o.a. eener gravin van Henegouwen,
o

4)

a . 1050) , met bijgedachte aan nnl. held (verg. b.v. Heldewijn in Vondel's Bat. Gebr.
en andere woord- en zinspelende, euphemistisch verklarende naamswijzigingen
als Welhem, Vrederijk enz.); reeds bij Geldenhauer (Reicheldinna: boven, blz. 65),
en door Hooft zeker aan dezen ontleend.
Catmeer, Bato's vader, waarmede zonder twijfel bedoeld is de bij Tacitus, Ann.
5)

de

XI 16 en 17 als ‘princeps Chattorum’ vermelde Catumerus ; welke naam in de 17
eeuw natuurlijk, evenals Katwijk enz., in rechtstreeksch etymologisch verband werd
gebracht met den volksnaam der Chatten (gelijkgesteld. met Catten, Katten), wier
koning hij was en ook bij Hooft heet. Later ook in Vondel's Bat. Gebr. als Bato's
5)
vader genoemd . Indien Catumerus werkelijk de juiste vorm is

1)
2)
3)

Verg. boven, blz. 63-70.
Zie over de toenmalige verklaringen van dezen naam o.a. Kampinga, a.w. 68, noot 3.
Bij Vondel Båethouwers of -houders (Tschr. XLIX 187), elders ook wel verklaard als: die de
bate houden enz.! Verg. boven, blz. 68, 74.

4)

Zie verder Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, I 1265-6, waar ook Rich e ldis herhaaldelijk
gestaafd is.
Zie Tschr. t.a.p.
Zie Tschr. t.a.p.

5)
5)

2
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(op een der beide plaatsen staat Actumerus), is het waarschijnlijk eigenlijk een half
Keltische of gekeltiseerde naam = og. Ha ðumâr (‘vermaard in den strijd’), die met
1)
den volksnaam der Chatten niets uitstaande heeft .
Hes, Bato's zoon, als stamvader, heros eponymus, der latere Hessen, die naar
toenmalige - ditmaal ook hedendaagsche - opvatting van de Chatten afstamden, ja
wier naam hetzij de jongere vorm van, hetzij ten nauwste verwant met dien der
2)
Chatten is .
Seghemond, ‘Paepin’ < Sigi-mund, naast Sigis-mund - evenzoo b.v. bij Vondel,
Verov. v. Grol 759: Seghemond = koning Sigismund van Polen -, waarvan het eerste
lid = nnl. zege, het tweede, grondwoord van nl. mond-ig (verg. momber, voogd <
3)
munt-boro), bescherming beteekent . Maar de naam zal door Hooft wel opgevat
zijn als een samenstelling (van zege, of zegen?) met het andere, gewone mond
(dus zooveel als: victoriae os?); verg. eene uitdrukking als mont van 't Hollantsch
recht bij Vondel V 487 (van H. de Groot) en ook Baeto 664.
Lujdewijk, ‘Heer van 's Coninx bloede’, vervormd (verg. Geer. v. V 1554) uit
Lodewijk < lat. Ludovicus < Hl do-wîh, ‘beroemd in den strijd’, waarvan de juiste
4)
Nederlandsche vorm eigenlijk *Lowijch of *Lowij ware, verg. Hadewij(ch) . Doch
denkelijk toen opgevat als een samenstelling van luiden, lieden en wijk, wijkplaats,
5)
toevlucht , a.h.w. ‘refugium virorum’; verg. de rol in het vierde bedrijf (vs. 968-98)
van dezen en van den anderen (schoon met een meer ‘burgerlijken’ naam bedachten)
‘Heer van 's Coninx bloede’, t.w.:

1)

Zie Schönfeld, Wtb. d. agerm. Pers.- u. Völkernamen 61; Bremer in Paul's Grundr. d. germ.

2)
3)
4)
5)

Philol. III 787. - Of Hooft het tweede lid mogelijk ook in verband heeft gebracht met den titel
der Duitsche keizers, hd. allzeit Mehrer des Reichs < lat. semper augustus, dus: vermeerderaar
van het rijk der Catten?
Bremer, in l.a.w. 915-6; Schönfeld. a.w. 130-1.
Schönfeld, a.w. 205.
Verg. Tschr. XXXVII 12, noot 1.
Verg.: ‘Heer Stedehouder, wijck en toevlught aller vroomen’ (Vondel, Luc. 1187).

2

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

78

Burgerhart, eene soort van ‘verdietsching’ van lat. Civilis, welbekend in verbinding
1)
met Claudius ; verg. wederom Vondel's Bat. Gebr.
Ook Ot, hoezeer een ‘Vinlandsch joncker’, draagt een Germaanschen naam’, in
den voor Holland klankwettelijk juisten, geapocopeerden vorm < mnl. Otte; evenzoo
Gijsbrecht van Aemstel's broeder Ot bij Vondel (G. v. A. 147), Otje Dickmuil in
Bredero's Sp. Brab., en Ot bij Staring, De twee Bultenaars (II 31); verg. andere
Hollandsche namen als Huig, An enz.
Laat ik, alvorens andere bronnen of zegslieden van Hooft te bespreken, eerst even
de verdere lotgevallen der figuur van Bato in onze literatuur nagaan. De felle
aanvallen van Van der Does en Schrijver en het stilzwijgen van De Groot hebben
hem blijkbaar voorgoed verdreven uit het erf der ernstige geschiedschrijving: als
historisch persoon heeft hij afgedaan. Voortaan is hij alleen nog maar te vinden in
werken van verdichting, als min of meer legendarische held, van wiens historisch
bestaan geen rekenschap gegeven noch gevergd wordt. Hooft gedenkt zijner nog
in 1639, in een vers aan zijne vrouw, waar sprake is van ‘d'akkers swaer om bouwen,
2)
Die van Bato naem behouwen’ . Dien naam noemt ook Vondel herhaaldelijk, die
immers deze Bataafsche stoffen jarenlang met zich omgedragen heeft, van zins ze
tot een epos te verwerken, maar die eindelijk slechts eene episode, den Bataafschen
opstand, in een drama behandeld heeft, waarin van den stamvader Bato nog eenige
3)

de

malen gewag is . Ook elders is hij in de 17
4)
andere dichters of in

1)

2)
3)
4)

eeuw nog wel eens te vinden bij enkele

Welk Latijnsch nomen gentile door Vondel in zijne Bat. Grebr. ‘verduitscht’ is tot den Lat.-Germ,
voornaam Nicolaes (Tschr. t.a.p.), denkelijk door de (bij)gedachte aan de gelijkenis tusschen
(Ni)cláas - of ook den (Nederduitschen?) vorm Klaus (Klaus Groth en de quasi-Nederl. naam
in Nieuw-York van St.-Niklaas: Santa Klaus?) - en Claudius.
Ged., ed. L.-St. I 309.
Zie Tschr. XLIX 185-7 (lees daar: 291 iplv. 271), alsmede Vondel, ed. V.L., III 31 (Rhijnstroom
86), VIII 133.
Zie Kalff, Gesch. d. Ned. Letterk. III 221, 292.
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historisch-antiquarische werken met romantischen inslag, als Van Heemskerk's
1)
2)
Batavische Arcadia en Soeteboom's Zaanlandsche Arcadia , en in andere
bloemrijke geschriften, als b.v. Rastedius' academische oratie ‘De prisca Batavorum
3)
4)
virtute’ of G. Brandt's ‘Inleydinge tot de Beschryving Der zes middelste
Vertooningen van d' opkomst der Batavieren’ (in 1648) en de daarbij behoorende
‘Aanteykeningen’, waarin de historiciteit van Bato's persoon wel betwijfeld, maar
5)
ten slotte toch, op grond der traditie, nog niet geheel onwaarschijnlijk geacht wordt .
Was en bleef de figuur van Bato derhalve altijd eenigszins schemerachtig, de
Bataven - of, zooals zij vóór en na de Bataafsche Republiek meestal heetten, de
6)
Batavíeren - eenmaal als de rechtstreeksche voorouders der Hollanders met blijden
trots ingehaald, zijn sindsdien, in de literatuur en eindelijk in de
geschiedenisleerboeken, op het tooneel der middeleeuwsche Hollandsche
geschiedenis - waarmede, in den half- of onbewust nog steeds voortlevenden
gedachtengang der aloude H o l l a n d s c h e hegemonie, de geheele ‘vaderlandsche’,
d.i. N e d e r l a n d s c h e , geschiedenis vereenzelvigd werd en nog vaak wordt -,
blijven voortleven; terwijl hun naam in die geschiedenis zelve, in de ‘Bataafsche
Republiek’ (tristis memoriae!) een zekere herleving genoten heeft. De hierboven,
blz. 62-73, genoemde werken van Dousa, Scriverius, De Groot, van Rodenburgh,
de

Hooft, Vondel e.a. getuigen van hunne groote populariteit in de 17

eeuw. Nimmer

de

geheel vergeten, komen zij in de 18 eeuw zelfs tot steeds grooter eer en aanzien.
Wel is de naam Bato niet, als een soort van nationaal-profetische

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

Ed. 1756, blz. 86-96.
Ed. 1702, I 12.
Ed. 1651, p. 4 (bij Kampinga, a.w. 65).
De zes eerste waren door Coster geschikt, de zes laatste door Jan Vos.
Zie hierover nader beneden, III.
Welke naamvorm, met versprongen klem, tot zijn ouder grondwoord Batávië (< lat. Batávia)
staat als Arabiér tot Arábië en andere dergelijke volksnamen in de 17de eeuw, blijkens de
rijmen, uitgaande op -ier < -iër, verg.
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toenaam - nomen sit omen! -, aan den laatsten Hollandschen stadhouder
geschonken, gelijk Friso de peet van diens Friesche grootvader en vader geweest,
en stof voor Willem van Haren's ‘heldendicht’ geworden was. Doch de opkomende
democratische, en na de teleurstelling van 1748 welhaast antistadhouderlijke partij
heeft zich meer en meer alleen van den Bataafschen naam, als herinnering en
zinnebeeld der teruggewenschte, primitieve, vóórfeodale, ‘natuurlijke’ toestanden,
1)
meester gemaakt en bediend . Vele dichters hebben ‘Bato's heldenkroost’ dwepend
verheerlijkt. De ‘Bataven’ - zooals zij toen, met een rechtmatig purisme, meest altijd
heetten - waren weder in de mode; ‘Batavus’ (of ook ‘(Vrije) Batavier’) was een
geliefkoosde schuilnaam van patriotsche pamfletschrijvers, als b.v. ds. Bernardus
Bosch (maar toch ook nog van den Oranjeklant Le Francq van Berkhey). Ja ‘Bato’
zelf is in 1786 herrezen, opnieuw op het tooneel verschenen, als ‘eerste patriot,
vader der Batavieren en balling voor de vrijheid’: aldus de titel van een ‘treurspel’,
dat niets anders is dan een omwerking, naar den eisch des tijds, van Hooft's drama
door den Rotterdamschen tooneelspeler en -dichter S. Rivier; waarover nader
beneden, bij III. Tijdens de ‘Bataafsche Republiek’ was de naam Bataaf natuurlijk
troef; zoo o.a. in een titel als ‘De Bataaf. Bataafsch blijspel’ (1802). Loots bezong
‘de Batavieren ten tijde van Julius Caesar’ (1805); welk tegen de Fransche
overheersching gekeerd gedicht een (door Koning Lodewijk afgeslagen) eisch tot
des dichters uitlevering uitlokte en, tot een tooneelstuk omgewerkt, in 't laatst van
1813 uitgegeven en vertooond werd. En nog in 1837 waren ‘De Batavieren’ de
2)
helden van een tooneelstuk van M. Westerman .
de

Later in de 19 eeuw is Bato nog wel eens als peet aangenomen voor nieuwe
3)
huizen, vooral in Gelderland (Betuwe) ,

1)
2)
3)

Evenals van den naam patriot: zie Tschr. XLVII 58-61.
Zie de titels van al deze stukken in den Cat. Lett. III.
Zie Pott, Aardrk. Wdb. v. Nederland i.v.
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en ook voor het eertijds (1864 en vlgg.) welbekende, geliefde jongenstijdschrift;
maar heeft anderzijds Multatuli de sarcastische naamkoppeling Batavus Droogstoppel
1)
gesmeed! En de rol der ‘Batavieren’ - zooals zij in de latere leerboeken ten onrechte
veelal weer heeten - in onze vaderlandsche geschiedenis is tot bescheidener
afmetingen teruggebracht.
In de schering dezer Germaansch-Bataafsche stof heeft Hooft nu een inslag van
andere, uitheemsche bestanddeelen geweven. Vooreerst de figuur der Finsche
vorstin-tooveres Penta. Eene eerste aanleiding daartoe vond hij trouwens misschien
ste

ook reeds bij Tacitus, die in het 46 (slot)hoofdstuk zijner Germania de ‘Fenni’
schildert als een arm, onbeschaafd, woest volk, aan de Germanen grenzende en
wellicht ook nog tot hen behoorende. Van hunne tooverkunsten wordt daar echter
ste

nog geen gewag gemaakt (wel, in het voorafgaande 45 hoofdstuk, van de
heerschappij een er v r o u w over de naburige Suionen en Sithonen). Doch sedert
de middeleeuwen stonden de Finnen alom, vooral in Noord-Europa, bij de
Skandinavische volken, in den roep van het bezit eener geheime en geduchte
tooverkunst: de Skandinavische saga's zoowel als de historische literatuur, schrijvers
als Olaus Magnus, Saxo Grammaticus, Conrad Celtes, Marco Polo weten er veel
van te vertellen, gelijk trouwens ook het Finsche volksepos, de Kalevala, er vol van
is. Aan welken van deze of andere oudere schrijvers Hooft de figuur en den naam
van Penta ontleend heeft ben ik niet te weten gekomen. Noch in het Finsch, noch
in 't Keltisch (waar pen anders in eigennamen wel voorkomt, met de bet.: hoofd,
kop, uiteinde?) schijnt de naam bekend. Zou, vraagt men onwillekeurig, Hooft hierbij
misschien gedacht kunnen hebben aan het p e n t a gram, de befaamde figuur,
bestaande uit een regelmatigen v i j f hoek, met de v i j f daarin geteekende, op elke
zijde staande gelijkbeenige driehoeken;

1)

Zie Schönfeld, a.w. 47.
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sedert overoude tijden bekend als het geheimzinnig symbool van de volkomenheid,
het heelal enz., en sedert de middeleeuwen velerwegen aangebracht als
t o o v e r middel, ten afweer van heksen, demonen enz. (vgl. b.v. het eerste gesprek
van Goethe's Faust met Mephistopheles)? Of is de naam langs een anderen weg
verwant met gr. πεντε, πεντα-, als (heilig?) getal?
Daarnaast zal Hooft zijne voorstelling van den natuurgodsdienst, bepaaldelijk den
vuurdienst, van de verzoening door een bloedbroederschap enz. (503-602) zeker
wel ontleend hebben aan een of anderen schrijver der classieke Oudheid 1)
denzelfden, waaruit ook Tisiphernes in Granida afkomstig is? - of (en) eene moderne
reisbeschrijving.
Een derde element van Hooft's drama is het classieke. Afgezien van den geheelen
bouw en vorm van het stuk, den geest der heidensch-wijsgeerige denkbeelden en
2)
beschouwingen over het ‘Noodlot’, het ‘Luck’ enz. , en van de eveneens antieke
voorstelling der ‘gulden eeuw’, die het karakter van het gansche stuk mede bepalen,
bestaat de eigenlijke, vrij sterke inslag van classieke bestanddeelen uit de ten
tooneele verschijnende figuren uit de Grieksch-Romeinsche mythologie: Proserpina,
Medea en Circe (in de lijst der ‘Personagien’ ‘Geesten’ genoemd), de ‘Vorstlijcke
toveressen’, door Penta - die zich zelve ‘vervoochster van den hel’ noemt (vs. 84
en 5) - om raad en hulp opgeroepen; en voorts uit de min of meer rechtstreeksche
navolging van den toen ter tijd nog algemeen, hier te lande en elders, als dramatisch
model vereerden Romeinschen tragediedichter Seneca.
Vooreeerst vertoont Penta, de ‘Vinlandsche Vrouw’ (d.i. nog: heerscheres) in hare
woeste, wreede wraakzucht een sterke gelijkenis met de hoofdpersoon van Seneca's
Medea, een

1)
2)

o

Verg. zijne vertaling van een brok van Xenophon's Memorabilia, in zijne Brieven II 360-6 (a .
1634)?
Verg. beneden, II.
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1)

stuk, dat ook Hooft blijkbaar reeds vroeg bewonderd heeft , en waarvan hij nog een
kwart eeuw later, ter zelfder tijd dat hij zijnen Baeto eindelijk in 't licht gaf of kort
2)
daarna, eene vertaling begonnen, maar niet voltooid heeft .
Maar ook zijn sommige passages min of meer getrouw gevolgd naar verschillende
stukken van Seneca, vooral de Medea. Ik vat hier, gemakshalve, in een beknopt
overzicht samen hetgeen Worp, De Invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel,
108-14, daarover heeft medegedeeld:
I.

Penta's alleenspraak (1
vlgg.)

Juno's alleenspraak: Herc.
fur. 1 sqq.; Medea's
alleenspraak Medea 1 sqq.

Proserpina's opkomst (95 Thyestes 1 sqq.
vlgg.)

II.

Medea's raad (het in een
kleed voor de bruid
bestemde, onzichtbaar
verborgen vuur) vindt
gehoor (185-93)

Medea 817-24, 834-40.

Medea's recept voor het
vuur (220-36)

Medea 684 sqq., 771-84,
824 sqq.

Schildering van het bosch Hippol. 483 sqq.
(459 vlgg.)
De rei der ‘Nonnen’
Hippol. 274 sqq., 346-55.
verheerlijkt de kracht van
het vuur (503-42)

IV.

Penta roept Medea te hulp Medea passim, Herc. Oet.
tegen Baeto's plannen
1218 sqq.
(1080-98)
Een draak verschijnt met Medea 840-2, 1023-5.
een brief voor Penta in den
bek (1099-1106)

Ten slotte herinnert de verschijning in den droom der pas verscheiden gemalin
Rijcheldin aan haren echtgenoot Baeto (eene op 't tooneeleffect berekende
apotheose) in de verte aan

1)
2)

Ook Aegle, in Hooft's (Theseus en) Ariadne (1602), de verlaten geliefde, die voor hare wraak
Alecto te hulp roept, vertoont trekken van gelijkenis zoowel met Medea als met Penta.
Zie Leendertz, Inl., in Stoett's herdruk, I IL, LII; II 435-8.
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die van Aegle aan Bacchus in Hooft's (Theseus en) Ariadne. Doch hare voorspelling
der toekomstige grootheid van het Hollandsche volk (‘Baetauwers eerst sal sijn hun
1)
naem: Hollanders nae (naderhand) met hun gebujren’ enz.: vs. 1430-40) is een
zwakke naklank der breed uitgewerkte profetie van de Vecht, aan 't slot van den
Geeraerdt van Velsen.
Ziedaar, voor zoover wij thans kunnen nagaan, de voornaamste bouwstoffen,
waaruit Hooft zijn drama heeft samengesteld. Althans het geraamte; ten deele ook
den stoffelijken inhoud, het vleesch en bloed, de zenuwen en spieren. Maar de
herkomst van den eigenlijken, geestelijken inhoud van het stuk is toch elders te
zoeken.
(Wordt vervolgd).
J.W. MULLER.

1)

Wel karakteristiek: de Hollanders als de leiders, met, in hun gevolg, de ‘bondgenooten’, de
overige gewesten!
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Studiën over Germaansche mythologie
II. De Nederrijnsche matronenvereering
De bronnen voor de kennis van den godsdienst der Nederrijnsche Germanen zijn
van zeer verschillenden aard; wat zij meedeelen is dan ook weinig geschikt om ons
een samenhangend beeld van het heidensche geloof te geven. In de korte
beschrijvingen, die Caesar en Tacitus aan de Germaansche religie wijden, hooren
wij iets omtrent de hoofdgoden - verward en grootendeels onjuist bij den eersten
schrijver, beter maar te beknopt bij den laatsten. Verder treden hier en daar in de
klassieke litteratuur, die zich met onze gewesten bezighoudt, verschillende
godennamen op, tot onze teleurstelling echter niet van de belangrijkste godheden,
maar van overigens geheel onbekende figuren. Wij hooren van een ‘templum quod
Tanfanae vocabant’ of van een ‘lucum quem Baduhennae vocant’; maar daar over
den cultus niets wordt bericht, kunnen wij naar de beteekenis dezer godheden
slechts gissen door etymologische speculaties over de namen. De uitvoerige
mededeeling over de vereering van Nerthus is een uitzondering, die ons doet
beseffen hoeveel door het zwijgen op andere plaatsen onherstelbaar verloren is
gegaan.
Een welkome aanvulling vormen daarom de in den bodem gevonden overblijfselen
van vroegeren eeredienst, hoofdzakelijk van wijsteenen, die in de Rijnstreken onder
den invloed van Romeinsche gebruiken, aan vreemde en aan nationale goden
werden opgericht. Deze getuigenissen zijn voor ons van bijzonder belang, daar wij
hier de sporen van een werkelijke vereering vinden, niet berichten, door vreemden
te boek gesteld.
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Evenwel, wat ons de wijsteenen vertellen, draagt eerder bij tot vermeerdering, dan
tot verheldering der moeilijkheden. Het zijn geen Baduhenna en geen Tanfana, die
daarop worden genoemd, maar wel een Nehalennia, een Vihansa, een Hariasa,
een deus Requalivahanus. Indien niet soms de namen van enkele hoofdgoden
voorkwamen - Mars Halamardus, Mars Thincsus, Hercules Magusanus, Mercurius
Leudisianus - zouden wij meenen in een geheel vreemde omgeving verplaatst te
zijn.
Wij mogen veronderstellen, dat de eenvoudige menschen, die deze wijsteenen
opstelden, zich voor bijstand tot de godheden van lageren rang wendden, gelijk ook
nu nog de heiligen den Katholieken geloovige vertrouwder zijn dan de Drieëenheid
zelve. In dit opzicht krijgen wij een aanvulling van onze kennis, die groote beteekenis
heeft: immers het is de breede groep der lagere godheden, hoofdzakelijk vrouwelijke
wezens, die ons door de wijsteenen worden geopenbaard. De aard der afbeeldingen
op de wijsteenen en nog meer de beteekenis der namen, voorzoover die door de
etymologie kunnen worden bepaald, vertellen ons iets omtrent het karakter dezer
godheden.
Het Westgermaansche pantheon is in sommige opzichten uitgebreider dan dat
der Skandinavische volkeren, zooals wij dat uit de Oudnoorsche litteratuur leeren
kennen. Er zijn in het Noorden stellig meer goden, maar van een aantal blijkt niet,
dat zij vereering hebben genoten, tenzij in veel vroegere perioden, waarvan geen
berichten tot ons gekomen zijn. Maar de goddelijke wezens van lageren rang, die
juist in het dagelijksche leven een rol speelden, komen in de litteraire bronnen van
Skandinavië zelden ter sprake; de Nederrijnsche wijsteenen noemen er een
onverwacht groot aantal.
Een zeer belangrijke plaats nemen de matronae in, die op honderden wijsteenen
zoowel in Germanië, als in Gallië en Brittannië en zelfs nog in andere deelen van
het Romeinsche imperium werden vereerd. Hoewel haar cultus reeds verschillende
malen behandeld is, meen ik dat een hernıeuwde be-
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spreking van enkele zich daarbij voordoende vragen, niet overbodig is.

1. Germaansch of Keltisch?
Volgens de gangbare voorstelling worden in de Rijnstreken de wijsteenen tot aan
den tijd van Traianus hoofdzakelijk aan Romeinsche godheden opgericht, daarnaast
treden enkele namen van Keltische goden op; vervolgens vinden wij tot ongeveer
180 uitsluitend Romeinsche goden, maar daarna komen inscripties met Germaansche
1)
namen en zelfs plotseling in grooten getale . Het is evenwel de vraag, of dit schema
met de werkelijkheid overeenstemt. Immers het is gebaseerd op inscripties, die met
eenige zekerheid kunnen worden gedateerd en waarop godennamen staan, die
duidelijk als Romeinsch, Germaansch of Keltisch zijn te onderkennen. Nu is het
aantal der nauwkeurig gedateerde wijsteenen niet zoo heel groot en de geleerden
zijn het lang niet eens over het Germaansche of Keltische karakter van verschillende
op deze inscripties voorkomende namen.
De oudste aan de matronen gewijde inscriptie van Neder-Germanië, te Andernach
2)
gevonden , welke gesteld wordt tusschen de jaren 70 en 89, luidt: MATRIBVS SVIS
3)
SIMILIO MILES EX CASSE GERMANICA PFD PLERCRESIMI VSLLM . Zijn deze
matres nu Romeinsch, Keltisch of Germaansch? Het is uit het opschrift zelf niet op
te maken en wij doen dus voorzichtig met te zeggen, dat zeker gedateerde inscripties
met Germaansche godennamen eerst vrij laat voorkomen. Dit sluit echter geenszins
de mogelijkheid uit, dat er ook inscripties zijn, die tot een veel vroegere periode
kunnen worden gerekend en die eveneens aan Germaansche matronen

1)
2)
3)

Aldus A. Riese, Zur Geschichte des Götterkultus im rheinischen Germanien, Westdeutsche
Zeitschrift XVII (1898) blz. 11 vlgg.
CIL XIII 7681; vgl. Heichelheim in Wissowa XXVIII kolom 2245. Riese t.a.p. blz. 7 dateert
89-96.
CASSE = classe; PFD = pia fidelis Domitiana; PLERCRESIMI = pleromate Cresimi, d.w.z.
matroos op het vrachtschip van kapitein Chresimus.
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zijn gewijd, al blijkt dit niet uit de bewoording van de in het Latijn gestelde dedicatie.
In dezelfde eeuw, waarin de matronen-steenen in Germanië voor het eerst worden
opgericht, verschijnen zij ook in andere deelen van het Romeinsche rijk. Bij Pallanza
in Boven-Italië is een steen gevonden, die blijkens de inscriptie reeds tot den tijd
1)
van Caligula behoort . Wij weten door zeker te dateeren steenen, dat sedert de
eerste eeuwen van onze jaartelling de matronenvereering ook bij de Gallische Kelten
inheemsch was. De omstandigheid, dat wij dus de oudste voorbeelden in Keltische
gebieden vinden, gepaard aan het feit, dat inscripties met duidelijk Germaansche
namen eerst in een aanmerkelijk later periode optreden, kunnen worden uitgelegd
als een aanwijzing voor den Keltischen oorsprong van dezen cultus.
2)
Max Ihm wijdde in 1887 een uitvoerig onderzoek aan den matronen-cultus en
kwam daarbij tot de conclusie, dat hij ontwijfelbaar van Keltischen oorsprong is. Dit
wordt naar zijn meening bewezen door de overweging, dat de cultus niet omgekeerd
uit Germanië naar Gallië kan zijn gebracht; hij gaat dus in zijn redeneering ervan
uit, dat er slechts de keus is tusschen twee mogelijkheden: òf de Galliërs hebben
den cultus aan de Germanen ontleend, òf deze aan de Kelten. Daar nu in Boven-Italië
en in Gallia Narbonensis de vereering sedert het eerste voorkomen der wijsteenen
inheemsch blijkt te zijn geweest, moet zij door de Germaansche stammen zijn
overgenomen. Het zijn hoofdzakelijk de Ubii in de buurt van Keulen, die dergelijke
monumenten hebben opgericht; zij waren echter grootendeels geromaniseerd en
3)
dus het meest toegankelijk voor vreemde invloeden .

1)
2)
3)

CIL V 6641: Matronis sacrvm pro salvte C. Caesaris Avgvsti Germanici Narcissvs C Caesaris.
Der Mütter- oder Matronenkultus und seine Denkmäler, in de Bonner Jahrbücher LXXXIII.
Zie mijn opmerkingen in dit Tijdschrift XLVIII, blz. 155-6.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

89
1)

Deze opvatting wordt door Kauffmann op de spits gedreven, die de meening
verdedigt, dat er onder de dedicanten in het geheel geen Germanen waren. Zoover
behoeft men nog niet te gaan, om toch te gelooven, dat de matronencultus
oorspronkelijk tot de Keltische religie behoort, zooals ook door Siebourg waarschijnlijk
2)
is geacht . Nog in 1913 verdedigen twee geleerden dezelfde opvatting; M. Schönfeld
3)
beweert in zijn voordracht op het Zevende Nederlandsche Philologen-Congres ,
dat het ‘niet aan twijfel onderhevig’ is, dat de dienst der moedergodinnen van
Keltischen oorsprong zou zijn; dit zou immers reeds daaruit blijken, dat de wijsteenen
hoofdzakelijk gevonden worden ‘in dat gebied, waar in voorhistorische tijden Kelten
gewoond hebben, in historischen tijd Germaansche stammen, zooals de Ubiërs,
die voortdurend met de Westwaarts teruggedrongen Galliërs in aanraking bleven’.
Ook de schrijver van het laatste handboek van den Germaanschen godsdienst, K.
Helm, koestert in dit opzicht niet den minsten twijfel; hij meent, dat de overname
van den matronen-cultus, de belangrijkste ontleening van Germaansch aan Keltisch
4)
geloof, nauwkeurig aangetoond en vervolgd kan worden . Het heet, dat deze
vereering bij de Keltische volkeren inheemsch is en naderhand in geromaniseerden
vorm is overgebracht naar die Germaansche stammen, die onder den invloed der
klassieke cultuur stonden. Daar bovendien een ‘drietal beschermende moeders’
niet bij de Germanen kan worden aangetoond, bestaat er geen reden aan te nemen,
5)
dat deze volken een gelijksoortigen cultus hebben gekend .

1)

2)

3)
4)
5)

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde II, blz. 24-46. Zijn bewijsvoering maakt den indruk een
requisitoir te zijn tegen de mogelijkheid van het Germaansche karakter der inscripties. Aan
de theorie der topische beteekenis der bijnamen worden zelfs woorden als Gabiae, Gavadiae
geofferd.
Bonner Jahrbücher CV, blz. 84 vlgg., maar terwijl hij op blz. 92 spreekt van een ontwijfelbaar
‘Stück keltischer Gottesverehrung’, gewaagt hij op blz. 97 van de mogelijkheid, dat Keltische
en Germaansche godsdienst met elkander op dit punt overeenstemden.
Zie Handelingen blz. 72 vlgg.
Zie Altgermanische Religionsgeschichte I, blz. 391 vlg.
Dat ook Feist de Keltische herkomst der matronen verdedigt en zelfs twijfelt aan de
bewijskracht der datiefuitgangen op -ims en -imis, zooals dertig jaar geleden Riese, verwondert
ons niet. Ik acht zijn beweringen voldoende weerlegd door Much, Zeitschr. fdAlt. LXV (1928)
blz. 44 vlg.
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Zoo was men in 1913, naar het scheen, tot een communis opinio gekomen. Sindsdien
is er evenwel wederom een kentering waar te nemen. K. Schumacher betoogt in
zijn artikel ‘Römisches Germanien’ in Hoops' Reallexikon der germanischen
Altertumskunde III, 529, dat de Germanen deze vrouwelijke godheden reeds lang
voor de aanraking met de Keltischromeinsche beschaving zouden hebben gekend.
En ook Heichelheim, die onlangs den matronencultus zeer uitvoerig heeft
1)
behandeld , acht het de overweging waard, of een aan den Neder-Rijn oorspronkelijk
Germaansche moedervereering eerst gekeltiseerd en vervolgens geromaniseerd
werd.
2)
In een opstel over de Germaansche matronennamen heeft R. Much opgemerkt,
dat het zeer wel mogelijk was, dat Germanenstammen aan den Rijn Keltischen
eeredienst hadden overgenomen, aangezien godsdienstige voorstellingen en
gebruiken gemakkelijk zich uitbreiden, zelfs over taalgrenzen heen. Maar in het
geval van den Matronencultus acht hij dit niet aannemelijk, daar er bij de Germanen
verschillende verschijnselen zijn, die op analoge vrouwelijke godheden wijzen. Het
laatste punt zal in mijn verder betoog nog ter sprake komen; omtrent het eerste zou
ik willen opmerken, dat men tegenwoordig geneigd is, het gemak, waarmede
religieuse voorstellingen en gebruiken worden overgenomen, te overschatten. Zij,
die meenen, dat de hoofdgoden van het Skandinavisch geloof van elders
3)
geïmporteerd zijn , houden er te weinig rekening mede, dat op godsdienstig gebied
vreemde invloeden slechts onder gunstige omstandigheden werkzaam plegen te
zijn. Daartoe is noodig de langdurige en diepgaande inwerking van een vreemde
cultuur. Aan deze voorwaarde werd weliswaar in de Germaansche Rijnstreken
voldaan. Maar met het

1)
2)
3)

In Wissowa's Realencyklopädie XXVIII, kol. 2213 vlgg.
ZfdAlt. LXV (1928) blz. 43.
Zie mijn opmerkingen daaromtrent in FFComm. Nr. 94.
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bestaan van den sterken Keltisch-Romeinschen invloed is daarom nog niet
aangetoond, dat in elk bijzonder geval van overeenstemming de Kelten gegeven
en de Germanen ontvangen moeten hebben. Het instituut van de
bloedsbroederschap was bij de Germanen algemeen verbreid, wij kennen het ook
1)
bij de Galliërs, blijkens Caesar's opmerking omtrent de soldurii ; niemand zal toch
2)
wel willen aannemen, dat hier ontleening heeft plaats gehad .
De vraag naar de herkomst van den matronencultus is dus nog verre van opgelost.
Het komt mij voor, dat men niet voldoende orderscheid heeft gemaakt tusschen een
Germaansche vereering van moedergodinnen en een bepaalden vorm dier vereering
door middel van wijsteenen met Latijnsche inscripties. Immers indien de laatste uit
den aard der zaak uitsluitend in die streken van Germanië worden aangetroffen,
waar de Romeinsche beschaving overheerschend is geworden, volgt daaruit nog
niet, dat buiten deze streken de moedergodinnen niet bekend waren en op een
meer met Germaansche gebruiken strookende wijze werden vereerd. Men hecht
klaarblijkelijk een overdreven waarde aan het getuigenis der overgeleverde
monumenten en besluit uit het ontbreken dier monumenten ook tot het onbekend
zijn van eenigerlei cultus der moedergodinnen. Maar indien er nu in het rechtsrijnsche
gebied ook eens dergelijke vrouwelijke godheden waren vereerd, hoe zou daarvan
een bericht tot ons moeten zijn gekomen? Niet door monumenten, want deze
ontbreken uit de zuiver Germaansche gebieden ten eenenmale. Noch uit de
vermelding bij klassieke schrijvers, want deze zwijgen zelfs over den matronencultus
binnen de grenzen van het Romeinsche imperium, ofschoon honderden wijsteenen
het bestaan van deze

1)
2)

De Bello Gallico III, 22. Ook de Ieren kenden het instituut cf. Zimmer, Keltische Beiträge I,
blz. 306-8 en A. Bugge, Contributions to the history of the Norsemen in Ireland blz. 17-8.
Het is ook bekend bij vele andere volken, zie mijn opstel in Acta Phil. Scand. III, blz. 106 vlgg.
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vereering overtuigend bewijzen. Men kan dus uit het ontbreken van getuigenissen
niet besluiten, dat een dergelijke cultus bij de Germaansche volkeren niet zou hebben
bestaan. Men mag dus stellig de mogelijkheid openlaten, dat de Germanen,
onafhankelijk van eenigen Keltischen invloed, wèl deze godheden hebben gekend.
Kan men ook aanwijzingen vinden, die het bestaan van een Germaanschen
matronencultus waarschijnlijk maken? Men kan hier niet verwachten, dat een strikt
bewijs te leveren is. Wij kunnen ten hoogste gronden aanvoeren, die ervoor pleiten,
dat zulk een vereering alleszins aannemelijk is. Die gronden zijn van tweeërlei aard:
1. Zijn er in den vorm van den Nederrijnschen matronencultus bijzonderheden op
te merken, die er op wijzen, dat de Germaansche cultus in sommige opzichten van
den Keltisch-Romeinschen afweek en dus op een eigen basis rustte? 2. Zijn er
elders op het gebied van den Germaanschen godsdienst verschijnselen, die wijzen
op een vereering van vrouwelijke godheden, die met de matronen te vergelijken
zijn?
Ik zal in het volgende elk dezer punten bespreken. In een afzonderlijk opstel geef
ik ter aanvulling een kritische beschouwing der argumenten, die men heeft
aangevoerd voor het bestaan van een Keltisch substraat onder de Germaansche
bevolking der Rijnstreken. Immers, men gaat gewoonlijk hiervan uit als van een
onomstootelijk feit en wij zagen uit de opmerkingen van Schönfeld, hoezeer deze
hypothese een rol speelt in de beoordeeling van het probleem der matronenvereering.

2. De aard van den Germaanschen matronencultus
Het spreekt vanzelf, dat de half geromaniseerde Germanen bij het overnemen van
het Romeinsche gebruik wijsteenen op te richten, zich in den vorm der monumenten,
de keus der symbolen en der dedicatieformules naar het vreemde voorbeeld richtten.
Het waren mogelijk Romeinsche of Gallische beeldhouwers, die het eerst dergelijke
steenen op Germaansche
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bestelling maakten. De groote overeenstemming tusschen de matronen-inscripties
van Gallië, Germanië en Boven-Italië mag ons dus niet verleiden, daaruit te besluiten
tot een volkomen gelijkheid van cultus. Integendeel, wij moeten juist bijzondere
aandacht aan de verschillen wijden, daar deze ons aanwijzingen kunnen geven
omtrent een dieper gelegen onderscheid in de vereeringsvormen der volkeren.
Reeds het feit, dat de matronen-inscripties hoofdzakelijk bij de Germaansche
stammen worden gevonden - in het land der Ubiërs kwam een derde deel van alle
bekende wijsteenen aan den dag - doet de veronderstelling rijzen, dat deze cultus,
wel verre van een ontleening aan uitheemsche godsdienstvormen te zijn, veeleer
te beschouwen is als oorspronkelijk bij de Germanen eveneens bekend. Er zijn ook
in de voorstelling der matronen inderdaad verschillen tusschen de Germaansche
en Gallische steenen en het dunkt mij niet aanbevelenswaardig dit opmerkelijke
1)
feit, zooals E. Helm doet, met een simpele vermelding ter zijde te schuiven . Ihm
heeft er reeds op gewezen, dat voornamelijk in het Rijnland de afbeelding wordt
gevonden van drie zittende godinnen, met vruchtenkorven op den schoot; de
Gallische reliefs onderscheiden zich hierin, dat de vrouwen een afwijkend gewaad
hebben en slechts voorzien zijn met enkele vruchten en een hoorn des overvloeds;
de Britsche afbeeldingen eindelijk, waarschijnlijk hoofdzakelijk door Germaansche
soldaten gewijd, bevatten weder de vruchtenmanden. Staande worden de godinnen
zelden afgebeeld; een typisch voorbeeld is het relief van Metz aan drie godinen,
2)
die nog in de vorige eeuw als de drie Maria's werden vereerd . Een enkele maal zit
de middelste der drie godinnen, terwijl de buitenste staan; dit is het geval op de
3)
reliefs van Zatzenhausen en Vienne . Geheel afwijkend zijn

1)
2)

3)

t.a.p. blz. 393: ‘landschaftliche Unterschiede sind festzustellen’.
Zijn dit echter wel moedergodinnen? Vroeger las men de inscriptie Dis Matrabis, tegenwoordig
echter Dis Maiiabus, vgl. Riese, Das Rheinische Germanien in den antiken Inschriften Nr.
2554.
t.a.p. blz. 37 vlgg.
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de oudste wijsteenen uit Boven-Italië; de steen van Pallanza, dien wij reeds hebben
genoemd, vertoont drie vrouwen die elkander de hand reiken en dansen, terwijl aan
weerszijden een gelijksoortige vrouwengestalte is afgebeeld. Een andere steen,
gevonden bij Avigliana in de Cottische Alpen en wellicht te dateeren in den tijd van
Tiberius, vertoont vijf vrouwen, gekleed in stola, die op een rij staan, terwijl zij
1)
elkander met de handen vasthouden .
Wij mogen uit deze verschillen afleiden, dat de matres, die in Noord-Italië werden
vereerd, niet dezelfde godheden behoeven te zijn geweest als die van Gallië en
Germanië; wij kennen uit de klassieke mythologie trouwens zoo vele voorbeelden
2)
van godinnen-triaden - Charites, Horae, Gorgonen, Graiae, Semnai, Parcae - dat
elke overhaaste identificatie ongeoorloofd schijnt. De verschillen tusschen de
Germaansche en de Gallische matronen zijn evenwel gering, althans niet van dien
aard, dat men daaruit tot diepgaande verschillen in hare opvatting zou mogen
besluiten. Op één punt dient echter nog de aandacht gevestigd te worden. Terwijl
de Gallische reliefs de vrouwen vertoonen met gevlochten haar, vinden wij op de
steenen der Rijnstreken, dat de beide buitenste matronen met groote ronde hoofdkap
zijn afgebeeld, terwijl de middelste figuur blootshoofds is en den indruk maakt jonger
te zijn. Dit verschil is duidelijk op den steen van Rödingen, gewijd aan de Matronae
3)
Gesahenae . Ook op een aantal andere steenen merken wij hetzelfde verschil op.
4)
Zeer terecht vergelijkt Schönfeld dit hoofddeksel met den Oudnoorschen faldr en
de Hederlandsche boerinnenkap, het kenmerk naar alle waarschijnlijkheid der
5)
gehuwde vrouw . Ihm wijst er nog

1)
2)
3)

4)
5)

CIL V 7210.
Zie J.E. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion blz. 286.
Zie Ihm, t.a.p. blz. 38. Een zeer fraaie afbeelding staat op een wijsteen uit Bonn aan de
Matronae Aufaniae, vgl. Lehnert, Bonner Jahrbücher CXXXV (1930), plaat VIII, zie ook XV,
XVI en XIX. Op het Matronenrelief van Mümling zit de middelste zonder kap en hooger en
steekt daardoor boven de andere uit.
t.a.p. blz. 77.
Vgl. Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch. des d. Abergl. III, kol. 1550.
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op, dat dezelfde kap gedragen wordt door vrouwen in de afgebeelde
offerplechtigheden en dus niet als een godenattribuut mag worden beschouwd; het
onderscheid tusschen de middelste en de anderen wil hij verklaren uit ‘een zeker
1)
streven naar afwisseling’ . Schönfeld is van hetzelfde gevoelen; hij acht de
veronderstelling niet gewaagd ‘dat hier geen wezenlijk verschil in 't spel was, maar
dat aesthetische factoren de kunstenaars - sit venia verbo - er toe brachten de
2)
eentonigheid der voorstelling te onderbreken’ . Zoolang wij nog niets zekers weten
omtrent den aard der Germaansche matronen, lijkt het mij niet juist, dergelijke
onderscheidingen als van geen beteekenis ter zijde te schuiven. Op de Gallische
en Britsche steenen heeft men die aesthetische behoefte klaarblijkelijk niet gevoeld
en wij moeten dus de mogelijkheid openlaten, dat volgens de opvatting der Germanen
in de conceptie der drie moedergodinnen een onderscheid aanwezig was, waarbij
de middelste (en dus wellicht ook de voornaamste) een eenigszins ander karakter
had dan de buitensten.
Ook in de namen, waarmede de godinnen worden aangeroepen, zijn plaatselijke
verschillen op te merken. Ihm wijst er reeds op, dat in Gallia Cisalpina de matronen
gewoonlijk zonder eenigen bijnaam voorkomen; de enkele gevallen, waar een
bijnaam wordt toegevoegd, hebben betrekking op de plaats, waar de steen is
3)
opgericht . Ook in Gallia Narbonensis luiden de inscripties meestal matris of matribus
4)
(zelfs matrabus), als toevoeging komt dikwijls voor Augustis . Van de overige
bijnamen zijn slechts enkele duidelijk en deze hebben eveneens een geografische
5)
beteekenis . In de Lugudunensis komt

1)
2)
3)

4)
5)

t.a.p. blz. 48.
t.a.p. blz. 77. Hij wijst op de enkele malen gevonden voorstelling, dat de middelste de hoofdkap
heeft, de buitenste daarentegen niet.
Zoo de Matronae Vediantiae of Vediantiarum (CIL V 7872-3) naar den stam der Vedantii, de
Matronae et Genii Ausuciatium (CIL V 5227) gevonden in het dorp Ossuccio aan het
Comomeer, de Matronae Dervonnae (CIL V 5791) in het dorp Dervo bij Milaan.
Vgl. Ihm t.a.p. nrs. 141-146, 149-150, 154.
Zeer duidelijk is dit op de inscriptie te Nimes (CIL XII 383) aan de Matrebo Namausikabo;
verder de Matres Almahae op den steen van Le Plan d'Aulps (Ihm Nr. 122), terwijl de bijnaam
van de Matris Nemetiali[b?] op de inscriptie van Grenoble (Ihm Nr. 147) met het Gallische
woord nemet ‘heiligdom’ kan samenhangen.
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slechts als bijnaam Augustae voor; de inscriptie van Fontaines zal straks nog worden
besproken. In Germania superior zijn de steenen gewoonlijk gewijd aan de
moedergodinnen (matribus, matrabus, matronis); slechts zelden vinden wij een
toevoeging zooals op den steen van Neidenstein bij Baden, waarvan de inscriptie
1)
luidt: Matronis Alhiahenabus . Geheel anders is het beeld in Neder-Germanië, want
hier worden de godinnen, evenals in Gallia Cisalpina uitsluitend matronae genoemd
en treffen wij in de opschriften regelmatig bijnamen aan; zelfs vinden wij hier steenen
met dedicaties, waarop het woord Matronis is weggelaten, bijv. Aufanis, Albiahenis,
Gabiabus en Etrahenis et Gesahenis. Weder anders zijn de inscripties in Britannië;
ook hier vinden wij meestal alleen Matribus of Deabus Matribus; waar bijnamen
voorkomen, zijn zij van anderen aard, dan in Neder-Germanië; zij hebben betrekking
op verschillende volkeren, zooals de steen van Micklegate gewijd aan de moeders
2)
van Afrika, Italië en Gallië , of zij drukken de verhouding uit tusschen dedicant en
godinnen, zooals Matribus suis, domesticis. Kenschetsend zijn de wijdingen aan
3)
de Matribus tramarinis , daar zij toonen, dat soldaten van over zee aan de
moedergodinnen van hun geboortestreek een dankoffer hebben gebracht. Zij wijzen
er op, dat de cultus het eerst door de Romeinsche troepen zal zijn ingevoerd en
4)
hier althans niet op een inheemsch Keltisch gebruik behoeft terug te gaan .
Onderscheiden zich dus de inscripties van Germania inferior reeds door den
bijzonderen aard der benamingen, waaronder de matronen worden aangeroepen,
het Germaansche karakter

1)
2)
3)
4)

CIV XIII 6387 = Riese 3088.
CIL VII 238.
CIL VII 303, 319, 499, 994.
Zie Heichelheim kol. 2246.
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wordt verder overtuigend bewezen door enkele taalvormen. In de eerste plaats geldt
dit van den vaak besproken datiefuitgang -mis, -imis in de namen Aflims (R 3079),
Vatuims (R 3194-6, naast Vatuiabus R 3190-3) en Saitchamimis (R 3172); ik behoef
1)
op de beteekenis van deze vormen niet nader in te gaan . In de toenamen treedt
herhaaldelijk een suffix op, dat nu eens -nehiae, -neihiae, dan weer -henae luidt.
2)
Reeds H. Kern beschouwde het als Germaansch en verwant met het idg. -iko-suffix.
3)
Ihm geeft een overzicht der namen met dit suffix en schijnt zich bij de meening van
4)
Kern aan te sluiten. Wanneer Von Grienberger deze uitgangen wil verklaren uit de
Latijnsche suffixen -eius en -enus, dan is daarop te zeggen, dat de invloed van deze
uitgangen inderdaad van beteekenis kan zijn geweest voor den vorm, waarin de
namen door de beeldhouwers werden gebeiteld, maar dat daardoor niet wordt
verklaard, waarom deze uitgangen juist in de Rijnstreken worden gevonden.
Overigens is de samenstelling dezer suffixen nog niet voldoende opgehelderd.
Willen wij nadere gegevens krijgen betreffende den aard der matronen, dan
moeten wij trachten te verstaan, wat de bijnamen beteekenen. Het is echter slechts
een klein gedeelte der soms barbaarsch klinkende woorden, die zonder moeite
kunnen worden verklaard. Dit geldt in de eerste plaats van de betrekkelijk weinige
namen, die het verband met de plaats van den cultus uitdrukken; het zijn namen
als Albiahenae ( Albiniacum, Elvenich, R 3084-7), Julineihae ( Juliacum, Jülich,
R. 3159), Lanehiae ( Laciniacum, Lechenich, R 3160), Nersihenae ( Neersen,
R 3193), Vacallinehae ( Wachelndorf, of wellicht met den riviernaam de Waal, R
3178-82), die als min of meer zekere voorbeelden kunnen

1)
2)
3)
4)

Zie o.a. Helm t.a.p. I, blz. 399.
Germaansche woorden in de Latijnsche opschriften aan den Beneden-Rijn (Versl. en Med.
Kon. Akad. Wet. 2e R, 2e D 1872) blz. 305-9.
t.a.p. blz. 31-2.
Eranos Vindobonensis 1893 blz. 253 vlgg. (mij bekend door Schönfeld blz. 5 van zijn
Wörterbuch).
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worden genoemd. Dit is zeer weinig; het is natuurlijk mogelijk, dat verschillende
onverklaarde bijnamen eveneens een topische beteekenis hebben, ook al kunnen
wij ze niet thuisbrengen. Dat er zoo weinig bekende namen onder zijn, meent
Siebourg daardoor te kunnen verklaren, dat het hier de oude inheemsche,
voorromeinsche, wellicht keltische namen van gehuchten en hoeven betreft, die in
1)
den tijd der volksverhuizing geheel ten onder gegaan zijn . Dit is mogelijk, indien
men althans de topische beteekenis der bijnamen aanneemt. Daarnaast is ook te
bedenken, dat de barbaarsche woorden zeer onnauwkeurig kunnen zijn
2)
weergegeven .
Daarnaast staan een aantal volksnamen, zoowel in Gallische als Britsche en
Germaansche inscripties. Zoo noemt een Spaansche steen de Matres Gallaicae
(Coruña del Conde, Ihm Nr. 396), een Noorditalische de Matronae Vediantiae of
Vediantiarum. Een Gallische wijsteen uit de Lugudunensis noemt de Matres
Pannoniorum et Delmatarum, maar de dedicant was een tribunus militum van de
3)
leg. I Minerviae en dus mogelijk een Germaan . In Engeland kenmerken zich
dergelijke opdrachten door algemeenheid en vaagheid. Wij noemden reeds de
overzeesche matronen, aan wie verschillende steenen zijn gewijd; daaraan zijn toe
te voegen de inscriptie van Micklegate van het jaar 122 n. Chr. waarop staat Mat.
Af(ricanis) Ita(licis) Ga(llicis) (CIL VII 238) en die van Winchester aan de Matrib.
Italis Germanis Gal Brit (CIL VII, 5); de dedicant, die den tempel van Cambeckfort
(CIL VII 887) liet herstellen ter eere van de Matres omnium gentium schijnt de ware
beteekenis der moedergodinnen nauwelijks meer begrepen te hebben.
Talrijker zijn dergelijke namen in Germania inferior. Hier vinden wij dedicaties aan
de Matres Frisavae paternae (Xanten

1)
2)

3)

Bonner Jahrbucher CV, blz. 88 vlgg.
Toch is het opmerkelijk, dat de variaties der namen zoo gering zijn, indien zij op verschillende
steenen soms op aanmerkelijken afstand van elkaar voorkomen. Als zulke wisselvormen mag
men misschien beschouwen Vataranehae: Veteranehae en Albiahenae: Alhiahenae.
De steen is opgericht tussschen 193 en 196 (zie Ihm blz. 164).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

99
R 2439), aan de Matronae Hamavehae (Altdorf bij Jülich R 3154), de Matres Treverae
(Castra Vetera R 1344), de Matres Suebae (Keulen R 2333, 3175, Deutz R 3174).
Met de woorden Romanehis, Rumanehae, Rumnehae, op verschillende steenen
gevonden (Jülich R 731; Lommersum R 3168; Üllekoven R 3169; Bonn R 3170 en
Bürgel R 3171) zijn misschien de Romeinen bedoeld. Opmerkelijk is de wijding aan
de Matres Noricae op een bij Vechten gevonden steen, door Anneus Maximus,
legioensoldaat der I Minerviae (R 577). In vergelijking met het totale aantal der
inscripties zijn de volksnamen dus zeldzaam en wij mogen aannemen, dat dit een
1)
latere ontwikkeling van den matronencultus is .
Meer licht geven de bijnamen, die op den aard der matronen zelf betrekking
hebben. Een aantal van deze zijn, naar het schijnt, met gelijke praefixen gevormd
en wel ala- en au-. Wij beginnen met deze.
A l a g a b i a e (Bürgel R 3083) naast een meermalen voorkomend G a b i a e (R
3138-42). Kern verklaarde dezen naam als ‘geefsters van goede gaven’ (dus ā-afleiding van gāƀi). Het Germaansche karakter van deze godheden wordt nog
bevestigd door de Oudnoorsche godin Gefjon, terwijl ook de Dea Garmangabis op
een inscriptie van een Neckarsuebe te Lanchester opgericht (R 1864) met denzelfden
2)
stam samenhangt . Het is daarom ook niet juist den tweemaal voorkomenden vorm
Ollogabiae (Kastel R 3165 en Mainz R 3166) als den oorspronkelijk Keltischen naam
3)
te beschouwen, waarvan Alagabiae een germaniseering zou zijn ; het is integendeel
een voorbeeld van een galliseering van een Germaanschen naam.

1)

2)
3)

Als onzekere voorbeelden zijn hier nog aan toe te voegen de Matres [M?]arsacae (Riese
3094, vgl. Schönfeld t.a.p. blz. 75), [Mat]res Suebae [..]euthungae (R 3175). De Matres
paternae Hiannanef (R 1358), die Bang, Die Germanen im römischen Dienst blz. 83 als
moedergodinnen der Kaninefaten wil verklaren, zijn beter ter zijde te laten; de inscriptie is
alleen bekend door een afschrift uit de 17e eeuw.
Zie Much, Der germanische Himmelsgott blz. 75; K. Helm t.a.p. blz. 373, Karsten, Die
Germanen blz. 150.
Aldus Schönfeld, t.a.p. blz. 76.
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1)

A l a f e r h u i a e (drie steenen bij Jülich . Het woord hangt samen met got. fairhwaus,
2)
on. fjǫr. Schulze heeft het woord verklaard als ‘van alle menschen’; de naarn zou
dus te vergelijken zijn met de bovengenoemde ‘omnium gentium’. Hij heeft gewezen
op den godinnennaam Alateivia, dien men met een Germaansch woord *teivo- ‘god’
3)
4)
(vgl. on. tívar) verbinden kan en dus een gelijksoortige formatie is . Intusschen
kan men het enkelvoud Alateivia en het meervoud Alaferhuiae kwalijk als bij elkander
behoorend beschouwen; ik zou daarom eerder willen denken aan de oorspronkelijk
5)
abstracte beteekenis van den wortel *ferh a- ‘leven, levenskracht’ . De naam zou
dan beteekenen ‘de levenskracht schenkenden’ of ‘wier werking met de levenskracht
samenhangt’.
A l a t e r v i a e , op een steen door een soldaat der coh. I Tungrorum in Schotland
opgericht (CIL VII 1084; Cramond bij Edinburg). Door H. Kern werd de naam opgevat
6)
in verband met got. triu en dus als gelijkbeduidend met de Matres Silvestres . De
inscriptie luidt Matrib Alatervis et Matrib Campestris; men kon dus denken aan
‘woud-en veldgodinnen’. Maar de bijnaam Campestres duidt de godinnen aan als
7)
beschermsters van het legerkamp ; de verbinding van ‘wouden
legerkampbeschermsters’ lijkt mij echter onwaarschijnlijk. Ook de verklaring van
8)
Much als ‘allkräftigend’ door te verwijzen op de woordgroep van germ. *tre a
‘trouw’ is onbevredigend. Een verkeerde spelling is niet onmogelijk; dan zou

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Riese Nr. 3082 en 3090 (deze met onzekere lezing). Verder Oxé, Germania IX (1925) blz.
119.
Zfd Alt. LIV, blz. 172.
Zie over dit woord en het daarmee samenhangende Finsche Runkoteivas Karsten,
Germanisch-finnische Lehnwortstudien blz. 4 vlg.
Onaannemelijk zijn de verklaringen van H. Kern blz. 311, die ‘gezond’ vergelijkt (de dedicant
is een geneesheer) en van Much, PBB XVII blz. 168, die den naam opvat als de
‘alverlichtende’.
Zie mijn opmerking in dit Tijdschrift L, blz. 24.
Kern, t.a.p. blz. 310 vlgg., zoo ook Schönfeld s.v.
Zie Heichelheim, die 16 verschillende voorbeelden noemt uit Engeland, Germanië, Rome en
Dacië.
Zfd Alt. XXXV, blz. 320.
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men kunnen denken aan Alafer(h)uiae (of misschien aan Alateivia?).
Een tweede groep vertoont het praefix au-.
A u d r i n e h a e , op verschillende Keulsche steenen (Heichelheim kol. 2218). De
naam wisselt wat de dentaal betreft; wij vinden ook de vormen Au rinehae,
Autriahenae, Authrinehae. Het grondwoord was derhalve waarschijnlijk auþr-, dat
1)

ik opvat als een -þr ō-afleiding van een stam au-, a a-, die ons uit de Oernoorsche
2)
runeninscripties herhaaldelijk is overgeleverd . Daarnaast komt ook de verlengde
vorm auja voor (bijv. op de bracteaten van Sjaelland en Skodborg), die door S.
3)
Bugge onder verwijzing naar got. awiliudon als ‘kleinood’ is vertaald. De beteekenis
van den wortel au- is echter ruimer; verwant met vedisch avati ‘helpen’ heeft het
van den aanvang een plaats in den religieusen woordenschat, gelijk Marstrander
4)
overtuigend heeft aangetoond . Het beduidt ‘goddelijke bescherming’ en komt met
deze beteekenis nog voor in het merkwaardige gebed van Glumr Þorkelsson gott
5)
ey gǫmlum mǫnnum, gott ey órum (= oerum) mǫnnum . De Matronae Audrinehae
zouden dus ‘geefsters van goddelijken bijstand’ zijn.
6)
7)
A u f a n i a e . Deze naam komt op een aantal inscripties van Nettersheim , Bonn ,
8)
Keulen, Mainz, Zülpich, Bürgel en Winseling voor. Maar ook ver buiten de
Rijnstreken zijn steenen gevonden en wel te Lyon in de reeds genoemde

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

8)

Zooals on. fleyðr en leiptr.
Aarbøger for nord. Oldk. og Hist. 1905 blz. 168.
Ibidem blz. 286 vlgg.
Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap III (1929) blz. 121.
Zie Jón Helgason in Festskrift F. Jónsson blz. 377-384.
Zie Lehner, Das Heiligtum der Matronae Aufaniae bei Nettersheim in de Bonner Jahrb. CXIX,
blz. 301.
Een groot aantal nieuw gevonden inscripties deelt H. Lehner mee in de Bonner Jahrbücher
CXXXV (1930) blz. 1 vlgg. (in het geheel 35 nummers). Opmerkelijk is het, dat een groot deel
dezer wijsteenen geplaatst zijn door mannen in hooge militaire en burgerlijke functies.
Zie Heichelheim kol. 2219-2222.
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1)

inscripties van den tribunus militum der leg. 1 Min. en een tweede in Zuid Spanje
2)
3)
te Carmo , waaromtrent niets naders bekend is . Het lijdt geen twijfel, dat deze
4)
matronen aan den Rijn en wel in het bijzonder te Bonn werden vereerd en wij zien
hier een duidelijk voorbeeld, dat ook inscripties, die in Gallië gevonden zijn, van
5)
Germaansche herkomst kunnen wezen. De naam is moeilijk te verklaren; Much
dacht aan verwantschap met got. ufjo ‘overvloed’ en verbond het daarom met de
praepositie uf. Hij vertaalt ‘emporbringenden, äufnenden’, maar moet erkennen, dat
6)
7)
de ablautstufe ongewoon is . Meissner wil den naam in verband brengen met den
volksnaam der Ubii, hetgeen door Heichelheim en Lehnert aannemelijk wordt geacht.
Is het echter door andere voorbeelden te steunen, dat door middel van ablaut in het
Westgermaansch adjectieven van volksnamen worden afgeleid? Indien wij in dit
woord het praefix au- aannemen, dat waarschijnlijk ook te vinden is in de namen
Aumenahenae, Aviaitinehae en Avivae (?), moeten wij het scheiden in au + fan a;
8)
dit deed H. Kern , die het laatste deel vergeleek met het on. fenja. Maar dit woord
9)
is alleen als eigennaam bekend en is zelf niet bevredigend verklaard . Wellicht mag
men samenhang aannemen met got. fana ‘lap’, ohd. fano ‘vaan’, dat verbonden
wordt met gr. πηνό , ‘inslagdraad’, πήνη ‘weefsel’ en den naam Aufaniae dus
verklaren als ‘de gelukspinnenden’.
Nog zijn toe te voegen:
G a v a d i a e , op een aantal steenen uit den omtrek van

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

7)
8)
9)

Zie Ihm Nr. 394, CIL XIII 1766, Riese 167.
Zie Ihm Nr. 398, CIL II 5413.
Zij luidt Matribus Aufaniabus (eigenlijk: AVEANIABVS).
Vgl. Lehnert, Bonner Jahrbücher l.c. blz. 47.
Zie ZfdAlt. XXXV, blz. 317.
Als Kauffmann t.a.p. blz. 41 opmerkt: ‘ich bin aber ausser Stande mit dieser Etymologie
irgendwelchen Begriff oder irgendwelche Anschauung zu verbinden, wenn nicht vielleicht der
hochgelegene Lagerplatz der Legion gemeint war’, dan getuigt dit van een niet willen begrijpen.
ZfdAlt. LXVI, blz. 59.
t.a.p. blz. 318-320.
Zie Gering-Sijmons, Edda-Kommentar II, blz. 451.
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Gladbach, en Rödingen (R 3143-9). Kern verklaart den naam als ‘sponsales’, onder
verwijzing naar got. wadi ‘handgeld, pand’, gawadjon ‘verloven’, wat Much
1)
overneemt . Een steun voor deze verklaring leveren de inscripties gewijd door een
2)
man en een vrouw ; maar er zijn daarnaast ook andere, waarvan twee mannen de
3)
dedicanten zijn . Wellicht moet men dus het woord wadi in de ruimere beteekenis
van ‘verdrag, borgtocht’ nemen, vgl. ofri. wed ‘verdrag’, on. véðd ‘pand’, dat
4)
oorspronkelijk als ‘plechtige verbintenis’ mag worden opgevat . Deze Matronen
zouden zijn te beschouwen als ‘de beschermsters van geloften en verdragen’.
M a h l i n e h a e bekend uit een Keulsche inscriptie (R 3162), gewijd door een
5)
6)
man met den Gallischen naam Tib. Claudius Taticenus . Sedert H. Kern wordt het
woord gewoonlijk opgevat als de moedergodinnen van Mechelen (oudtijds
Machlinium); waarom deze te Keulen een wijding verkregen, wordt echter niet
verklaard; of deze plaats zoo vroeg reeds bestond, is bovendien geheel onzeker.
Eerder acht ik aannemelijk, dat beide woorden op denzelfden stam teruggaan,
wgerm. mahl-, mahal ‘gerechtsplaats’, on. mál ‘rechtshandeling, gesprek’, got. maþl
‘verzamelplaats’ (vgl. maþljan ‘spreken’). Deze matronen zouden dus in verband
staan met gerechtelijke handelingen, gelijk de Gavadiae met het afleggen van
geloften.
7)
A r v a g a s t a e (Müddersheim R 3095) beschouwt K. Helm als de matres van
de familie van een *Arvagastiz, hetgeen klaarblijkelijk alleen gebaseerd is op den
8)
overgeleverden mannennaam Arvagastes, Arbogastes . Much daarentegen ver-

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

Kern t.a.p. blz. 311, Much, ZfdAlt. XXXV, blz. 316.
Riese 3146 (Q. Jul. Severinus et Secundinia Justina) en 3147 (M. Novellius Privatus et Novellia
Secunda).
Riese 3145 (Sex. Jul. Securus et Jul. Januarius) en 3143 (Caldins Severus et Super).
Zie Güntert, Der arische Weltkönig und Heiland blz. 70-71.
Onzeker is de lezing op R 2826 van Deutz, waar niet meer staat dan M A H A L .
t.a.p. blz. 307.
t.a.p. blz. 402.
Schönfeld, Wörterbuch enz. blz. 31-2.
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1)

wijst op den woordstam *ar a-, bekend uit on. ǫrr ‘vlug, snel, vrijgevig’, os. aru,
oe. earu ‘snel, bereid’ en verklaart den naam als ‘mild schenkenden’.
2)
A f l i a e (R 3079-80) wordt door Much in verband gebracht met on. afl, oe. abal,
afol ‘kracht’, ohd. afla ‘anima’ en verklaard als ‘de sterkenden’. Dit is stellig te
3)
verkiezen boven de bewering van Kauffmann , die den naam van den Eifel erbijhaalt.
Schulze eindelijk wil den naam opvatten in verband met een beteekenis ‘voltrekking
4)
van ritueele handelingen’ , maar tot een dergelijke specialiseering van de beteekenis
bestaat geen aanleiding.
Dit zijn de matronennamen, die min of meer zeker kunnen worden verklaard;
5)
andere, waarvan dit niet het geval is, laat ik ter zijde . Wel verdienen nog genoemd
te worden latijnsche bijnamen als domesticae, die wijzen op een met het huis
verbonden vereering; Siebourg vergelijkt met deze matronae domesticae der
6)
Germaansche stammen de lares domestici van de Romeinen . Ook de vaak
voorkomende toenamen paternae, maternae, meae, suae wijzen op het karakter
7)
van schutsgeesten eener bepaalde familie . Het is evenwel opmerkelijk dat maternae
en paternae meermalen te zamen met volksnamen voorkomen: Matribus Frisavis
paternis (R 2439), waarschijnlijk Matribus [M]arsacis paternis sive maternis (Xanten
R 3094) en mogelijk Matribus paternis Hiannanef (Keulen R 1358).
De Matronen worden op sommige steenen te samen genoemd

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

ZfdAlt XXXV, blz. 320.
ibidem, blz. 316.
ZdVfV II, blz. 45. Zoo ook Helm o.c. I, blz. 401, die ovev het geheel geneigd is zooveel mogelijk
namen van matronen topisch te verklaren.
Schulze, ZfdAlt. LIV, blz. 173.
Zoo Vatviae (Much ZfdAlt. XXXV, blz. 317 zoekt verband met water), Vapthiae (R 3186; Much
ibid. blz. 318 ‘beschermenden’ bij ndl. wachten; Möller, AnzfdAlt XXV, blz. 118 ‘wevenden’);
Gesahenae (Kern blz. 333 ‘matronen van de zaadvelden’); Annaneptiae (Much, ZfdAlt. XXXV,
blz. 321 zoekt verband met *neftī ‘verwant’); Saitchamiae (Much, ibid. blz. 322 ‘toover
afwerend’, Schulze, ZfdAlt. LIV, blz. 174 ‘door toover bindend’. Zeer onzeker).
Bonner Jahrb. CV, blz. 102.
Lehner, West. Korr. Blatt XXV (1906), blz. 104 vlgg.
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met andere vrouwelijke godheden, of zijn er in eenig opzicht mee verwant. Het zijn
de Junones, Campestres, Parcae en Suleviae, die daarom een korte bespreking
vereischen.
1)
J u n o n e s . Reeds Ihm heeft op het nauwe verband met de matronae gewezen.
Op een drietal Noorditalische inscripties (CIL V 5450, 3237 en 5249) staat Matronis
Iunonibus; zij heeten evenals de matronen domesticae en zelfs vinden wij op een
2)
steen uit Keulen Iunonibus Gabiabus . De Junones zijn eigenlijk schutsgodinnen
van vrouwen en meisjes; het is daarom niet verwonderlijk, dat zij in een paar
Noorditalische inscripties matronae worden genoemd; men mag daaruit niet besluiten,
dat de Germaansche matronen gelijk te stellen zouden zijn met de Romeinsche
3)
Junones .
C a m p e s t r e s . Wij hebben reeds opgemerkt, dat de Matronen hier mede in het
bijzonder als beschermsters van het legerkamp worden gekenmerkt. Ihm wijst er
op, dat de dedicanten bijna zonder uitzondering soldaten zijn en dat de inscripties
gevonden worden, afgezien van die uit Rome zelf, in die streken, die van militair
belang waren. Het is mogelijk, dat de Campestres oorspronkelijk een bijnaam van
de Matronen waren, die pas later zelfstandig gebruikt werd; de verbinding Matres
4)
Campestres wordt evenwel slechts op twee Britsche inscripties aangetroffen .
P a r c a e . Op een Engelschen steen (Carlisle CIL VII 927) lezen wij Matrib Parc,
dat naar alle waarschijnlijkheid te lezen is Matribus Parcis. De gelijkstelling van de
drie matres met de drie Parcae verwondert ons niet; het is slechts de vraag, of
hiervoor een aanleiding is te vinden in het karakter der moedergodinnen zelven.
5)
Ihm wijst er op, dat dedicaties aan de Parcae hoofdzakelijk uit Noord-Italië en
Zuid-Frankrijk

1)
2)
3)
4)
5)

Bonner Jahrb. LXXXIII, blz. 76 vlgg.
R 2850 en 2851: Junonibus sive Gabiabus.
Toch zullen wij nog gelegenheid hebben te wijzen op de groote overeenstemming tusschen
beiden.
CIL VII 510 en 1084.
t.a.p. blz. 67.
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stammen en dat in Germania slechts twee inscripties zijn gevonden (Metz en Worms).
Wij mogen daaruit, meent hij, niet besluiten, dat de Parcae met de Matronen der
Rijnstreken in het bijzonder of met de moedergodinnen in het algemeen
geïdentificeerd mogen worden. Eerder acht hij verband met de Germaansche Nornen
aannemelijk. Het is echter de vraag, of wij het recht hebben, de Nornen van de
Matronen zoo scherp te scheiden. Men zou het ontbreken van Nederrijnsche
inscripties met den naam der Parcae ook zoo kunnen uitleggen, dat hier de Matronen
geheel gelijkwaardig aan de Parcen waren, maar slechts met den eersten naam
werden aangeduid. Indien op Keltisch gebied naast de Matres de Parcae afzonderlijk
worden vermeld, mag men hieruit afleiden, dat hier de moedergodinnen niet als
schikgodinnen werden opgevat.
S u l e v i a e . Deze godinnen komen in het bijzonder voor op de inscripties van
de equites singulares te Rome, gewoonlijk te zamen met een gansche reeks goden,
1)
terwijl meestal het woord Matribus er aan voorafgaat . Deze Suleviae worden ook
genoemd in de reeds aangehaalde inscriptie CIL VI 31161 in de verbinding Matribus
paternis et maternis meisque Sulevis, terwijl elders te lezen staat Sulevis et
2)
Campestribus (CIL VI 768). Zij worden ook in de Germaansche provincies vereerd .
Ik acht het waarschijnlijk, dat dit een afzonderlijke groep van schutsgodinnen was,
van welken aard schijnt mij onzeker. Indien Drexel ze beschouwt als ‘beschermsters
van huis en familie’ geschiedt dit voornamelijk, omdat wij eenmaal lezen meisque
3)
Sulevis . De naam is tot heden onverklaard. De gissing van H. Kern, dat het
4)
‘woudgodinnen’ zijn, is niet aannemelijk , nog minder de fantastische verklaring van

1)

2)
3)
4)

Ihm t.a.p. blz. 78 leest evenwel niet Matres Suleviae, maar Matres (et) Suleviae; Siebourg,
Bonner Jahrb. CV, blz. 89-91 verdedigt de lezing Matres Suleviae en acht het een voorbeeld
van ‘Unterordnung und Verschmelzung’ van ‘Sondergottheiten’.
Riese 3514-3517.
Bericht enz. XIV, blz. 35.
t.a.p. bl. 311, vgl. silva, ὕλη. Het daarnaast optreden van Campestres geeft aan deze
etymologie natuurlijk geen steun.
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1)

Much als ‘godinnen die goede gelegenheid, goede middelen verschaffen . Ook
indien verband met de Matronen mocht hebben bestaan, leeren wij hieruit niets
omtrent het karakter van deze.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de moedergodinnen in de Rijnstreken een
bijzondere vereering genoten. De bijnamen, die haar worden gegeven, hebben
meermalen betrekking op den aard dezer godheden, zij zijn in een aantal gevallen
onmiskenbaar Germaansch. Indien deze cultus van Keltischen oorsprong was, dan
moet men aannemen, dat ondanks den Gallisch-Romeinschen vorm der wijsteenen
en der inscripties, toch de uitheemsche cultus zelf zoo diep in het godsdienstig leven
der Germaansche stammen was doorgedrongen, zoo volkomen gegermaniseerd
was, dat de sporen van deze Germaansch geworden vereering in de Latijnsche
inscripties zou te merken zijn. Niemand zou twijfelen aan het Germaansche karakter
der Nederrijnsche Matronenvereering, indien niet daarnaast een gelijksoortige cultus
in de Gallische streken bekend was. De meening, dat de Germanen in vele opzichten
onder Keltischen invloed stonden, gepaard aan de hypothese, dat zij in de Rijnstreken
in de plaats van een oorspronkelijk Keltische bevolking zijn gekomen, kunnen deze
2)
opvatting slechts versterken .
Het is evenwel ook mogelijk, de matronenvereering der Rijnstreken als zuiver
Germaansch te beschouwen en er dus van uit te gaan, dat onafhankelijk van
elkander, bij Kelten zoowel als bij Germanen de cultus van moedergodinnen
inheemsch is geweest. Deze beschouwing wint aan waarschijnlijkheid, indien ook
bij andere Germaansche stammen van een

1)
2)

ZfdAlt. XXXV, blz. 318; hij verdeelt in su + levia en vergelijkt met het laatste got. lewjan!
Te weinig heeft men ook rekening gehouden met het feit, dat de Keltische en Germaansche
streken op andere gebieden van het geloof een scherp onderscheid vertoonen. Typisch
Gallische goden als de gehoornde en driehoofdige goden en de god met het wiel ontbreken
in de Rijnstreken ten eenen male; dan zijn de Matronen wel typisch Germaansch.
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dergelijke vereering de sporen te vinden waren. Maar hieromtrent kunnen wij geen
oordeel uitspreken, voor wij den aard der Nederrijnsche moedergodinnen hebben
bepaald.
Men heeft hier alleen in de bijnamen eenige gegevens. Daar deze in een aantal
gevallen betrekking hebben op de plaats der vereering en daar dit in het bijzonder
bij de Keltische stammen het geval is geweest, werden zij aanvankelijk beschouwd
1)
als l o c a l e godheden , in engeren zin als beschermsters van een familie en de
plaats, waar zij gevestigd was. In het reeds meermalen aangehaalde opstel van
Ihm worden zij bepaald als ‘godheden die zorgen voor zegen en huiselijken welstand,
2)
het welzijn van het huis en de familie’ . Siebourg legt sterk den nadruk op hare
topische beteekenis en bepaalt ze als ‘moederlijke schutsgodinnen der
3)
4)
nederzettingen’ . Ook Schönfeld verklaart , dat het hoofdkarakter der
matronenvereering vóór alles topisch is en omschrijft ze vervolgens als ‘weldoensters
van huis en hof’. Toch waren er toen reeds andere meeningen uitgesproken, zoo
door Lehner, die betoogd had, dat de Matronen juist niet in de eerste plaats topische
5)
godheden zijn geweest , daar in sommige plaatsen (zooals in Thorr) verschillende
Matronen werden vereerd en omgekeerd voor dezelfde matronen op verschillende
plaatsen wijsteenen zijn opgericht. Later heeft Fremersdorf er op gewezen, dat in
6)
Keulen een reeks van Matronae vereering genoten . Intusschen men moet deze
getuigenissen niet overschatten. De Matronae Suebae die in Keulen op een wijsteen
vermeld zijn (R 2333),

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Zoo zegt Kauffmann t.a.p. blz. 44: Jede Etymologie, welche nicht auf eine Ortsbenennung
hinausläuft, muss nach allem, was wir wissen (dat is helaas buiten de namen weinig!) als
verfehlt betrachtet werden!! A. Riese, Westd. Zeitschr. XVII, blz. 37: die ursprüngliche keltische
Bedeutung ist die der schützenden Ortsgottheiten, der ursprüngliche Name ü b e r a l l
(spatieering van Riese) ein örtlicher.
Bonner Jahrb. LXXXIII, blz. 70.
Bonner Jahrb. CV, blz. 88.
t.a.p. blz. 75.
West. Korr. Blatt XXV, blz. 104 vlgg.
Bonner Jahrb. CXXXIII, blz. 213 vlgg.
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bewijzen slechts, dat de krijthandelaar, die om een of andere reden de Matres meae
Germanae Suebae wilde vereeren, dit gedaan heeft, toen hij in Keulen vertoefde.
Zoo werd in Lyon door den tribunus militum der leg. I Min. de wijsteen aan de
Matronae Aufaniae en de Matres Pannoniorum et Delmatarum opgericht, toen in
verband met den troonstrijd in 169 dit legioen ten bate van Severus aan den strijd
1)
bij Lugudunum deelnam . Van meer beteekenis is, dat er slechts zoo weinig
plaatsnamen in de bijnamen der moedergodinnen kunnen worden herkend en het
is zeer gewaagd met Siebourg aan te nemen, dat dit het gevolg is van de
voor-Germaansche, wellicht Keltische, plaatsnamen, die later door de volksverhuizing
zouden zijn weggevaagd. Eerder zou men dan met Lehner kunnen denken aan
namen van families, en dan de matronen als huisgodinnen beschouwen.
Is dit de eigenlijke beteekenis van den cultus, dan blijkt hij een uitbreiding te
hebben ondergaan; oorspronkelijk beschermsters eener familie, werden de matronen
naderhand die van een gansche nederzetting, ten slotte die van een volksstam.
Maar het komt mij voor, dat dit van ondergeschikt belang is, althans voor het bepalen
van het karakter der moedergodinnen; immers niet de uitgestrektheid van het gebied,
waarover zij haar zegenrijken invloed uitoefent, bepaalt den aard eener godheid.
Wij merken herhaaldelijk op, dat de plaatselijk vereerde godheden door naburige
streken worden overgenomen; wij mogen daarom nog niet zeggen, dat met het
woord topisch het karakter van zulke godheden is omschreven. Wanneer een poging
is aangewend, om den werkelijken aard der matronen te bepalen, heeft men dan
ook het topische karakter als een bijkomstigheid beschouwd en haar opgevat òf als
2)
3)
vruchtbaarheidsgodinnen , òf als noodlotsgodinnen .

1)
2)
3)

Zie Pauli-Wissowa XII, kol. 1428.
Zoo Meyer, Germanische Mythologie blz. 262 en Krappe, Mythologie Uuiverselle blz. 225.
Zoo Much, ZfdAlt LXV, blz. 44.
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Uit de bijnamen krijgt men inderdaad den indruk, dat de matronen met de
vruchtbaarheid zijn verbonden. Indien de vroegere verklaringen luidden ‘het welzijn
van huis en hof’, werd hiermede wel het zelfde bedoeld. Immers de soldaat, die in
zijn garnizoen een wijsteen zette aan zijn moedergodinnen, dacht in het bijzonder
aan haar betrekking tot hemzelf en het ouderlijk huis, waar hij ze vroeger had vereerd;
maar het is best mogelijk, dat hij in zijn woonplaats haar als de schenksters van de
vruchtbaarheid van akker en veestapel zou hebben beschouwd. Door de bijzondere
positie, waarin de soldaat verkeerde, werd zijn verhouding tot de moedergodinnen
persoonlijker, dan zij dat thuis zou zijn geweest. De naam ‘alschenksters’, die ons
onwillekeurig herinnert aan de Grieksche aardegodin Pandora, wijst evenals die
van alaferhuiae op een beteekenis van vruchtbaarheidgevende machten.
Much heeft betoogd, dat de Matronae niet anders zouden zijn dan de in een
goddelijken sfeer verheven helpende vrouwen, die bij de geboorte van een kind
aanwezig waren. Daar het pasgeboren kind als ‘schicksalslos’ werd beschouwd,
moesten zij het lot bepalen en werden aldus ‘schikgodinnen’. Zij waren dus Parcae,
gelijk ik ook reeds hierboven uiteenzette bij de bespreking van de verhouding
tusschen deze godinnen en de Matronen. Als schikgodinnen zijn zij daarom nog
niet vergoddelijkte vroedvrouwen; vervullen zij deze functie, dan geschiedt dit, omdat
zij nu eenmaal met vruchtbaarheid verbonden zijn. Ook de Parcae zijn nauw met
1)
de geboorte verbonden (vgl. parere) en bepalen het lot der stervelingen . De Charites
zijn oorspronkelijk chthonische wezens en schenken daarom ook de zegeningen
der aarde; haar namen Auxesia, Thallo, Karpo bewijzen duidelijk het verband met
de vruchtbaarheid, haar attributen zijn evenals die der Germaansche matronen
bloemen en vruchten. Maar de Charites bestemmen ook bij de

1)

Of dit uitsluitend het gevolg is van een verkeerde afleiding uit pars ‘aandeel’, zooals R. Peter
in Roschers Lexikon III, 1569 aanneemt, waag ik te betwijfelen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

111
geboorte 's menschen lot; zij geven adel van geest en van uiterlijk; zij schenken de
overwinning. Aldus worden zij in het bijzonder de beschermsters van de mannelijke
1)
jeugd, later van den staat en het volk . Hier merken wij een treffende gelijkenis met
de Germaansche moedergodinnen op. Ook deze zijn godinnen, die voorspoed
geven en wel allereerst vruchtbaarheid, maar het zijn niettemin voornamelijk soldaten,
die haar wijsteenen offeren; zij worden ten slotte beschermsters van heele
volksstammen. Indien de milites dus de matronen vereeren, kunnen zij dit hebben
gedaan als de schutsgodinnen van het ouderlijk huis, maar ook als de beschermsters
van den krijgsman. Alagabiae beteekent ‘alschenksters’; het is daarom moeilijk te
zeggen aan welke gaven in elk bijzonder geval de dedicant heeft gedacht.
Indien wij de matronen als chthonische godheden beschouwen, wordt ons haar
veelzijdige ontwikkeling begrijpelijk. Zij zijn in de eerste plaats verbonden met de
vruchtbaarheid van den akker en met de voortbrenging van mensch en dier. Als
godinnen, die bij de geboorte worden aangeroepen, zijn zij ook als noodlotsmachten
gedacht, maar zij bepalen de toekomst, omdat zij als onderaardsche machten de
geheimen van het leven kennen. De voorstelling, die Much geeft, is veel te
simplistisch; de moedergodinnen bepaalden het lot om dieperliggende oorzaken,
dan haar optreden aan de wieg van het pasgeboren kind. Haar beteekenis als
beschermsters van plechtige geloften en verdragen, van rechtshandelingen, die wij
hebben afgeleid uit de namen Gavadiae en Mahlinehae, is onmiddellijk duidelijk als
een gevolg van haar chthonisch karakter.
Zij zijn werkzaam in elke hoeve, in elke familie. Daarom zijn zij, naar den schijn,
zoo sterk aan een bepaalde plaats gebonden. Maar men zou zich vergissen, indien
men meende, dat zij dit uitsluitend waren. De locale moedergodinnen zijn

1)

Zie Pauli-Wissowa III, 2169 vlgg.
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de bijzondere manifestaties van de vruchtbaarheidscheppende machten in den
engen kring van familie of buurtschap; daarnaast kunnen zij evenwel ook gedacht
zijn als beschermsters van grootere groepen, die ten opzichte van
vruchtbaarheidscultus een eenheid vormden. De bijnamen paternae en maternae,
meae en domesticae zijn derhalve even kenschetsend voor zulke godheden als
Frisavae of Suevae.
De matronen vertoonen de kenmerken van chthonische godheden, zooals wij die
ook bij andere volkeren kunnen vaststellen. Zij vertoonen ze bovendien in een
zoodanig organisch verband, dat zij het product schijnen te zijn van een lange
ongebroken ontwikkeling. Ook om deze reden komt het mij onaannemelijk voor, dat
zij Keltisch import zouden zijn. Wij hebben, zooals reeds voor dertig jaar Siebourg
terecht opmerkte, hier een voorbeeld, dat de Keltische en de Germaansche
1)
godsdienst op een belangrijk punt overeenstemden .

3. De vereering van vrouwelijke godheden bij de Germanen
Als een bewijs voor den Germaanschen oorsprong van den matronencultus heeft
men wel aangevoerd de vereering der drie Maria's, die met name in het Duitsche
2)
volksgeloof een belangrijke plaats innemen . De Katholieke kerk zou aldus een
cultus hebben gesanctioneerd, die onuitroeibaar was gebleken. Aan pogingen
daartoe had het waarlijk niet ontbroken; getuigen de boeteregels van den bisschop
Burkhard van Worms, waarin gesproken wordt van het gebruik een maaltijd klaar
te zetten voor de drie zusters, die men gemeenlijk Parcae noemt en van wie men
3)
hulp en bijstand verwacht . Het is stellig meer dan een toeval, dat in den dom van
die zelfde

1)
2)
3)

Bonner Jahrb. CV, blz. 102.
Zie v. Wlislocki, Germania NR XXII (1889) blz. 134.
De plaats luidt: fecisti ut quaedam mulieres in quibusdam temporibus anni facere solent: ut
in domo tua mensam praeparares et tuos cibos et potus cum tribus cultellis supra mensam
poneres, ut si venissent tres illae sorores, quas antiqua posteritas et antiqua stultitia Parcas
nominavit, ibi reficerentur ...
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de

stad Worms een oud steenen relief uit de 15 eeuw vereering genoot, waarop drie
vrouwelijke gestalten zijn afgebeeld. Als haar namen zijn daarbij geschreven de
woorden Einbede, Warbede, Wilibede, die ons bewijzen hoe populair deze cultus
1)
is geweest .
De opvatting, dat de drie Maria's een verchristelijking zijn van een drietal
oorspronkelijk heidensche godinnen komt mij waarschijnlijker voor, dan de
omgekeerde meening, dat dit Duitsche volksgeloof uit Christelijke voorstellingen
zou zijn af te leiden. Uitgaande van het feit, dat in een groot aantal tooverspreuken,
bij Germaansche, Slavische en Finsche volkeren in omloop, drie Maria's worden
genoemd en van haar handelingen worden medegedeeld, die op Bijbelsche
voorstellingen kunnen teruggaan, heeft Mansikka betoogd, dat het geloof aan de
2)
drie Maria's zijn oorsprong heeft in Christelijke, voornamelijk apocriefe legenden .
Zoo eenvoudig is de verhouding evenwel niet. Zelfs indien men aanneemt, dat de
3)
tooverspreuken op Christelijke formulieren teruggaan , volgt daaruit nog niet, dat
het geloof aan drie vrouwelijke godheden niet reeds in den heidenschen tijd kan
hebben bestaan.
Integendeel, het godinnendrietal vinden wij in de Germaansche wereld
herhaaldelijk; de sporen ervan zijn in het huidige volksgeloof nog te vinden. In
4)
Frauweiler bij Bedburg werd, naar E.H. Meyer meedeelt , op den eersten Augustus
bij het eind van den korenoogst het Dreijungfernfest gevierd en aan de Zuidduitsche
‘Heilrätinnen’ offerde men drie zwarte penningen of ook voor den oogst drie aren,
die met witte zijde samengebonden door een kind, jonger dan zeven jaar, op den
akker werden neergelegd.

1)
2)
3)
4)

Zie Güntert, Kalypso blz. 241 vlgg.; W. Mannhardt, Germanische Mythen blz. 644 vlgg.
Über russische Zauberformeln mit Berücksichtigung der Blut- und Verrenkungssegen blz.
195 vlgg.
Ik geloof, dat de Finsche school te ver gaat en dat men wel degelijk met oude heidensche
formules moet rekening houden.
Germanische Mythologie blz. 258.
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Tot dezelfde voorstellingen reken ik de ‘witte wieven’, die in het Oosten van ons
land en in de aangrenzende streken van Duitschland bekend zijn. Het tegenwoordige
bijgeloof vat ze op als spookgestalten; gewoonlijk wordt van haar verteld, dat zij een
boer, die haar oneerbiedig toespreekt, achtervolgen en kwaad trachten toe te voegen.
Zij huizen in bepaalde heuvels, die daarnaar wievenbelter worden genoemd, elders
heeten zij ‘witte juffers’, die het volksgeloof van den Achterhoek en Limburg nog
kent. Indien Schrijnen den ‘sterk animistischen grondtoon’ dezer wezens op den
1)
voorgrond stelt , dan hecht hij blijkbaar groote waarde aan den huidigen vorm van
het volksgeloof, dat in menig opzicht een onjuist beeld geeft van de oorspronkelijke
beteekenis der bovennatuurlijke wezens en daarom voor de verklaring met groote
2)
omzichtigheid moet worden gebruikt . Door de kerk veroordeeld, werden zij
vereenzelvigd met de groote groep van demonen, die inderdaad grootendeels
doodengeesten waren. Indien de Teutonist ze ‘guede holden’ noemt, kan men
daaruit geen gegevens putten voor haar oorspronkelijk karakter, al nemen wij er
gaarne nota van, dat zij als zegenrijk werden opgevat. De animistische verklaring
kan in elk geval geen rekenschap geven van het merkwaardige verschijnsel, dat de
witte wieven gewoonlijk als drietal optreden.
Ook wat de predikant Picardt van haar verteld, verdient onze aandacht. Hij zegt
3)
omtrent de witte wieven van Drenthe , dat men ‘door de ingesetenen eendrachtigh
van haar in 't gemeyn sal hooren verklaren, datse by dagh en nacht dickwijls van
barende en noodtlijdende vrouwen zijn ghehaelt en souden die gheholpen hebben,
oock dan wanneer alles desperaet was: datse de superstitieuse menschen souden
ghewichelt en haer geluck en ongeluck voorgeseyt hebben’. Ofschoon de

1)
2)
3)

Nederlandsche Volkskunde I, blz. 90.
Zie mijn opmerkingen in FF Comm. Nr. 94.
Korte beschrijvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteiten der provintiën en landen
gelegen tusschen de Noord-Zee, de IJssel, Emse en Lippe enz. (Amsterdam 1660), blz. 46.
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witte wieven volgens Picardts voorstelling reeds enkele trekken vertoonen, die
1)
duidelijk aan de alven herinneren , zoo is toch haar hulp bij bevalling en de daarmee
gepaard gaande lotsvoorspelling een duidelijk bewijs, dat zij oorspronkelijk als
vrouwelijke wezens werden gedacht, die zoowel aan de weird-sisters van het
Engelsche volksgeloof, als aan de Noorsche Nornen herinneren en die met de
Nederrijnsche matronen mogen worden vergeleken.
Deze witte wieven van Oostelijk Nederland beschouw ik als een overleefsel van
Germaansch geloof; er is naar mijn meening geen enkele reden, om voor deze
2)
streken aan een Keltisch substraat te denken . Te zamen met de getuigenissen uit
de Rijnstreken omtrent de drie Maria's en andere drietallen van zusters, mogen wij
het als zeer waarschijnlijk aannemen, dat hier van oudsher het geloof aan drie
vrouwelijke godheden heeft bestaan. Ik ben geneigd, daarmede te verbinden het
geloof aan drie feeën, die in de sprookjes aan de wieg van den pasgeborene het
lot komen bepalen; hoezeer ook gemoderniseerd, in naam en in voorkomen, zijn
zij in den grond niet anders dan de drie Matronen in de rol van Parcae. Herhaaldelijk
vinden wij van de feeën vermeld, dat de beide eerste goede gaven schenken, maar
3)
de laatste een verwensching uit . Ook hier treffen Keltisch en Germaansch
volksgeloof overeen en ongetwijfeld heeft de sprookjeslitteratuur in dit opzicht sterken
invloed van Fransche feeënsagen ondergaan. Toch zou ik het merkwaardige feit,
dat op de matronenreliefs in het kapsel der vrouwen een onderscheid wordt gemaakt
tusschen de middelste en de buitensten, willen verklaren in verband met een
gelijksoortige verschil der sprookjesfeeën.

1)

2)
3)

Zoo vertelt hij verder dat ze gestolen en verborgen goederen terugbrengen en dat soms
menschen in haar ‘berghjes’ zijn geweest en daar ongeloofelijke dingen gezien en gehoord
hebben, waarvan zij echter onder geen beding iets mogen mededeelen.
Ik verwijs voor deze kwestie naar mijn opstel ‘De hypothese van het Keltische substraat’ in
een volgende aflevering van dit Tijdschrift.
Zie Bolte-Polivka I, blz. 439 en P. Saintyves, Les Contes de Perrault, blz. 72 vlgg.
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Het is ongetwijfeld een oude voorstelling, dat de schikgodinnen zoowel geluk als
ongeluk bepalen voor den mensch; de Moiren schenken het leven en den dood en
zij kunnen dit doen, omdat zij, evenals de Charites, tot de dooden-wereld behooren,
waaruit de wisselende -vormen van het leven verrijzen. De stiliseering van het
sprookje brengt mede, dat de fee, die kwaad voorspelt, dit doet, omdat zij zich wil
wreken voor een beleediging haar aangedaan; zij handelde echter oorspronkelijk
zoo, omdat dit nu eenmaal haar aard was.
Een voorbeeld levert ons reeds Saxo Grammaticus, die bij het verhaal van de
geboorte van Olawus Vegetus meedeelt, hoe diens vader Fridlewus de Parcen
1)
ondervraagt . Hij gaat naar een tempel, waar drie jonkvrouwen op zetels zitten, die
op zijn vraag het kind hare gaven schenken. De eerste geeft schoonheid en gunst
bij de menschen, de tweede vrijgevigheid, de derde gierigheid. Het verhaal is
merkwaardig, omdat het tracht een verklaring te geven voor tegengestelde
2)
eigenschappen in dezen held ; de schikgodinnen bepalen daarom ook niet het lot
van het kind, maar zijn karaktereigenschappen, gelijk dit ook van de feeën vermeld
wordt. Als een onderdeel van de sage van Fri leifr, die sterk den invloed van het
3)
verkeer met Engelschen en Ieren verraadt , mag men aan dit motief waarschijnlijk
niet te groote waarde hechten. De drie Parcen in den tempel schijnen het
verbeeldingsrijke brein van Saxo ontsproten en ik zou hierbij nauwelijks durven
denken aan eenig verband met de drie zittende matronen der Nederrijnsche
4)
wijsteenen .
e

Toch verdient het onze aandacht, dat in een gedicht van de 12 eeuw, het
vermaarde Sólarljó , de regels voorkomen:

1)
2)

3)
4)

Lib. VI, ed. Holder, blz. 181.
Er zijn meer voorbeelden van zulken tegengestelden aard in een enkel mensch; ik herinner
aan Hroerekr, die genoemd wordt slǫngvanbaugi en hnøggvanbaugi, of aan Halfdan, die
tegelijk heet: en mildi ok en matarilli.
Zie P. Herrmann, Die Heldensagen des Saxo Grammaticus II, blz. 410.
Gelijk Herrmann ibidem, blz. 409 noot 2 mogelijk schijnt te achten.
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1)

‘negen dagen zat ik op den nornenstoel’ , waarvan in dat verband de beteekenis
niet volkomen duidelijk is, maar waaruit toch blijkt, dat de stoel der nornen een
bekend begrip was. Als bij zoovele dingen op het gebied van den Oūdgermaanschen
godsdienst tasten wij hier in het duister. Maar dit betreft slechts een detail der
Nornenvoorstelling; omtrent deze zelf zijn wij voldoende ingelicht. Zij komen bij de
geboorte van den mensch het lot bepalen, gelijk dat op dichterlijke wijze beschreven
2)
wordt in het eerste lied van Helgi Hundingsbani . Zij worden echter ook voorgesteld
als helpende vrouwen bij de geboorte; immers in Fáfnismál str. 12 wordt den draak
de vraag voorgelegd:
hveriar ro þaer nornir er nau gǫnglar ro
ok kiósa moe r frá mǫgum?
3)

Dat hier de Nornen als helpsters in den barensnood optreden , vindt bevestiging in
het moderne Noorweegsche volksgeloof; de pap, die bij de geboorte als traditioneele
spijs wordt gegeten, heet in Setesdal nornegrauten, op de Färöer nornagreytur; zij
4)
is waarschijnlijk oorspronkelijk als offerspijs bedoeld . Overigens blijkt uit de oude
litteratuur weinig betreffende de werkzaamheden dezer godinnen, wij hebben zeker
niet het recht haar te beschouwen als beschermende vrouwen van den held, die in
het gevecht hem tegen wapenen

1)
2)
3)

4)

F. Jónsson, Skjaldedigtning B I, blz. 643, str. 51: á norna stóli satk niu daga.
Str. 2: nótt varðí boe, nornir kvómo, þaer er ǫðlingi aldr um skópo.
De opvatting van Ch. N. Gould, Modern Language Notes XLIII, blz. 218-221, dat deze verzen,
die hij vertaalt ‘which are the norns who move in haste and take mothers from children’ zouden
beteekenen, dat de nornen de kinderen van de moeders wegstelen, is niet aannemelijk; er
staat kiósa moeðr frá mǫgom, hetgeen het omgekeerde is, van wat Gould er in lezen wil. Hij
ziet geheel over het hoofd, dat kjósa ook de beteekenis heeft van ‘door toovenarij beinvloeden
(vgl. ozw. kiusa ‘betooveren’, ode. kiuse ‘door toovenarij verderven’, nzw. tjuse, nde. kyse);
door tooverkracht heeft de ontbinding plaats en het is de moeder, die van het kind moet
worden losgemaakt, aangezien het nieuwe leven uit de banden van het moederlichaam moet
worden bevrijd. Dit blijkt ten overvloede duidelijk uit de woorden van str. 8 der Sigrdrífomál:
beysa kind frá konom.
Voor verdere voorbeelden Reichborn-Kjennerud, Vår gamle trolldomsmedisin byz. 53-54.
Oddrunargrátr str. 9 heeft hiermee niets te maken (cf. Gering-Sijmons, t.a.p. II, blz. 330).
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beveiligen of zijn vijanden verdelgen, gelijk Reichborn-Kjennerud doet, die ze
volkomen met de dísir vereenzelvigt. Zoo doen ook de oude schrijvers, die het
onderscheid tusschen dísir, nornir, spákonur, fylgjur en valkyrjur niet steeds in het
oog hebben gehouden. Zeker heeft de Noorsche geleerde een onjuist beeld van
de Nornen gegeven, als hij ze verldaart als doodengeesten; de str. 28 van Atlamál,
die hij als bewijsplaats voor deze meening aanvoert, spreekt slechts van dísir, die
1)
hier eerder als fylgjur, geleigeesten, dan als nornen worden opgevat . Het ligt voor
de hand, dat de bronnen uit den Christelijken tijd geen onderscheid tusschen de
verschillende groepen van vrouwelijke wezens kunnen maken; wij zullen echter
goed doen, zooveel mogelijk slechts van die plaatsen gebruik te maken, waar de
nornen expressis verbis worden genoemd.
De Edda-poëzie kent drie Nornen, welke het lot der menschen bepalen: zij zitten
onder den wereldboom aan den Ur arbrunnr, zooals dit in str. 20 der Vǫluspá staat,
2)
die ofschoon op deze plaats geinterpoleerd , toch uit een ouder gedicht kan
stammen. In deze strofe zijn weer twee regels ingevoegd, die de namen der Nornen
noemen, nl. Ur , Skuld en Ver andi. Men is algemeen van oordeel, dat deze
namen pas later zijn ontstaan: Skuld is ook een walkurennaam, Ver andi
3)
klaarblijkelijk een jonge abstractie , terwijl Ur het verpersoonlijkte noodlot is en
dus aanvankelijk op zich zelf stond. De vrouwelijke wezens, die in deze
geinterpoleerde strofe worden genoemd heeten niet nornen, maar slechts ‘meyiar
margs vitandi’; zij worden echter in de Oudnoorsche overlevering, met name door
4)
Snorri wel als zoodanig beschouwd.

1)
2)
3)
4)

Het is bovendien zeer de vraag, of de dísir van r. 4 dezelfde zijn als de konor danðar van r.
1; zie Olrik-Ellekilde, Nordens Gudeverden, blz. 179.
Boer, Edda II, blz. 9 vlgg.; Gering-Sijmons I, blz. 24 en Olrik-Ellekilde, t.a.p. blz. 183.
E.H. Meyer, Mythologie der Germanen, blz. 254 denkt aan de mogelijkheid dat dit een
navolging is van de laatlatijnsche Parcennamen, Praeteritum, Praesens, Futurum.
De woorden van Snorri zijn, als men wil, een aanwijzing van een bewuste identificatie: na de
parafrase der Vǫluspá-strofe vervolgt hij: þessar meyjar skapa mǫnnum aldr; þaer kǫllum vér
nornir (Gylfaginning e. 14).
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Toch is klaarblijkelijk het drietal nornen niet de eenige, zelfs niet de meest gewone
voorstelling, die men oudtijds van haar maakte. Snorri erkent het zelf in de
Gylfaginning: behalve die drie nornen bij den wereldboom, zijn er ook anderen, die
1)
tot elk kind komen, dat geboren wordt om diens leven te bestemmen . Men krijgt
den indruk, dat er een onbeperkt aantal is, machten die het lot bepalen, maar van
wie wellicht bij elke geboorte slechts enkele aanwezig waren gedacht. Op de vraag
in Fáfnismál, die wij zooeven aanhaalden, luidt het antwoord:
Sundrbornar mjǫk segi ek at nornir sé,
eigot þaer aett saman;
sumar ero áskungar sumar álfkungar
sumar doetr Dvalins.

Men leidt daaruit gewoonlijk af, dat dus de Nornen gerekend worden tot de Azen,
alven en dwergen, wat dan zoo kan worden uitgelegd, dat ze behooren tot de
2)
machten der onderwereld, in het bijzonder tot de zielen der afgestorvenen . Ik geloof,
dat wij aan deze mededeeling geen enkele waarde kunnen toekennen; de strofe
laat zich vergelijken met str. 143 van Hávamál, waar ook van de runen een dergelijke
drieledige herkomst wordt aangegeven, want zij werden geritst door
O inn me ásum en fyr álfum Dáinn
Dvalinn dvergom fyrir.

Men krijgt den indruk, dat dit schema, dat wellicht voor de runen eenmaal was
vastgesteld, op de nornen is overgedragen, een indruk die slechts kan worden
versterkt door den naam Dvalinn, die in beide gevallen als aanduiding der dwergen
3)
wordt gebruikt . De Nornen zijn inderdaad van uiteen-

1)
2)
3)

Gylfaginning ibidem.
De opvatting van Olrik-Ellekilde, blz. 184, dat hiermede bedoeld zijn de Nornen van edelen,
boeren en slaven, wordt door niets gesteund.
Dit te meer, omdat zij in de litteratuur vaak slechts tot staffage dienen. Kenschetsend is het
in de romantische saga's stereotype trekje, dat bij een geweldig gevecht de nornen de
levensdraden niet gauw genoeg kunnen doorsnijden (bijv. Rémundarsaga, blz. 299).
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loopenden aard: Snorri gewaagt van gó ar en illar nornir, natuurlijk de
1)
schikgodinnen, die nu eens geluk, dan weer ongeluk bestemmen .
Het is een welkome aanvulling op de schaarsche gegevens, die wij bezitten, dat
er ook gesproken wordt van een werkelijke vereering der nornen. In een der strofen,
2)
waarin Hallfrø r Vandrae askáld het heidensche geloof afzweert zegt hij:
ver um flest at for ask
fornhaldin skǫp norna

d.w.z. ‘wij zijn verplicht ons te onthouden van de oudtijds opgevolgde bestemmingen
3)
der nornen’ . Wij krijgen den indruk, dat de Nornenvereering door den dichter van
groot belang werd geacht; zij wordt gelijkgesteld aan die van Odin en Njord. Daar
Hallfrø r deze strofe dichtte in het jaar 996, is aan de betrouwbaarheid der gegevens
niet te twijfelen: dit is een getuigenis uit heidenschen tijd.
Het is moeilijk zich een duidelijke voorstelling van deze goddelijke wezens te
maken, omdat het woord dísir ten slotte gebruikt wordt voor allerlei vrouwelijke
godheden en het dus zoowel fylgjur als valkyrjur beteekenen kan. Eerst door het
onderzoek van K.F. Johansson, die met dezen cultus dien der Indische dhiṣanā's
4)
verbindt , is haar karakter als vruchtbaarheidschenkende machten duidelijk
geworden. De gegevens der Oudnoorsche litteratuur zijn schaarsch. Waar in de
Eddapoëzie

1)

2)
3)

4)

Zoo geven deze regels ook geen steun aan de wonderlijke verklaring van Gould, die wij
hierboven meedeelden; zijn these wordt al buitenmate verzwakt, doordat hij de nornir áskungar
niet als kinderstelende wezens vermag te verklaren. De troost, dat ‘the asynjar are unknown
to us as to number or function’, is wel schraal.
Skjaldedigtning B I, blz. 159 str. 10.
Zoo is de vertaling van Olrik-Ellekilde, blz. 186; terwijl F. Jónsson de regels opvat: wij moeten
ontgaan alle nornenbeschikkingen, waaraan men vroeger geloofd heeft. Daar in deze strofe
sprake is van eeredienst (blót eru kvið juð) acht ik de vertaling van Jónsson, die bovendien
zeer vaag is, minder gelukkig.
Über die altindische Göttin Dhiṣanā und Verwandtes in Skrifter utgifna af kungl. Hum. Vet.
Samf. i Uppsala XX, 1.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

121
de dísir optreden, maken zij den indruk gevaarlijke wezens te zijn, maar het is niet
altijd duidelijk, wie er gemeend zijn. Wanneer op het eind van Ham ismǫ́ǫl de
broers hun ondergang wijten aan den dood van Erpr, verontschuldigen zij zich met
de woorden hvǫttomk at dísir, wat wij zouden willen vertalen als: ‘kwaadwillige
nornen hebben ons tot dezen strijd aangezet’. En als in de volgende strofe de wolf
wordt omschreven als norna grey schijnt er een verwarring van norn en walkure
plaats te hebben. Het herhaalde gebruik van het woord dís voor walkuren, doet ons
vermoeden, dat er tusschen beiden wel eenig verband kan hebben bestaan.
Een cultus van de dísir wordt bewezen door het bericht over een dísablót, dat in
1)
Februari te Uppsala werd gevierd en dat tot in moderne tijden als een markt
(dísating) is blijven voortbestaan. In Ynglingatal wordt verteld, dat een koning A
de

ils, die in het midden der 6 eeuw geleefd heeft, gestorven is, terwijl hij bij een offer
aan de dísir rijdende om den dísasalr, van zijn paard gevallen is; wij kunnen er uit
opmaken, dat dit offer een openbaar karakter had en dat de koning zelf het offer
2)
leidde . In denzelfden tijd, dat het disating werd gehouden, had ook naar de
3)
mededeeling van Snorri in zijn Heimskringla het hoofdoffer plaats, waaraan alle
menschen uit Zweden deelnamen en dat gevierd werd til fri ar ok sigrs konungi
sínum.
Het is de groote verdienste van Magnus Olsen uit de plaatsnamen nadere
4)
aanwijzingen omtrent dezen cultus te hebben geput . Hij heeft aangetoond, dat te
zamen werden vereerd Ullr en de disir, hetgeen wij mogen beschouwen als een
cultus

1)
2)

3)
4)

Met dit dísablót mag men niet gelijkstellen het álfablót, waar van Sigvatr spreekt in zijn
Austrfararvisur, zie mijn opstel in een der volgende afleveringen der Act. Phil. Scand.
Zie voor de verklaring van Aðils dood Lars Levander in Antikvarisk Tidsskrift för Sverige XVIII
(1908), blz. 24 vlgg. Zijn conclusie kan ik echter niet aanvaarden, want de dísir waren naar
mijn meening geen kvinnliga dödsväsen en of zij eens in paardengestalte werden gedacht,
acht ik door zijn betoog niet bewezen.
Zie II, blz. 134.
Hedenske Kultminder i Norske Stedsnavne I, blz. 178 vlgg.
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van den hemelgod en van vrouwelijke chthonische wezens; deze gaat voor het
1)
Noorsche Romerike zeker tot de eerste eeuw onzer jaartelling terug . Hierop heeft
Johansson verder voortgebouwd door er mede in verband te brengen de vereering
van Indische vruchtbaarheidsgodinnen. Deze zijn soms een groep van
vegetatiemachten, die vrouwelijk worden gedacht, in welk geval de veelheid
gewoonlijk door het drietal wordt aangeduid. Maar daarnaast staat ook wel een
enkele godheid, die dus met de aardegodin te vergelijken is.
Als moeders worden deze wezens gaarne voorgesteld. In Indië spreekt men van
2)
mātā pṛthivī; hemel en aarde te zamen heeten mātarā . Ik herinner hier aan de als
moeder gedachte aardegodin bij Grieken en Romeinen. Ook de dísir zijn
waarschijnlijk als zoodanig opgevat: immers indien wij met Johansson dit woord
met het Indische dhiṣanā mogen vergelijken, is de door hem voorgestelde
etymologische verklaring door het werkwoord dhayati, dhinoti zeer aannemelijk; zij
zouden dan zijn geweest ‘zoogende vrouwen’, een uitdrukking voor de in
3)
moederlijken zin opgevatte voedsel schenkende machten . Zeer terecht vergelijkt
hij de moedervereering der Angelsaksers gedurende het Joelfeest, waaromtrent
Beda in de volgende woorden bericht: Incipiebant autem annum ab octavo
Calendarum Januariarum die, ubi nunc natale domini celebramus, et ipsam noctem
nunc nobis sacrosanctam tunc gentili vocabulo modraneht, id est matrum noctem
4)
appellabant ob causam ut suspicamur, ceremoniarum quas in ea pervigiles agebant .
De oude opvatting, dat hiermede een offer aan de moederlijk gedachte
doodengeesten zou zijn bedoeld, is onwaarschijnlijk; eerder is het een vereering
der zegenverschaffende, in de vegetatie werkzame moedergodinnen van het nieuw
aanbrekende jaar.

1)
2)
3)
4)

ibidem blz. 206.
t.a.p. blz. 86 vlgg.
t.a.p. blz. 104.
De temporum ratione XV.
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1)

Johansson verzuimt ook niet te wijzen op de matronenvereering der Rijnstreken.
Bezien in het breede verband der hier behandelde vrouwelijke godheden, kan er
nauwelijks twijfel bestaan, of ook deze matres zijn op te vatten als ‘moederlijke
geefsters van vruchtbaarheid en levenskracht’. Aangezien wij hare vereering bij
andere Germaansche stammen eveneens aantreffen, ja daar zij teruggaat tot reeds
uit Indogermaansche periode stammende godsdienstige voorstellingen, bestaat er
geen enkele reden voor, de Rijnsche matronen als in oorsprong Keltische godheden
te beschouwen. Het onderscheid van haar aantal is van geen beteekenis; de dísir
zijn een onbestemde hoeveelheid godinnen; die veelheid kan evenwel, zooals ook
met de Indische tisrō devīh het geval was, in het drietal zijn uitgedrukt. Dit heeft
blijkbaar ook met de matronen plaats gehad. Hier kan de noodzakelijkheid ze in
een relief voor te stellen, gepaard aan den dwang van een uit Gallische streken
herkomstige traditie betreffende den vorm der wijsteenen, medegewerkt hebben tot
de vorming van een drietal; maar ik acht het waarschijnlijker, dat zij dit in het geloof
reeds waren, daar haar moderne voortzettingen (drie Maria's, drie witte wieven) ook
steeds als drie worden gedacht.
De conceptie van ‘moederlijke vruchtbaarheidsgodinnen’ drukt echter slechts een
enkele zijde uit, van wat de ouden zich aangaande deze godinnen voorstelden. Legt
men den nadruk op ‘moederlijk’, dan geschiedt dit, omdat men daarmee wil aangeven
de scheppende, leven voortbrengende kracht van deze chthonische wezens. Zij
zijn echter tevens als ‘maagd’ beschouwd, zooals bij de Grieken Κó η en Αθην
πα θένο , zooals ook de Westaziatische moedergodin. Onwillekeurig moet men
denken aan Juno, wier naam reeds de ‘jonkvrouw’ aanduidt, maar die tegelijk als
vrouwelijke genius en moederlijke godin der aarde wordt opgevat. Zij is een abstractie
uit de veelheid der Junones, de schutsgeesten, die elke vrouw in

1)

t.a.p. blz. 101 vlgg.
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het leven begeleiden, als het ware de levenskracht zijn, die in elk vrouwelijke individu
zich openbaart. Het is dus niet verwonderlijk, dat deze Junones soms als matres
werden aangeduid, zooals op enkele Noorditalische inscripties en het verschil
tusschen de matronae der Germanen in de Rijnstreken en de Romeinsche Junones
zal stellig niet heel groot zijn geweest.
Wij meenen aldus de matronae als Germaansche Vrouwelijke godheden te kunnen
1)
verstaan . Uitgaande van de voorstelling, dat zij de in de aarde werkzame en
vrouwelijk gedachte vruchtbaarheidskracht is, kunnen wij ons begrijpen, dat in haar
verdere ontwikkeling deze godheden zeer veelzijdig kunnen worden. Chthonische
wezens zijn steeds verbonden met voorstellingen van dood en onderwereld; zoo
vertoonen zij eigenschappen, die aan deze eigen zijn. Zij brengen dood en verderf,
zooals de disír en de walkuren; zij scheppen echter ook het leven en bestemmen
het lot. Zij openbaren zich in den wasdom der planten, maar ook in het leven van
den mensch. Zoo zijn zij de Junones der Romeinsche vrouwen; bij de Germanen
evenals bij de Grieken wordt bij deze voorstelling geen onderscheid tusschen man
en vrouw gemaakt; men kan de ϰῆϱε , die den persoonlijk gedachten levensgeest
van elk mensch waren en zich eerst later uitsluitend tot doodsgodin ontwikkelden,
met de fylgjur van het Oudnoorsche geloof vergelijken. Want hoezeer ook in den
loop der tijden animistisch gekleurd, is de fylgja, naar het mij voorkomt, niet van
oorsprong de zelfstandig gedachte ziel, maar de persoonlijk opgevatte manifestatie
2)
van het leven in den mensch . Zoo wordt het ook duidelijk, dat de dísir nauwelijks
van de nornen, walkuren en fylgjur worden onderscheiden; zij hebben inderdaad
veel met

1)

2)

Verband te zoeken met een oud ‘matriarchaatskultuurtype’ zooals J. van Ginniken dat wil
doen in zijn verhandeling De geschiedenis der Middelnederlandsche letterkunde in het licht
der ethnologische literatuurwetenschap, blz. 22, ligt mij verre.
Het spreekt vanzelf, dat in de overgeleverde litteratuur deze oude voorstelling grootendeels
wordt verdrongen door de animistische opvatting.
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elkander gemeen en wortelen in menig opzicht op denzelfden stam, al hebben zich
ook voorstellingen van geheel anderen aard en oorsprong daarmee verbonden.
De Nederrijnsche moedergodinnen vertoonen ook het dubbele karakter van
beschermsters van het animale en vegetatieve leven, zoowel als van elk menschelijk
individu. Mocht het gelukken meer bijnamen te ontraadselen, wellicht zouden wij
meer gegevens verkrijgen voor het bepalen van haar aard. Voor het juiste begrip
dunkt mij evenwel reeds veel gewonnen, als algemeen wordt ingezien, dat men met
het aannemen van het topisch karakter dezer godheden niet verder komt, daar dit
niets bepaalt betreffende het wezen der moedergodinnen.
L e i d e n , Maart 1931
J. DE VRIES
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De Nederlandsche glossen van de Brusselsche ‘Olla patella’.
In de jaren 1878/79 gaf A. Scheler in de Revue de l'Instruction publique en Belgique,
dl. 21, blz. 17-30, 104-115, 268-277 en dl. 22, blz. 116-126, 182-188 een in versmaat
gestelde Latijnsche woordenlijst met Fransche glossen uit, de zoogenaamde Olla
patella, naar een handschrift te Rijsel berustende.
In 1883/84 bezorgde hij in hetzelfde tijdschrift, dl. 26, blz. 291-299, 385-397 en
dl. 27, blz. 161-171, 259-267 een uitgave van een tweeden tekst dier Olla patella
met Vlaamsche glossen, naar een handschrift uit de 14de eeuw, berustende op de
Gemeentebibliotheek te Brugge.
Telkens maakte Scheler daarbij gebruik van een derden tekst van die Latijnsche
woordenlijst, welken hij op de Koninklijke Bibliotheek te Brussel had ontdekt, en er
ook thans nog berust onder het nr. 9751.
Van dezen tekst zegt hij (Revue enz. dl. 21, blz. 20):
‘Cette leçon n'est pas plus irréprochable que celle de Lille, mais dans beaucoup
de détails elle mérite la préf'érence. Elle était destinée à un public flamand, car on
y trouve en surcharge une vingtaine de gloses flamandes, dont j'ai pris note. Elle
n'est point accompagnée de commentaire’.
In de alphabetische lijst der Latijnsche woorden met hun Fransche, resp.
Nederlandsche, glossen en verdere aanteekeningen, die op den Rijselschen, resp.
Brugschen, tekst der Olla patella volgt, deelt Scheler dan ook de glossen van het
Brusselsche handschrift mee.
Daar die opgave evenwel onvolledig is, op een paar plaatsen ook niet geheel
juist, en Scheler het Latijnsche woord vooropstelt, kan het wellicht nuttig zijn die 33
Nederlandsche glossen
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hier alphabetisch mede te deelen, met hun Latijnsch aequivalent. Tusschen ronde
haakjes staat de regel vermeld, waarop het Latijnsche woord voorkomt in 't
Brusselsche handschrift - de Nederlandsche glosse staat er meestal boven.
Met OP 1 wordt Scheler's uitgave der Olla patella naar 't Rijselsche hs. bedoeld;
met OP 2 die naar 't Brugsche hs. Geeft Scheler de Brusselsche glosse niet op in
OP 1, of in OP 2, of in beide, zoo wordt dit telkens aangegeven. Waar 't gewenscht
voorkwam, werd de Brugsche glosse medegedeeld, naar OP 2.

afdisse = lacerta (75)
[brede scoen, zie scoen]
das = dama (53)
deech = pasta (59). Niet vermeld in OP 2; Brugsche glosse: deec.
die = coxa (111). Niet vermeld in OP 2; Brugsche glosse: die.
ghelegge = merges (58). Niet vermeld in OP 2. Het Brugsche hs. heeft hier
geen vertaling, alleen de verklaring maniplus.
ghemecht = inguem [sic] (111). In OP 1 deelt Scheler de juiste lezing v.h.
Brusselsche hs. mee; in OP 2 geeft hij gemecht op.
[groeten teen, zie teen]
haersnoer = crinale (89)
heefsel = zima [hs.: cū zimate] (59). Zoowel in OP 1 als in OP 2 geeft Scheler
heeffel op. In 't hs. staat duidelijk heefsel met een lange s.
herst = resina (64)
hynde = hynnulus (53). In OP 1 deelt Scheler de juiste lezing v.h. Brusselsche
hs. mee. In OP 2 zet hij achter de Brugsche glosse hinde: ‘Br[uxelles] glose
de même’.
jocken = iugales (57). In OP 1 noch in OP 2 vermeld. Brugsche glosse: ioc (=
juga).
cramp = cyragra (76). Niet vermeld in OP 2. Het Brugsche hs. heeft hier geen
vertaling, alleen de verklaring infirmitas manuum.
cudde = grex (65). Niet vermeld in OP 2; Brugsche glosse: cudde.
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lappe = glis (44)
let = articulus (112)
lijse = dyafragma (107)
nette = reticulum (65). Niet vermeld in OP 2. Het Brugsche hs. heeft hier geen
vertaling, alleen de verklaring parvum rete.
nort = boreas (83). In OP 1 noch in OP 2 vermeld. Dit woord staat slechts in
een later bijgevoegden zin, die volgt op auster, het laatste woord van regel 82,
en blijkbaar niet tot den eigenlijken tekst behoort. Die zin, verdeeld over twee
regels, nl. 82 en 83, luidt: Zuyt nothus oest eurus zephirus west ‖ flat boreas
nort. Het blijkt, dat deze zin ook in het Brugsche hs. voorkomt en wel als: Zuut
notus, oest eurus, sepharus west, flat boreas noert - ‘phrase’ - aldus Scheler,
Revue enz. dl. 26, blz. 388 - ‘que le copiste a tirée par mégarde du commentaire
de son original. Sans doute un vers mnémoniqiue’.
oest = eurus (82). In OP 1 noch in OP 2 vermeld. Zie de aanteekening bij nort.
Het Brugsche hs. heeft blijkbaar ook in den eigenlijken tekst de glosse oest;
het Brusselsche hs. niet.
padde = bufo (75). Niet vermeld in OP 2; Brugsche glosse: padde.
porte = vulua (109)
ratte = glis (80). Niet vermeld in OP 2; Brugsche glosse: ratte.
reyuane = tanacetum (49). In OP 1 noch in OP 2 vermeld. In 't hs. staat op 't
ce
eind van regel 49: ... tanacetū teu reyuane; boven de eerste twee dezer
woorden: tenacetū tenhij. Scheler vermeldt het een noch het ander, hoewel hij
bij het Brugsche tenacetum = matere schrijft: ‘La gl. est. passablement vague,
car la tanaisie n'est pas une matière, mais un végétal’.
roet = rubicundus (56). In OP 1 noch in: OP 2 vermeld; Brugsche gl.: roet.
saxken = saccellus (59). Niet vermeld in OP 2. Het Brugsche hs. heeft geen
vertaling, wel de verklaring panis coctus, waarvan Scheler zegt: ‘Glose de
fantaisie, car sacellus est = sacculus et désigne le bluteau à farine’.
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[scoen, nl.] brede scoen = pero (93). Niet vermeld in OP 2. In OP 1 staat ten
onrechte breede scoen. Het Brugsche hs. vertaalt hier met scarpe, waarbij
Scheler aanteekent: ‘La glose est bonne pour pera [31], mais pero est une
sorte de chaussure (le Dict. tetr. dit: “boerenschoen van raw leder gemaekt”).
Ou avons-nous à faire au primitif du fr. escarpin?’ Vreemd genoeg geeft hij,
zooals gezegd, de Brusselsche glosse hier niet op. Het Rijselsche hs. heeft
op deze plaats pera en vertaalt met gipsiere (gibecière), waarbij Scheler o.m.
zegt: ‘La gl. flam. de B[ruxelles] porte à faux breede scoen’. Wellicht heeft hij
ook in het Brusselsche hs. pera gelezen, daar hij in de noten de lezing pero
niet mededeelt. De o schijnt inderdaad uit een a te zijn verbeterd.
specht = merops (78). In 't Rijselsche hs. staat op deze plaats morales - in de
alphabetische woordenlijst van OP 2 staat onder merops: ‘... L[ille] donne
morules ...’ - met de gl. quaedam avis.
swert = pullus (56). In OP 1 geeft Scheler ten onrechte svert op; in OP 2 evenwel
de juiste lezing. Boven pullus staat eigenlijk: swert . s . niger.
[teen, nl.] groeten teen = allux (112)
tenhij = tenacetum (49). In OP 1 noch in OP 2 vermeld. Zie reyuane.
vledermuys = vespertilio (80). Niet vermeld in OP 2. Brugsche gl. vledermuus.
west = zephirus (82). In OP 1 noch in OP 2 vermeld. Deze glosse komt
tweemaal voor, nl. in den eigenlijken tekst [... cū zephiro ...] en in den zin
waarvan sprake onder nort. Brugsche glosse: west, blijkbaar ook in den
eigenlijken tekst.
zuyt = nothus (82). In OP 1 noch in OP 2 vermeld. Zie de aanteekening bij nort.
Het Brugsche hs. heeft blijkbaar ook in den eigenlijken tekst de glosse suut;
het Brusselsche hs. niet.
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Naschrift.
In Het Glossaire latin-flamand uit de dertiende eeuw uitgegeven door L. Gilliodts-Van
Severen, door J. Jacobs (Overdruk uit de Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor 1928), zegt de schrijver op blz. 9: ‘Het feit
dat onze tekst Olla patella ... te Brussel met Brabantsche ... glossen verrijkt is
geworden ...’ en in de noot: ‘We hopen de Brabantsche woordenlijst eenmaal naast
de Brugsche te kunnen uitgeven ...’, maar alle verdere aanwijzing omtrent dezen
tekst ontbreekt. Zoo blijft het de vraag, of hier ook hs. nr. 9751 der Koninkl. Bibl. te
Brussel bedoeld wordt.
Evere bij Brussel.
O. DE NEVE.
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Een paar kantteekeningen.
Vooreerst bij Kern's opstel over ollen en oele (Tschr. XLIX 311-5); een tweetal
bewijsplaatsen voor ollen, die, nu 't woord weer ter sprake gebracht is, ook al doen
zij niets af tot den oorsprong noch tot de beteekenis, toch wegens hun hoogeren
ouderdom hier even medegedeeld mogen worden: W. Schellinks, in H. Zweerts,
Ged. 488 (‘een hope Drolge ollen’) en A. Geulincx, Hooftdeuchden (ed. Land) 58
(‘gy soudt wel lachchen om den gek sen ollen’); het eerste gedagteekend 1654, het
tweede gedrukt 1667. Tegenover den overvloed van (wat jongere) Hollandsche
voorbeelden mag uit dit (laatstgenoemde) ééne van een Zuidnederlander (geboren
te Antwerpen, 1624) zeker niet afgeleid worden dat het woord uit het Zuiden
afkomstig of ook maar aldaar bekend geweest is: G. heeft sedert 1658 te Leiden
gewoond en zal 't woord hier hebben leeren kennen. - Voorts een paar jongere,
o

Hollandsche plaatsen voor oele: V. Lennep, Rom. W. I (Pleegzoon, a . 1827) 196
(‘Dat heb ik haar gevraagd: doch oele! ze was zoo dicht als een kruidvaatjen’) en
250 (‘Zou het slootjen (op den mond) nu niet goed te pas komen? ... dadelijk weer
oververtellen; maar 't zal oele zijn. Dominé en zijn vrouw en het gandsche dorp
weten het al’). - En een verwijzing naar Niederd. Korrespondenzbl. XXI (1899-1900)
78, waar H. Jellinghaus (behalve op een van ûle vr. (uil) verschillend manl. ûl, ook
in limb. doe bis innen oel) wijst op drentsch dat wördt en oele: een mislukte zaak,
en op westf. ûlig, ‘übel, ungezogen, verschieden von ullig, kränklich, elend’; welke
woorden ik echter in Woeste, Wdb. d. westf. Mundart, niet vind (wèl daarentegen
ûlfuetsküken, beschränktes und hässliches Frauenzimmer, welks v o r m wel zeer
herinnert aan het door De Jager (TLB, II 115) mede aangewezen oelefeuten).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

132
Ten tweede bij Kern's mededeelingen over antwerpsch oot, noot voor ooit, nooit
(Tschr. XLVIII 91-2): merkwaardige vormen, ook omdat nnl. ooi althans in 't
1)
hedendaagsch Antwerpsch doorgaans geenszins oo, maar veeleer oei luidt . Bij
de plaats uit Huygens' Dagh-werck 1527 herinner ik aan Vondel's ietwat kribbige
critiek (‘Als oot, voor ooit. Liever anders’), die Huygens kennelijk niet bekeerd, wel
geërgerd, en hem het stout verweer in de pen gegeven heeft: ‘Oot is elders [t.w. in
Brabant en Limburg] in Nederland alleen bekend, oyt of noyt gansch buyten gebruijck;
2)
derhalve, in dicht ten minsten, vrij’ . - Voorts: Huygens, Tr. Corn. 170 (door H. zelf
in zijn ‘Brabantsche uytspraeck vertaelt’, achter 't stuk, verklaard), 401, 583: hier,
in Brabantschen mond, ook buiten rijm en woordspeling (doch 507, zeker bij
vergissing, noit); en C. de Bie, Klucht v. Roeland den klapper (Antw. 1702), 16:
3)
‘Neen daer [t.w. “in 't tabbegat dry mylen door de hel”] en was ick noot daer sitten
de quay wyven’. - De vorm blijkt nog heden te Antwerpen bekend: ‘nût [“û” = de
verlengde klank van mnl. “oe”], nooit, beantwoordt aan een Nederlandschen vorm
4)
noot met scherplange oo. Nevens nût hoort men wel eens ût’ . - Kern wijst mij den
vorm zonder i, behalve in Bredero's Sp. Brab. 907 (noot; verg. 656: fraas = fraais?),
ook in 't Mnl. aan: Mnl. Ged. en Fragm., ed. De Pauw, I 511, vs. 580: noet (Jonathas
en Rosafiere). - Eindelijk vond ik ook een vorm zonder i, maar met de eveneens in
zuidelijke dialecten thuishoorende -n-: oont, naast het gewonere oint: Pol. Ball. en
Ref. 244 (in rijm op: loont).
O e s t g e e s t , Dec. 1930.
J.W. MULLER.

1)
2)

Smout, Het Antw. Dialect, § 55.
Zie V.'s critiek op H.' Dagh-werck, afgedrukt in Versl. en Meded. d. Kon. Akad. v. Wet., Lett.

3)
4)

II (1873), 234-9, en nogmaals in Oud-Holland II (1884) 296-8 (iplv.: str. 168 blijkbaar te lezen:
158). - Eigenaardig dat de te Keulen uit Antwerpsche ouders geboren Vondel hier de
hegemonie der Amsterdamsch-Hollandsche schrijftaal strenger handhaaft dan de te
's-Gravenhage uit een Brabantsche moeder geboren Huygens!
Zie Album Kern 262.
Smout, a.w., blz. 107.

3
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Hooft's Baeto.
II. Inhoud en strekking. Hooft en De Groot.
Dat Hooft in zijn Baeto, evenals in zijn vroeger historisch drama, den Geeraerdt van
Velsen, uiting heeft gegeven aan zijne staatkundige en aan zijne
wijsgeerig-godsdienstige beginselen en gezindheden, die den eigenlijken,
geestelijken inhoud dier drama's vormen; ja dat zijn Baeto ten slotte ‘een
1)
theologisch-politisch traktaat’ , met eene zeer bepaalde richting en strekking,
geworden is: dit blijkt den niet volslagen argeloozen lezer alras ten duidelijkste. En
is dan ook wel reeds algemeen bekend. Die beginselen, gezindheden en
denkbeelden, die geheele geestesgesteltenis, zooals die, bedektelijk maar beslist,
ook in den Baeto uitkomen, zijn reeds meermalen nagevorscht en beschreven.
2)
Derhalve kan ik hiervoor, met verwijzing naar die breedere uiteenzettingen , volstaan
met eene herinnering; waarbij ik het nauwer verband met de verschillende
tijdsomstandigheden van 1616, toen het stuk ontworpen en volschreven, en van
3)
1626, toen het vertoond en uitgegeven werd, voorshands laat rusten .
In hoofdzaak valt er, dunkt mij, drieërlei (maatschappelijk, staatkundig en
godsdienstig-kerkelijk) humanistisch-libertijnsch denkbeeld of ideaal aan te wijzen.

1)
2)

3)

Busken Huet, Litt. Fant. XVIII 10; verg. 10-13, 35-41.
Zie o.a. Breen, P.C. Hooft als schrijver der Ned. Historien (1894), 136-79; Koopmans, Hooft
als allegorist, in Lett. Studiën (1906), 1-89; Prinsen, P. Cz. Hooft (1922), 80, 87-97; daarnaast
ook: H.A.E. van Gelder, De Levensbeschouwing van C. Pz. Hooft (1918). En verg. vooral
H.'s Brieven, ed. Van Vloten (b.v. no. 53, 56, 115, 237), eene uiting als: ‘Heerenvoer is 't getij
te kunnen kavelen’ (Br. II, blz. 26), en vele der kernspreuken, als kantteekeningen bij zijn
Henrik den Grooten gevoegd en als ‘Apophthegmen’ door Witsen Geysbeek in 1822
afzonderlijk verzameld uitgegeven (zie ook Breen, a.w. 177).
Zie beneden, III.
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1. Vooreerst geeft het stuk, zooals reeds hierboven, blz. 56, gezegd is, de schets,
of de schildering in doodverf, van den i d e a l e n n a t u u r s t a a t der Germaansche
‘Katten’, welke, door uitheemsch bederf en geweld bedreigd, na uitwijking, onder
vorst Baeto's wijs bestuur elders (t.w. in het latere Holland) behouden of hersteld
zal worden: den staat, zooals een zoon van Humanisme en Renaissance zich dien
als een verloren en weemoedig te herdenken (maar wellicht te herwinnen?) ‘aurea
aetas’, of als een ‘Utopia’ voor oogen stelde. In dien staat heerschen, neen wonen
1)
(hebben althans tot dusverre gewoond) v r e d e en liefde; het zacht bestuur van
een vredelievend vorst waarborgt er rust en orde: de hoogste goederen, waarvoor
een vorst heeft te waken. 't Ergste kwaad is de dreigende, binnensluipende o n
ste

vrede, de oorlog: beter die ontweken dan aangegaan. De rei achter het 1 bedrijf
(255-378) bezingt den met moeite (na den nog narommelenden binnenlandschen
twist) herkregen landsvrede en den wijzen vredevorst; in tegenstelling met de woeste
dwaasheid van den oorlog - wrange vrucht van menschelijk onverstand en
uitheemsch bederf, bron van alle kwaad -, die, in spijt van de oogenschijnlijke
de

verzoening dreigend, in den rei achter het 2 bedrijf (641-76) met afschuw
geschilderd wordt. In een welgeordenden staat doemt het kwaad zich zelf, zijn straf
en wraak onbekend (575-81), een verbond wordt er door de bloedbroederschap
bekrachtigd (595-602). De vrede wordt met driewerf herhaalden nadruk den vorsten
boven al het andere aanbevolen (649). Die vrede mag alleen ‘tot noodweer’ (verg.
360-1) geschonden worden: ‘om vreedes wil’, d.i. om, daartoe door den nood geperst,
door een ander gedwongen, den (duurzamen) vrede met het zwaard te ‘koopen’
(645-52). Ja desnoods is het beter een rechtsschennis te dulden dan ter wille van
het strikte

1)

Vrede nog ten deele in den ouden, middeleeuwschen zin van: toestand van veiligheid,
gewaarborgde orde, rechtszekerheid (binnen een bepaald gebied) enz.; zie N. Taalg. XIV
14-5 en Mnl. Wdb. i.v.
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recht, den vrede te verbreken: beter onrecht te lijden dan te plegen (653-60). Een
vorst die al te stipt op zijn recht staat loopt gevaar den oorlog te ontketenen: den
oorlog, die recht noch wet kent (661-8), en waarin ten slotte het onschuldige volk 't
1)
gelag betaalt, moet boeten voor hetgeen de heeren hebben aangesticht (669-72) .
En als de oorlog later uitgebroken is, worden de ‘dulhejdt’ en de ellende van den
krijg opnieuw bejammerd (rei achter 't derde bedrijf: 921-62).
Baeto is dan ook veel meer het type van een vredevorst dan van een held (hetzij
in den algemeenen, hetzij in den bijzonderen zin, naar de eischen der tragedie), hij
2)
is veel meer de lijdende dan de handelende personage . Hij wil, in overeenstemming
met de door den rei gepredikte leer, niet ten koste van geweld en bloedstorting aan
zijn goed recht de zege verschaffen (968-70); allerminst, als goed zoon, tegen zijn
vader opstaan. Alleen tot ‘noodweer’, ter verdediging, aanvaardt en gedoogt hij den
strijd (1003, verg. 645-52 en 811); doch slechts zoo lang, of liever zoo kort, als
noodig is tot behoud van eigen leven en veiligheid; hij wil niet ‘t' onrecht recht’
2)
zoeken , hij wijkt liever voor het onrecht en uit zijn land, dan zelf het rijk onrecht
aan te doen (1164-5). En zijne volgelingen, hoewel strijdlustiger, althans
strijdvaardiger dan hij (805-8), denken en handelen ten slotte toch als hij: zij bepalen
zich tot lijfsbehoud en zelfverweer tegen een overval, zinnen niet op wraak en
tegenaanvallen, en gehoorzamen gereedelijk aan het bevel tot het staken der
vervolging van den afgeslagen vijand (975-8).
Zoo is de Baeto stellig ook, naar Hooft's bedoeling, een vorstenspiegel en
3)
vorstenschool .
2. Die ideale natuurstaat - die, oorspronkelijk in koning Catmeer's rijk te vinden,
daar verstoord is door uitheemsche

1)
2)
2)
3)

Verg. dezelfde klacht in Geer. v.V. 335-6: beide naar: ‘Quidquid delirant reges, plectuntur
Achivi’ (Horatius, Carm. I 2, 14).
Verg. trouwens Vondel's bekende opvattingen dienaangaande.
Verg. trouwens Vondel's bekende opvattingen dienaangaande.
Zie Koopmans, a.w. 4-10, 20.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

136
1)

twist, geweld en bedrog , welke den vrede verjaagd, den burgerkrijg binnengehaald
hebben - berust, wat de oorsprongen van het staatsgezag betreft, ten slotte op een
soort van (gewaand) maatschappelijk verdrag tusschen vorst en volk, of liever: v o l k
e n v o r s t . Hem ‘staat’ het ‘vrij’ de ‘vrije lieden t' ontfangen in vooghdij’; hun ‘te
kiezen, wien Wij toevertrouwen dat oorbaerlijxt sal gebiên’ (1496-8). Deze ‘vrije
lieden’, vertegenwoordigd door twee ‘heeren van 's Coninx bloede’ - doch wier
namen ze tevens als beschermers van het volk en als vertegenwoordigers der
2)
burgerij stempelen - dragen, samen met het leger (den ‘Rey van Soldaeten’) en
onder den zegen der priesterschap, den vorst de heerschappij over het ‘openstaende
rijck’ op (1496-1500), De ‘vorst’ aanvaardt die, wordt, naar Oudgermaanschen trant,
3)
op 't schild geheven , en zweert den eed, ‘nae wijz en wetten’ (= ‘costumen’ en
‘privilegiën’) ‘d' heerschappije Bij raedt van d' edelst' en de best' der burgerije Te
voeren’ (1501-5); waar na edelen en soldaten, ‘Joffren’ en ‘Nonnen’ hem huldigen.
Maar eenmaal door het volk gekozen en gehuldigd, verstrekt de ‘vorst’ dan ook,
naar de zegenbede der priesteres Seghemond, ‘den volcke' een Godt op aerden’
(1500, verg. 1163: ‘'t ontsach der aerdsche goden’); hem ‘past best het hoogh gesagh
in allen’ (1203), hij is als het ‘Eminent Hoofd van den Staat’.
Dit alles is ten slotte niets anders dan de aanschouwelijke voorstelling op het
tooneel, in woord en daad, van de - door Hooft reeds in zijn Geeraerdt van Velsen
aen Gijsbert van Aemstel in den mond gelegde - theorie der Staten van Holland en
van de latere staatsgezinde partij over het ontstaan van het grafelijk gezag en over
de betrekking tusschen vorst (of overheid) en volk; zooals die theorie nog onlangs,
in 1610, door den pen-

1)
2)
3)

Verg. deze zelfde drie personages in Hooft's Geeraerdt van Velsen.
Zie boven, blz. 25-6.
Hooft heeft hier zeker wel gedacht aan de ‘schildheffing’ op het ‘huldtooneel’ te Noorddorp,
in de oude kronieken meermalen vermeld, en nog door Hofdijk in zijne Historische
de

Landschappen (2

dr., 1873, blz. 131-62) weer in 't geheugen geroepen.
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1)

sionaris van Rotterdam Hugo de Groot nader in den breede ontwikkeld was : de
macht, het gezag, in de oudste tijden (reeds der Bataven) door de Ridderschap en
de Steden (de ‘edelsten’ en de ‘besten’, de ἄριττοι der ‘burgerij’), als
‘r e p r e s e n t e e r e n d e de Staten’ (d.i. standen des volks), o p g e d r a g e n aan
den graaf; wiens ‘stadhouder’, de Prins van Oranje, dan ook later zijn ambt, gezag
en macht geheel en al aan die (Provinciale) Staten verschuldigd is en ontleent. Eene
aristocratische republiek van zeven verbonden gewesten, elk met zijne Provinciale
Staten als souverein, en met een Stadhouder als ‘Eminent Hoofd’. En deze
tegenwoordige, Hollandsche ‘staat’ van zaken reeds voorafgeschaduwd in den
oorspronkelijken, Bataafschen: het prototype, voorbeeld, of liever de rechtstreeksche
oprsprong van het latere Hollandsche gemeenebest, de ‘oorsprong der Hollanderen’
(zie den ondertitel), v e r b o n d e n ‘met hun gebujren’ (1432).
3. Ten slotte gunt, naar men weet, Hooft's Baeto ons een blik in zijne
w i j s g e e r i g -g o d s d i e n s t i g e g e z i n d h e i d , en, in verband hiermede, zijne
libertijnsche beginselen ten aanzien der betrekking tusschen s t a a t e n k e r k . In
't algemeen mag ik hiervoor verwijzen naar de over 't geheel onpartijdige, objectieve
beschrijving en beschouwing dier gezindheid en beginselen in Breen's reeds
2)
meermalen genoemd proefschrift aan de Vrije Universiteit , en mij hier dus vooral
bepalen tot hetgeen Hooft in zijn Baeto der ‘toppaepin’ Seghemond (II 1, IV 3) in
den mond legt.
3)
De door haar beleden en gepredikte ‘natuurlijke godsdienst’ , in hoofdzaak zeker
wel die van Hooft zelf, is een

1)

2)
3)

1

Zie ben., blz. 159 vlgg.; Blok, Gesch. III 371-2; Breen, a.w. 142-3, 156-61; Koopmans, a.w.
48-51; Kampinga, a.w. 70-4, 151; V. Gelder, a.w. 145-6; en verg. Prinsen, Hooft en Vondel
tegenover de leer der volkssouvereiniteit, in Versl. en Meded. d. Kon. Vlaamsche Acad. 1929,
477-91 en (hier en daar gewijzigd) in Groot-Nederland (XXXIV) 1930, 401-11.
A.w. 139-142, 151-6, 166-72.
Aldus reeds Brandt, Leev. v.H. 22.
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1)

verstandelijk, ‘redelijk’ , rationalistisch deïsme, gegrond op redeneering, voornamelijk
op een teleologisch betoog (379-98) over de doelmatigheid in de gansche natuur,
die noodwendig een opperste ‘verstandt’ (399), een alwijzen, voorzienigen Schepper
en belangstellenden Onderhouder van het door Hem geschapene (‘met hartelijcke
sorgh op 't sterffelijck geslacht’, 382) onderstelt; maar van wiens bestaan toch ook
getuigt ‘sijns ('s menschen) harten stercke stem, die lujde roept hiervan’ (401). Eene
verstandelijke overtuiging, met streng zedelijke beginselen, nauw verwant aan die
2)
van de Stoa en van ‘den godlijken Gascoen’, den scepticus Montaigne ; door Hooft,
in verbinding met een primitieven vuurgodsdienst, reeds toegeschreven aan de
Oudgermaansche ‘Katten’, maar in ons oog veeleer reeds een ‘voorafschaduwing’
de

3)

der 18 eeuw . Wel wordt die ‘Grodthejt’ (399) of worden die ‘goôn’ door Seghemond
herhaaldelijk, met eene vanouds bekende woord- of zinspeling, ‘goed’, ‘goedigh’,
4)
‘goedtheên’ genoemd (381-2, 451-2, 495) ; in overeenstemming met den schoonen
rei in het tweede bedrijf (503-50) over de weldoende, levenwekkende en
-onderhoudende macht (der godin) van het vuur (lente, zon, minnevuur, hemelvuren).
Maar wij staan met dezen redelijken, zedelijken en natuurlijken godsdienst toch wel
héél ver af van den geopenbaarden Christelijken godsdienst, vooral van

1)

Verg. ook het door zijn oprechtheid wel zéér kenschetsende (en aantrekkelijke) gedicht met
o

den zeldzaam juisten titel ‘Dankbaar genoegen’ (L.-St. I 271-5; a . 1627), o.a. vs. 45 (‘Rede’)
en 146 (‘'t koninkrijk der rede’) en het met dat in Baeto nauw verwante teleologisch betoog
(89-129); voorts het soortgelijke, uit Xenophon's Memorabilia vertaalde in zijne Brieven, II
o

361-6 (a . 1634). De ‘reden’ wordt ook, behalve in vs. 419, 428 e.e., in het in 1626 toegevoegde
slot nog eens met eerbied gehuldigd (vs. 1517).
2)

o

o

Aldus L.-St. I 75 (a . 1608), elders: ‘de Gascoensche wijzeman’ (Br. I 246, a . 1624), en
o

‘Thales ille Gallicus’ (Br. III 292, a . 1639). Komt de tweede benaming (‘wijzeman’), door Kalff,
Vondel's Leven 31, aan V., in t e g e n s t e l l i n g m e t Hooft's ‘godlijken Gascoen’,
toegeschreven, inderdaad o o k bij V. voor? Wèl heet M. ook bij V. (V.L. II 642) - en ditmaal
o

3)
4)

vóór Hooft: verg. Tschr. XLIX 184-98 - ‘de Fransche Thales’ (a . 1627). Veel later luidt het
bij Vondel daarentegen alleen: ‘Montagne, ridder van Sint-Michiel’ (XI 102).
Verg. N. Taalg. XXV 80-3.
Verg. Vondel, Luc. 203-7; Busken Huet, a.w. 10.
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de ‘ware Christelijcke, d.i. Gereformeerde religie’ (en theologie): van Gods liefderijk
Vaderschap, van Christus, van zonde en verlossing is hier geen sprake! Hetgeen
ook gansch natuurlijk is, niet anders te verwachten ware bij de oude Germaansche
Katten, ook naar Hooft's voorstelling. Maar wij vragen onwillekeurig verder: hoeveel
van deze meer algemeen humanistisch-wijsgeerige dan Christelijk-godsdienstige
denkbeelden en gezindheden waren ook den dichter zelf eigen?
Naast of nevens die ‘godheid’ of ‘goedtheên’ staan, hier en elders bij Hooft, in
niet steeds volkomen duidelijke betrekking tot die ‘godheid’ en onderscheiding van
elkander, het ‘Noodlot’ of de ‘Nood’ en het daarmede kwalijk gelijkwaardige ‘Lot’ (of
1)
‘lot’), dat vrijwel gelijk schijnt te staan met het ‘Luck’ of ‘(ge)luck’ en met de ‘Fortujn’ .
Of Hooft zelf eene meer
1)

Zonder aanspraak op volledigheid geef ik hier een aantal plaatsen uit Hooft. Noodlot is bij
Hooft zeker wel altijd: het lot dat, naar het geloof der Grieken en Romeinen, een mensch
‘noodwendig’ ten deel valt; hetzij als gevolg van een onherroepelijk besluit van hoogere macht,
hetzij opgevat als een onontkombaar gevolg van voorafgaande oorzaken; het fatum (zie Ned.
Wdb. IX 2104-5): Ged., ed. L.-St., I 154 (het streng-deterministische gedicht ‘Noodlot’, waar
echter God toch als laatste oorzaak, primum movens, genoemd wordt), I 178 (= Br. I 204:
‘Onwickelijck gewight’, maar van Jupijn afhankelijk), I 246 (‘noodlots ope kraenen’), Baeto
1114 (‘'t web Geweven van oorsaecken t' saem, Het welck heeft noodlot tot sijn naem’, maar
ondergeschikt aan ‘'s Heelals vooghdt die 't selve weeft’, 1115). Ook wel: de bovenmenschelijke
macht die het ‘noodlot’ bepaalt, hetzij als persoonlijk gedacht, hetzij opgevat als eene
aaneenschakeling van oorzaken: I 189 (‘Noodlots raedt’, tegenover ‘het reukloos Luck’), Baeto
46 (‘sal jck ... rijden soo 't geval ten honck door weghen wis: Oft dwingen 't Noodlot oock
(zelfs), jndien 'er Noodlot is’ (schamper-sceptisch in Penta's mond), 1006 (‘des noodlots wil’),
Tac. 161 (lat.: fato).
In denzelfden (van dit woord in het Ned. Wdb. niet vermelden) zin, hetzij al dan niet
verpersoonlijkt, ook het enkele nood: I 75 (‘Al hangt het aen de noodts onbrekelijke wetten.
En niet zoo kleen of 't is een schakel aan die ketten’), I 85 (‘de noodt die 't al verheert’), Geer.
v.V. 642 (‘Ghestellet zijn al t' onverwickelijcke paelen Den aertschen grootheên van den noodt
onwinnelijck’); verg. ook Vondel, Palam. 1012 (nood tegenover gebeurlijckheyd). - Dat nood
in de ed. 1626 van Baeto vrouwelijk, in die van 1636 manlijk is (zie ed. Koopmans XIX) zal
toch wel geen andere, hoogere beteekenis hebben dan eene bloot grammatische. Verder de
samenst. noodbescheer (Tac. 150, 212: zie twee plaatsen in Ned. Wdb. IX 2075, beide ter
vertaling van lat. fatum, en ook Ged. I 81).
Het enkele lot gebruikt Hooft daarentegen meest altijd in den veel minder strengen, meer
wereldschen zin van: de wisselvallige, onberekenbare loop der gebeurtenissen of
omstandigheden, de gang van zaken (zie Ned. Wdb. VIII 3054): Baeto 390 (‘Het ongebonden
lot van eenigh wilt geval’), Henr. de Gr., Opdr, 3 (‘allerlei geval van 't losse lot der wapenen’).
Ook in meer persoonlijke opvatting: I 278 (‘Het wispeltujrigh Lot’ = ‘Fortuyn’, I 277), I 280 (‘'t
Lot dat in euvlen moedt ... hem naejoegh’), Br. II 216 (‘al is haer dit van 't lot geweighert’).
Doch ook in den ruimeren zin van: levensomstandigheden, wedervaren, levenslot: mijn, ons
lot: Br. IV 122, N.H. 294. Vandaar o.a. lotwissel: N.H. 2 (‘Ik gaa een werk aan, dat opgeleit
is van lotwissel en meenigerley geval’, naar Tac., Hist. I 2: opimum casibus).
En luk - behalve in de (gewone, maar eigenlijk bijzondere) gunstige opvatting, thans aan
geluk eigen (b.v. Bruiloftsp. 3, Baeto 408) - in denzelfden algemeenen zin als lot: de
wisselvallige loop der wereldsche zaken, die niet in de macht der menschen staat; de loop
der omstandigheden (soms in meer persoonlijke opvatting): I 134 (‘het hooghe luk, geneight
tot staedigh keeren’, later veranderd in: ‘t gheluck ghewent enz.’, I 165 (‘Het wrevle Luck treft
alderminst degeen enz.’), I 168 (‘'t Luck ..., Dat school van wissel houdt’), I 189 (tegenover
Noodlot, zie boven), I 269 (‘jaeght een wisse schicht door ribben van het Luk’), Gran. 873
(‘De spits is hooch maer eng, daer 't Luck ons op verheft‘), Geer. 626 (‘de moogentheydt des
lucx’), 655 (‘het lichte luck’), 1063 (‘hoop tot hoogher luck’), Baeto 772 (‘Rampsaligh Luck’).
In dezelfde opvatting geluk I 15 (‘Nu mij 't geluck loopt tegen’), 26 (‘Mijn wreet geluck en
ongesiene cans’), I 62 (‘Daer mij tgeluck af scheide'’), Geer. 934 (‘'t Gheluck wat dreycht het,
sal 't zyn aenslach begenaedighen?’), Baeto 839 (‘Balstujrighe geluck’), 1004 (‘Wie sijn geluck
bij 't ons getroost is op te setten’), 1140 (‘De grooten die 't geluck verheven heeft op tróónen’).
Voorts Gran. 608, 811, 1435, 1440 (ed. 1605: luk), 1483, 1608, 1695, 1742 (de eerste en de
vier laatste plaatsen met hoofdletters G).
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dan allegorische of rhetorische beteekenis heeft gehecht aan deze namen en
begrippen, valt zeker moeilijk uit te maken. Denkelijk hadden zij - wellicht met
uitzondering van Nood-(lot) - voor hem geene hoogere waarde dan de classieke
‘geesten’ in Baeto, of de toovenarij van ‘Timon’ en de ‘Helsche Geest’ in Geeraerdt
1)
van Velsen. Dat hij althans in het toen nog vrij algemeene geloof aan den invloed
der sterren op

1)

Geval, eene toevallige omstandigheid, of het toeval: I 164 (‘'t bujvallighe geval’); zie voorts
hierboven vier plaatsen, waar 't in (onderschikkend) verband met noodlot of lot(wissel) gebruikt
is.
Eindelijk de Fortuin, meestal min of meer verpersoonlijkt, de Romeinsche godin Fortuna: I
277 (zie boven, bij Lot), Baeto 783 (‘Is dit, fortuin, het spel daer ghij uw lust meê boet?’), N.H.
759 (‘Dezelfste fortuin vervolghd' hem noch ter zee’), Rampz. (ed. 1704) 212 (‘met zoo
menigerlei ramp de fortuin de verheffing van 't huis Medicis opgewogen heeft enz.’)
Zoover ik zie, heeft Hooft dus geenszins - zooals V.d. Bosch, Gloss. op Gran., i.v. gheluck,
en Koopmans, a.w. 38 en aant. op Baeto 772, meenen - de begrippen: noodlot, (ge)luk, toeval
en Fortuin gelijkgesteld of verward, maar wel degelijk steeds (van den aanvang af?) noodlot
en nood onderscheiden van lot, (ge)luk, geval en fortuin.
Verg. b.v. Vondel (ed. V.L.) II 556 (Geboortkl. 873 vlgg.: de ‘constellatie’ tijdens de geboorte
van Willem II), en denk aan Wallenstein.
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's menschen levensloop of aan voorteekenen (‘voorspook’) niet of nauwelijks gedeeld
1)
heeft schijnt wel zeker’ .
In het verder beloop van Seghemonds vertoog wordt dan, wel eenigszins uit de
hoogte van haar (d.i. Hooft's) ‘hooger’ standpunt, gesproken over het (kinderlijk)
2)
godsgeloof en den loondienst der ‘yvrighe gemeent’ (403-8); vervolgens gewezen
op de groote verscheidenheid van godsdienst en ‘gesindheidt’, waarbij schier geldt
‘zooveel hoofden zooveel zinnen’; waartegenover dan het overeenstemmend
gevoelen gesteld wordt van hen ‘wien wijsheidt het verstandt genesen heeft van
de

blindtheit’ (die ‘verlicht’ zijn, zou men later, in de 18 eeuw, zeggen): dat alleen
3)
‘een oprecht gemoedt’, zedelijkheid en deugd aan ‘'t eeuwigh Wesen’, aan ‘God’
't welgevalligst is (409-18); voorts een prachtige, pompeuse eeredienst dwaas, in
strijd met de ‘reden’, maar toch verkieselijk geacht boven een ‘woestheit’, een
verzuim van allen godsdienst (419-23).
Maar ‘'t geloof des volx, gegrondt op wankle waen’, kan licht, vooral door toedoen
4)
van dweepzieke ijveraars tot ‘omslaen’, tot verandering verleid worden (423-9) . En
zoo komt Seghemond-Hooft vanzelf te spreken op het onderwerp van het gevaar,
voor den staat, van geschillen over gods- of eeredienst en van de macht der
priesterschap (430-4). Ter voorkoming van dit gevaar hebben de Duitsche voorouders
‘de kraft des priesterdooms’ niet aan mannen, maar aan vrouwen toevertrouwd
(435-40) - eene eigenaardige ontmoeting of vermenging van Tacitus' idealiseering
der Germaansche vrouw (Veleda enz.) met Hooft's hoofschen vrouwendienst -,
doch met

1)
2)

3)
4)

Zie Breen, a.w. 172-4, doch ook Koopmans, a.w. 62-4.
IJverig zeker nog in den oorspronkelijken zin van: zelosus, dweepziek; evenals ijver, vooral:
geloofsijver (t.w. der Calvinisten!) (B. 429, verg. Geer. v.V. 690: ‘verblinden yver’), Tac. 95
(lat.: studia), N.H. 319 (‘gelyk de gemeente met blinden yver voortslaat’), voorts Ned. Wdb.
VI 1422-3, 1426.
Zeker ook hier wel in den ruimen, hoogen zin, waarin Hooft dit woord placht te gebruiken: zie
b.v. V. d. Bosch, Gloss. op Gran. en tal van plaatsen uit zijne lyrische gedichten.
Verg. bij het bovenstaande hetgeen Breen, a.w. 174-9, zegt over H.'s aan onverschilligheid
grenzende ‘gematigdheid’.
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het straffen der misdadigers de manlijke onderpriesters belast, die zoodoende wel
gevreesd worden, maar geen invloed en ‘aenhang’ verwerven, terwijl het
hartenwinnend recht van gratie, ‘'t bewijsen der genaeden’ den vorsten als een
1)
privilegie is voorbehouden (441-6). Op deze uiteenzettingen, waaruit men zeker
wel de ware gezindheid des dichters mag proeven, volgt dan de evenzeer
karakteristieke en ook welbekende passus over den eeredienst in de natuur, in de
‘levendighe kerck van ongekorven hout’, met de heerlijke natuurschildering, en
eindelijk de voorbereiding tot den eeredienst van de ‘godin des vujrs’; al hetgeen
hier nu verder onbesproken kan blijven.
Later, bij Baeto's uittocht, komt de godsdienst andermaal ter sprake. De exodus
heet er, vrij onverwacht, (ook?) te geschieden, omdat ‘hayligh noch onhayligh, Mits
d' wtlandsche' heerschappij ... hier te lande vayligh (is)’, weshalve een andere plaats
gezocht wordt om, onder Baeto's bestuur, ‘den Godsdienst gae te slaen in zijne
2)
sujverheidt: Sulx ons vertrouwen is met Baeto te bekomen’ (1175-9) .
In Baeto's dan volgende woorden (1185-90) herkennen wij zeker wel Hooft's
eigenlijke opvatting van de beteekenis en de plaats van den godsdienst, ook in en
voor den staat: in voorspoed betoomend, in tegenspoed troostend, in tucht houdend
‘wie op wet niet passen’, kortom ‘nut voor best' en boost'’.
Maar wanneer daarnaast Baeto's hoffelijk aanbod van den ‘voorgang’, de ‘hoogher
de

eere’ - in de ceremonieele 17 eeuw van zoo hooge symbolische beteekenis! - bij
den uittocht door Seghemond eerbiedig doch volstandig afgeslagen wordt, op grond
harer overtuiging, dat de drie machten, ‘pijlers’ van den staat

1)

2)

Dit laatste wellicht ook een zijdelingsche toespeling op het den Stadhouders toekomende
recht van gratie, dat inderdaad 't onderwerp is van vele brieven, waarin de drost Hooft onder
zijn voorzitterschap veroordeelde misdadigers aan de ‘vorsten’ Maurits en Frederik Hendrik
voor gratieering aanbeveelt.
Te gelijk allicht eene herinnering aan of toespeling op de geloofsvervolging hier te lande en
de uitwijking van Gereformeerden en Doopsgezinden naar Oost-Friesland, den Neder-Rijn,
de Paltz, Londen enz.
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(gerecht, leger en ‘'t geestelijcke gildt’), elk onder een eigen hoofd (‘voorscheepen’,
‘veldtheer’ en ‘toppaepin’) staan, maar ‘de Vorst 't hooft van 't heele volck’ is, waarna
‘vorst’ Baeto inderdaad vóórgaat, dan teekent dat zeker wel Hooft's ideaal van de
betrekking tusschen staat en kerk. Geen Caesaropapie, als in Byzantium, Rusland
of Engeland, waar het Hoofd van Staat tevens rechtstreeksch, onmiddellijk Hoofd
der Kerk was. Maar eene ‘trias politica’ - eene andere dan de later door Montesquieu
geschetste en geëischte -, waarbij den Vorst, het opperste Hoofd van Staat, o n d e r
wien gerecht en leger en ook de kerk, elk met eigen hoofd, staan, ‘het hoogh gesagh
in allen’ (d.i. in alles, ook in deze drie gebieden) ‘past’; waarbij dus ook het hoofd
der kerk steeds indachtig blijve, hoe ‘wie macht tot godsdienst heeft verkreghen’,
evenals de hoofden van gerecht en leger, die macht ‘van weghen Der hooger
Ovrichejdt, te voeren heeft aenvaerdt’ (1911-8); d.w.z.: de kerk zij, evenals het leger
1)
en het gerecht, een gewichtige factor, een ‘tak van dienst’ , in den alomvattenden
Staat, en aan dien Staat dienstig, gehoorzaam en onderworpen. Het was volkomen
duidelijke taal, voor ieder die 't hooren of niet hooren wilde; de kerkelijken konden
't zich voor gezegd houden!
Dit alles stemt geheel overeen zoowel met vele plaatsen uit Hooft's
geschiedwerken als met de zeldzame rechtstreeksche uitingen zijner persoonlijke
kerkelijk-staatkundige overtuiging, die de voorzichtige schrijver zich in zijne brieven
heeft laten ontglippen en die niet, volgens zijn verlangen, door den ontvanger
2)
verbrand, vernietigd zijn ; en ook met zijn gedrag en houding in het openbare leven,
3)
toen en later, in den strijd der staatkundige en kerkelijke partijen en gezindten .

1)
2)
3)

Verg. Breen, a.w. 155-6,
Zie den brief van 22 April 1622 aan Abr. v. Blyenburgh, en verder Breen, a.w. 164-6.
Zie zijn brief van 25 Sept. 1616 (aangehaald in dien van 28 Oct. 1616), geschreven vlak na
de ontvangst en onder den verschen indruk van den brief van De Groot van 23 Sept. (zie
ben., blz. 147, noot 2).
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Inderdaad, de Baeto is ‘een theologisch-politisch traktaat’. Maar wij mogen het
geheele stuk evengoed eene kerkelijk-staatkundige geloofsbelijdenis noemen:
samenvatting van Hooft's hoogste, edelste gezindheden en overtuigingen: zijn liefde
voor zijn vaderland, maar ook voor de vrijheid, den vrede, de natuur, en zijn eerbied
voor den godsdienst, zóó als hij die begrippen verstond.
Stellen wij nu de vraag naar de herkomst der boven geschetste groepen van
denkbeelden en gezindheden bij Hooft, dan mogen wij zeker zijne
utopistisch-arcadische vredesidealen wel grootendeels op rekening stellen zijner,
vooral uit de Granida blijkende, lectuur van Italiaansche herdersspelen en -zangen,
van humanisten als Erasmus en van Romeinsche dichters als Vergilius en Ovidius.
Dergelijke classieke en moderne oorsprongen (de Stoa, Montaigne enz.) mogen
wij stellig ook aannemen voor zijne wijsgeerig-godsdienstige denkbeelden en voor
zijne staatkundige en kerkelijke beginselen over de betrekking tusschen volk en
vorst en tusschen staat en kerk. En een zeer voorname factor in zijne ontwikkeling
zal zonder twijfel de invloed van zijn vereerden vader geweest zijn, wiens waardige
1)
zoon hij was: de (oud-)burgemeester Cornelis Pieterszoon Hooft , het door Vondel
meermalen bezongen ideale type van den aristocratisch-republikeinschen, nog
geheel gaven, rechtschapenen regent van libertijnschen huize, de tegenstander
bovenal van de heerschzucht der geestelijke drijvers, die dezelfde beginselen en
denkbeelden, met name op politiek-kerkelijk gebied, levenslang met woord en daad
had voorgestaan, en zeker niet nagelaten heeft ze zijn zoon in te prenten.
Maar ook andere gelijkgezinde en gezaghebbende personen zullen, door omgang
of door geschriften, die gezindheden ondersteund en aangewakkerd hebben. En
wij mogen, dunkt mij, met grond vermoeden dat er onder die personen geen is
geweest,

1)

Zie zijne bekende Memorien en adviezen, uitgegeven door H.A.E. van Gelder en diens, boven,
blz. 133, genoemd academisch proefschrift.
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die op hem zoo sterken indruk gemaakt en zoo diepen invloed geoefend heeft als
Hugo de Groot, het ‘Delftsch orakel’, van zijn prille jeugd af door heel Holland met
verbijstering aangestaard, als een wonder van veelzijdige geleerdheid, helder inzicht
en schrander oordeel. Ofschoon nu diens naam vanouds meermalen in verband
met Hooft, ook wel met diens Baeto, genoemd is, schijnt mij de overeenkomst
tusschen Hooft's Baeto en De Groot's geschriften, maar ook de invloed dezer laatste
op inhoud en strekking van Hooft's spel toch nog vrij wat breeder en dieper dan tot
1)
dusverre werd aangenomen of althans is aangetoond . Want dat in dit geval, bij
zoo groote overeenkomst in denkbeelden en gezindheden, niet alleen van eene
gemeenschappelijke overtuiging, maar wel degelijk ook van invloed van den reeds
beroemden, gezaghebbenden en bevrienden geestverwant sprake mag zijn dunkt
mij niet twijfelachtig.
Ten betooge hiervan zal het dienstig - en misschien ook op zich zelf niet
onbelangrijk - zijn de persoonlijke betrekkingen tusschen Hooft en De Groot, voor
2)
zoover te mijner kennis gekomen, in het verloop van tijd na te gaan . Wanneer,
waar en hoe zij 't eerst met elkaar in aanraking gekomen zijn is mij onbekend. Beiden
zoons van Hollandsche burgemeesters en door dezen met groote zorg in dezelfde
zich toen vormende aristocratisch-republikeinsche kringen van personen (regenten)
en in dezelfde beginselen en denkbeelden opgevoed, beiden vroegrijp en
gelijkgezind, hebben zij elkander allicht reeds vroeg gevonden en leeren
3)
waardeeren . Maar Hooft zal de superioriteit

1)

2)

3)

3

Alleen Jonckbloet heeft (Gesch. d. Ned. Lett. III 219) vermoed: ‘Hugo de Groot had er (t.w.
in 't schrijven van Baeto) de hand in gehad, en de “wijse en wetten” voorgeschreven, daarbij
te volgen, hetgeen misschien nog wel iets meer zegt, dan dat hij alleen “de stof voor het slot
des stuks, Baeto's huldiging, had aangewezen”’ (als V. Vloten, in de aant. op H.'s Br. I 109,
geschreven had). Inderdaad! Zie ook Koopmans, a.w. 137.
Zie reeds G. Brandt, Leev. v. Hooft, 34-8, 59; Id., Lev. v. Vondel, 56-7. De hieronder, in regest,
aangehaalde brieven zijn, behoudens andere aanwijzing, alle ontleend aan Van Vloten's
uitgave van Hooft's Brieven.
Brandt's mededeeling (Leev. v.H. 10), dat zij te gelijker tijd te Leiden gestudeerd zouden
hebben, is reeds lang gelogenstraft: wel was H. twee jaar ouder dan De Groot, maar hij
studeerde er op veel lateren leeftijd (1606-7) dan het wonderkind De Groot (1595-8).
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van den, schoon twee jaar jongeren, tijdgenoot alras erkend en bewonderd hebben.
Vermoedelijk kenden zij elkaar reeds persoonlijk - De Groot blijkt ook met Hooft's
1)
familie vanouds bekend -, toen eerstgenoemde, pensionaris van Rotterdam en
door de Staten van Holland naar Amsterdam gezonden om de toen nog in
meerderheid Contraremonstrantsche vroedschap te bewegen, den tegenstand tegen
2)
het invoeren en handhaven der kerkenordening van 1591 op te geven , daar op 23
April 1616 zijne bekende (maar vergeefsche), in datzelfde jaar ook in druk uitgegeven
3)
‘oratie’ hield . In allen gevalle heeft H. zijn vader stellig met volle instemming hooren
spreken over deze rede, die geheel strookte met diens en met zijne eigene inzichten;
de sterke indruk klinkt nog ruim een half jaar later na in het gewag er van in H.'s
brief aan De Groot van 29 Nov. 1616.
Bijna drie maanden te voren, 3 Sept. 1616, toen Hooft reeds lang bezig was met
4)
de bewerking van zijn Baeto , had hij het bekende sonnet gedicht: ‘Weldighe ziel,
5)
die met uw scherp gezicht enz.’ , waarin hij uiting geeft aan zijne kennelijk oprechte,
hooge bewondering voor De Groot, als rechtsgeleerde

1)

Zie ben., blz. 149, 151, 153. - Misschien is van nog oudere dagteekening dan De Groot's brief
van 23 Sept. 1616 de lof, door Hooft aan De Groot, als dichter van Adamus exul (1601) - en
aan Daniel Heinsius' Auriacus sive libertas saucia (1602, voor welks beraamden herdruk H.
in 1610 een lofdicht bestemde: zie L.-St. I 103) - toegezwaaid in die merkwaardige ‘Reden
van de waerdicheit der Poesie’, waarin ook gewag is van Hendrik IV, ‘onlanx’ (1610) vermoord,
maar waarvan noch de bestemming noch het juiste jaartal bekend schijnt (zie H., Br. I 429-30;
op blz. 428 treft ons, in verband met Baeto, het gewag der ‘Catten’). Is die rede misschien in
de Oude Kamer De Eglentier gehouden (of althans daarvoor bestemd geweest), in denzelfden
tijd, toen H. zich moeite gaf voor het herstel dier Kamer, blijkens het ‘Schick van de Dichtschool
I.L. Bl.’, die gedagteekend is 9 Maart 1613 (in H., Br. I 411-7)?

2)

Zie Blok, Gesch. v.h. Ned. volk IV 128-9.
Zie Wagenaar, Vad. Hist. X 114-37; C. Brandt, Lev. v. De Groot, 71-8; M. de Jong Hz., Hugo
de Groot in den Raad te Amsterdam, in Jaarb. v. Amstelodamum XXV (1928) 125-56.
Zie beneden, III.
H., Br. I 108 = L.-St. I 151. De Groot was toen, in 't begin van Sept. 1616, weer te Amsterdam
(C. Brandt, a.w. 85).

3)
4)
5)

1
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1)

en als staatsman . Misschien strekte het vers ook ten geleide van het (klad-?)
handschrift van Baeto (‘den opstel van dit werck’, C. Brandt, a.w. 86).
Twintig dagen later althans, 23 Sept. 1616, schrijft De Groot aan Hooft over het
hem blijkbaar ter lezing en keuring gezonden handschrift van den Baeto: ‘Ik kan de
gedachtenis van 't leezen van Uw. E. treurspel uit mynen zin niet stellen, en wensche
2)
Uw. E. dienst te konnen doen om zoo loffelyk een werk te bevorderen . Hoe ik my
langer bedenk, hoe my meer behaaght Uw. E. ontwerp van het treurspel te eindigen
met Batoos hulding. Gy kont daarop naazien het Privilegie van Vrouw Maria, gedrukt
onder de handtvesten van Amsterdam, daar de voornaamste gerechtigheden en
2)
grondwetten deezer Landen verhaalt worden’ . Mij dunkt, wij mogen hieruit wel
afleiden dat De Groot het (met dezen brief teruggezonden?) stuk nog onvoltooid ter
lezing gekregen had, met verzoek om raad in zake het door H. beraamde, doch nog
de

niet vastgestelde en bewoorde slot, dus misschien nog zonder het g e h e e l e 5
bedrijf. Tevens zendt hij H. een ex. zijner Latijnsche Poëmata, met het eigenhandig
inschrift ‘Incomparabili poetae’, dat òf in 't algemeen bedoeld zal zijn, òf wellicht
bepaaldelijk ook op den pas gelezen Baeto betrekking heeft.
19 Oct. 1616 beantwoordt Hooft dezen brief door eene uiterst hoofsche
dankbetuiging voor De Groot's boekgeschenk met het uit dien mond zoo vleiend
inschrift, en voorts: ‘Baeto sal dan 't rijck aenvaerden, a u s p i c e t e , o p U E .
3)
w o o r d : oock zoo veel als de voeghlijckheit zal willen lijden, op wijse ende wetten
naer voorschrift by UE.: wien voor de eere, my oock in desen betoont, geen cleene
danck toe en komt enz.’;

1)

2)

2)

3)

Waaruit blijkt eigenlijk (als Leendertz sr. in zijne ed. der Ged. I 141 zegt) dat dit sonnet een
lofdicht is op De Groot's ‘Poemata’? In de ed. 1617 daarvan is 't althans niet afgedrukt;
trouwens een Nederlandsch lofdicht vóór Latijnsche Poëmata ware toen allicht bijna
heiligschennis geacht!
Deze brief niet bij V. Vloten, doch in C. Brandt, a.w. 86 en in Briefwiss. v. De Groot I 530; ten
deele reeds in Brandt, Leev. v.H. 22 (in de oorspr. ed., vóór de Ned. Hist. 1671, blz. 9, met
den datum in margine).
Deze brief niet bij V. Vloten, doch in C. Brandt, a.w. 86 en in Briefwiss. v. De Groot I 530; ten
deele reeds in Brandt, Leev. v.H. 22 (in de oorspr. ed., vóór de Ned. Hist. 1671, blz. 9, met
den datum in margine).
Hier allicht niet, als anders bij H. zoo vaak, een bloot vleiend compliment.
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hetgeen, naar ook Van Vloten aanneemt, zonder twijfel, althans eerst of meest,
de

slaat op het ‘huldtooneel’, dat het 5 bedrijf besluit, vs. 1473-1515.
29 Nov. 1616 geeft Hooft een brief aan De Groot ter bestelling en tevens ter
aanbeveling mede aan zijn neef W. Jz. Blaeu, die De Groot's (in die dagen uiterst
actueele) verhandeling ‘noopende 't gesagh der Overheit in 't Geestelijcke’ gaarne
1)
wilde drukken . Hij herinnert De Groot daarbij aan een onderhoud, waarschijnlijk te
zijnent, althans te Amsterdam, over de ‘Kerckelijcke Moghenheit’ der ‘Caiseren oock
van Westen’ (de keizer als hoofd der nationale landskerk, de ‘caesaropapie’),
waarvoor H. aan De Gr. nog een argument verstrekt; vooraf gaat: ‘De redenen, die
UEd. jegenwoordigheit ons verleent heeft te nuttighen, sijn van sulcken gewichte
geweest, dat mijn verstandt al stadigh te doene vindt met deselve te verduwen’.
Zou dit alles, zooals V. Vloten meent, zien op De Groot's bezoek en redevoering in
April, 7 maanden geleden? Is er niet evenveel grond om hierbij althans ook te denken
2)
aan een gesprek, bij het tweede bezoek , waarvan de (nog onvoltooide) Baeto het
onderwerp was? De genoemde punten staan immers in 't nauwste verband met den
3)
inhoud en de strekking van dit stuk .
4)
17 Jan. 1617 verzoekt Hooft, na een bezoek aan De Groot te Rotterdam, dezen,
het hem gezonden handschrift of ontwerp van zijn Warenar - ‘de clad van
d'overgesette Aulularia’), waarvan een ander ‘exemplaer’ ‘al over lange in Engelandt
5)
is gesonden , daer se blijft’ - na lezing, ten huize zijns

1)

2)
3)
4)
5)

Hiervan is niets gekomen; zeker wel om het steeds meer naderende, dreigende gevaar van
den politieken toestand (zie beneden, III); het boek is pas na De Groot's dood, in 1647, te
Parijs verschenen (zie beneden, blz. 171).
Zie boven, blz. 146, noot 5.
Verg. boven, blz. 146-7.
1616, in V. Vl.'s ed. I 118, is een der niet zeldzame drukfouten.
Waarschijnlijk aan zijn vollen neef Willem Jansz. Hooft, in 1605 met de (vroeger door P. Cz.
H. vaak bezongene) Ida Quekels gehuwd en koopman te Londen (zie L.-St. I 43, 340 en H.,
Br. I, no. 82, 100-4, 120). Maar ook diens broeder, Dr. Pieter Jansz. Hooft (zie H., Br. I 13 en
Br., H. 4), vertoefde in deze en volgende jaren herhaaldelijk in Engeland, en wordt door De
Groot hoog geprezen (zie Briefwiss. v.H. de Groot, ed. Molhuysen, I, no. 593, 594, 607, 608,
613). En 30 Oct. 1617 schrijft De Groot aan M.A. de Dominis dat P. Jz. Hooft naar Engeland
zal gaan, ‘ut si qua potest succurrat patriae laboranti’ (‘P. Cz.’, bij Sterck, Rondom Vondel,
93, noot, is toch zeker een drukfout?). Zie over deze personen nog D.C. Meyer, in Hooft
herdacht, 3a; Dietsche War., N.R. III 260, 267; Elias, Vroedsch. v. Amst. I 399.
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vaders te Amsterdam, terug te zenden, ‘op hoope dat het noch eens mocht dienen
om eenighe armen t'Amsterdam, oft hier (d.i. te Muiden), wat voordeels te doen, en
1)
te vervallen (betalen) een deel van de costen, noodigh om den Baeto wt te voeren’ .
Het voornemen om den Baeto ten tooneele te brengen bestond dus toen, in Januari
2)
1617, nog wel degelijk, doch is, zooveel wij weten, niet vóór 1626 uitgevoerd .
24 Jan. 1617 zendt De Groot aan Hooft ‘de Aululariam’ terug, ‘een Translaet’, dat
z.i. het origineel in menig opzicht overtreft en dat hij meermalen met bijzonder
genoegen ‘overlesen’ heeft. Ook voor den brief van Menelaus aan Helena bedankt
hij, alsmede voor de ‘gezonden delicate spijs, weet het een door gheen van myne
wercken te vergelden, ende het ander niet te erkennen als door grove spijs, dye
3)
hyer meest is vallende’ (alles van geestelijke ‘spijs’ te verstaan?).
19 Mei 1618 schrijft Hooft aan De Groot een Latijnschen brief: ‘Quandoquidem,
4)
Vir mihi omnium maxime , approbare Patriae industriam meam in valde seriis non
valeo; neque rursus quisquiliis magnopere delector’, is hij begonnen het leven van
Hendrik (IV) den Grooten van Frankrijk te schrijven, ‘ac pro ut hoc cesserit, de rebus
Patriae cogitaturus’. Verder wil hij hem raadplegen over allerlei, het samenstel en
den stijl van het door hem ondernomen werk betreffende, ook over de moeilijkheid
om in zake het (immers ook door De Groot, althans in beginsel, voorgestane)
purisme, het vermijden en vertalen der

1)

2)
3)
4)

Evenals Vondel later, in 1654, zijn Salmoneus schreef, om de vergeefsche onkosten voor
den na twee vertooningen verboden Lucifer althans eenigszins te vergoeden (zie V.L. VII 31;
Br., V. 98).
Zie ben., III.
Briefwiss. v.H. de Groot I 503; gedeeltelijk in Br., H. 20.
Zelfs in dezen Lat. brief die eindeloos herhaalde naamspeling!
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1)

vreemde en ‘bastaardwoorden’, den juisten middelweg te bewandelen . Mij dunkt,
wij lezen hier tusschen de regels door hoe Hooft op het Muiderslot uit de verte, ‘loin
d'un monde trompeur’, wel met warme persoonlijke belangstelling het beloop en
den steeds meer gespannen staat van zaken, het gewoel van den juist in die dagen
steeds heftiger strijd tusschen Remonstranten en Contraremonstranten, Staten
Provinciaal en Generaal, Oldenbarnevelt en Maurits volgt, doch - zich, als ambtenaar
buiten staat (en ook wel, als mensch, ongeneigd) gevoelende om zelf openlijk partij
te kiezen en met woord en daad te getuigen voor de nu meer en meer in 't nauw
gedreven en bedreigde partij zijner geestverwanten en vrienden, en in deze ernstige
tijden de poëzie min of meer als bloot tijdverdrijf (immers dit zal met ‘quisquiliis’
bedoeld zijn?!) beschouwende - afleiding, bezigheid en berusting zoekt in de studie
2)
der geschiedenis .
Of De Groot in die dagen, ‘tot tantisque negotiis distractus’ (zooals H. wel te recht
schrijft), veel tijd en lust heeft gehad om dezen brief te beantwoorden met
raadgevingen omtrent stijl en taal, purisme enz.? Hij had in die dagen zeker wel wat
anders, van nòg meer gewicht, te doen! Er schijnt in allen gevalle geen antwoord
bewaard. Ja het duurt nu, althans voor zoover (mij) bekend is, jaren voordat de
briefwisseling hervat wordt. Geen wonder! De Groot is 29 Aug. 1618 gevangen
genomen, 5 Juni 1619 naar Loevestein vervoerd, waaruit hij 22 Maart 1621
ontvluchtte: briefwisseling was al dien tijd, zoo niet onmogelijk, toch zeker ten zeerste
3)
belemmerd, bezwaarlijk en gevaarlijk voor schrijver en ontvanger beide . En doen
wij Hooft ook wel te kort, wanneer wij gissen dat hij, toen 't zóó hoog geloopen, tot
zulk een catastrophe gekomen was, meer voorzichtig dan manmoedig als hij was,

1)
2)
3)

Verg. voor dit laatste o.a. de brieven aan Wytz en Huygens van 30 Juni 1634.
Wel opmerkelijk is deze lange Latijnsche brief, geschreven te midden der zeker drukke
toebereidselen voor het bezoek van Maurits, 4 dagen later (zie ben., III)!
Zie Blok, a.w. IV 179-80.
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zonder zijne vrienden rechtstreeks te verloochenen, toch, uit vrees van zich te
compromitteeren en zijne ‘positie’ in gevaar te stellen, weinig of geen pogingen
heeft aangewend om den hooggeschatten, maar nu rampspoedigen vriend te
bereiken? Een martelaar stak nu eenmaal niet in hem; evenmin trouwens als in De
1)
Groot zelf .
Eerst zes jaar later hooren wij weder van eenig rechtstreeksch, vriendschappelijk
verkeer uit een brief van Maria van Reigersberch, die, uit Parijs naar Holland getogen,
10 Aug. 1624 uit Amsterdam aan haar man te Parijs schrijft: ‘Ick ben gisteren bij
den burghmeester Hooft ten eeten gheweest; hij doet UE. zeer groeten, zoo doet
2)
oock den drost, die daer meede was’ . - 15 Maart 1626 dankt Hugo's broeder Willem
de Groot uit Den Haag Hooft voor de toezending van een ex. van diens Henrik den
Grooten. - 13 April 1626 zendt Hooft een ex. van genoemd werk aan De Groot te
Parijs, met een wederom zeer vleienden brief: hij zou, ware De Groot nog in 't
vaderland, zich misschien verstout hebben hem te raadplegen over de uitgave van
dit boek (‘in enitendo foetu’); nu waagt hij 't nauwelijks hem lastig te vallen met zijn
geschrift (‘triviali stilo obstrepere meditanti praeparationem ad Euangelium,
Apologiam Ordinum, aut Ius Pacis & Belli, augustum opus’), hetgeen hij echter op
gezag van De Groot's broeder zich toch vermeet, met een nederig verzoek om critiek
enz. - 28 Juni 1626 betuigt De Groot aan Hooft zijn dank voor den Henrik den
Grooten (zonder veel nadere aan- of opmerkingen) en zendt hem zijne ‘Excerpta
ex tragoediis et comoediis Graecis’ (‘quod tui sit fori. Tua enim laus est tragoedia’);
misschien ook ten dank voor den onlangs verschenen Baeto, waarvan echter in
deze brieven geenerlei gewag te vinden schijnt (of doelt de laatstaangehaalde
3)
zinsnede hierop?) .

1)
2)
3)

Zie Blok t.a.p. over zijn brief aan den Prins, waarin hij alle schuld op Oldenbarnevelt en de
meerderheid der Staten van Holland wierp.
Brieven van en aan M.v. Reigersberch, ed. Rogge, 95.
H. Grotii, Epistolae (Amst. 1687), no. 216.
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Schijnt de betrekking en de briefwisseling dus in 1626 hersteld, het is bekend dat
Hooft ook sinds dien tijd (d.i. na Maurits' dood en Frederik Hendriks optreden) een
van de voorname en ijverige beleiders is geweest der pogingen om aan De Groot
den door hem zelf en door zoo vele vrienden gewenschten terugkeer naar het
vaderland (en in lands- of stadsdienst) mogelijk te maken en voor te bereiden. ‘Den
drossaert Hooft doet oock goede devoiren ende corresponderen (sic) in dat [beleyt]’
aangaande ‘UE. rappel’, schrijft zwager Nicolaes van Reigersberch in 1627 aan De
1)
Groot .
2)
In Oct. 1631 waagt De Groot dan eindelijk de lang overwogen reis naar Holland .
Van de helaas mislukte pogingen om hem te Amsterdam naast Barlaeus en Vossius
als hoogleeraar aan het nieuw opgerichte Athenaeum Illustre eene eervolle, zijner
waardige plaats, als derde, schitterende flonkerster, ‘decus Academiae’, te
3)
verschaffen getuigt Hooft's, 5 April 1632 gedagteekend gedicht . - Uit denzelfden
of iets lateren tijd zal zijn het blijkbaar door Hooft gestelde (immers onder zijne
papieren gevonden) adres, namens ‘een' ontallijke meenighte der ingezetenen van
Hollandt, volgende de gemaetighde zijde der regeeringe’, aan De Groot gericht,
hem ontradende een buitenlandschen dienst te aanvaarden, hem verzoekende, in
zijn eigen en in 's lands belang, desnoods ‘buiten dienst des lands ende der stadt’,
als particulier, als advocaat, in het land te blijven, en hem smeekende om een
daartoe strekkend verzoek bij de Overheid in te dienen; hetgeen De Groot echter
4)
toen volstandig geweigerd, pas in 1634 gedaan heeft . - En 20 April 1632 betreurt
Hooft in een brief aan Baeck zijn

1)
2)

3)
4)

Br. van Nic. v. Reigersberch, ed. Rogge, 84; zie verder H. Br. I 275-87 (7 brieven).
Zie reeds H.'s brief aan Baeck van 29 Juli 1631 over De Groot's wensch om te Amsterdam
te komen, met vrijgeleide van den Magistraat; en zijne (voorzichtig in 't Fr. en 't Lat. gestelde)
brieven aan Nic. v. Reigersberch van 2 Maart en 20 Dec. 1631 over de (bedektelijk aangeduide)
terugkomst.
L.-St. I 302 = Br., H. 36-7.
o

H., Br. II 228-31; zie verder Br., H. 35; C. Brandt, a.w. 433-40; J . de Vries, H. de Groot en
M.v. Reigersberch 98-101 enz.
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groot leedwezen over De Groot's vertrek en zijn twijfel aan diens wederkeer in 't
vaderland. - 31 Juli 1632 ontvangt hij op 't Muiderslot nog een bezoek van Maria
van Reigersberch.
Een paar jaar later, 28 Jan. 1635, wenscht Hooft, als altijd in de meest hoofsche,
van hooge vereering getuigende, ja schier onderdanig vleiende bewoording, De
Groot geluk met zijne benoeming tot Zweedsch gezant te Parijs, waar hij ook voor
zijn vaderland en tot heil der gansche menschheid werkzaam zal kunnen zijn; welke
gelukwenschen hij den volgenden dag, in bijna dezelfde, uit het Latijn vertaalde
bewoording, aan 't adres van Nic. v. Reigersberch, herhaalt, en waarvoor De Groot
hem, 30 Maart, zijn hartelijken dank betuigt, daarbij de hoop uitsprekende, ‘laborem
mihi impositum ... patriae etiam mea quae fuit, toti denique orbi christiano, quam
semper potissimum patriam duxi fore, non inutilem’. En 17 April schrijft Hooft aan
N. van Reigersberch over de vreugde ‘in alle welgeaerde gemoeden’ over de
schitterende ontvangst van De Groot als gezant te Parijs.
Van latere rechtstreeksche briefwisseling tusschen Hooft en De Groot is mij niets
gebleken. Wel schrijft De Groot aan zijn broeder Willem in 1641-3 herhaaldelijk een
1)
vleiend oordeel over Hooft's in 1642 verschenen Nederl. Historien ; wel beroept
Hooft zich 30 Maart 1644 in een brief aan denzelfde op ‘de ouwde vrundschap
tusschen ons ende de onzen’, om hem te verzoeken als advocaat zekere zaak op
zich te nemen (welken brief W. de Gr. 12 April zakelijk beantwoordt). Wel betreurt
Hooft, 4 April 1645, in een brief aan De Wicquefort, De Groot's (voor H. niet
onverwachte) terugroeping naar Zweden; nog meer, ja in hooge mate, betreurt hij
diens schrijven en uitgeven zijner ‘Discussio’ tegen Rivet over den kerkvrede en
over de vereenzelviging van den Antichrist met den

1)

Epist., ed. 1687, App., no. 558, 607, 636, 639. Ook schrijft hij 7 Maart 1643: ‘Hoofdius videtur
mihi obiter gratiam Domus Nassaviae sibi quaerere, ut antehac scripsi. De ea re quid alii, qui
ad rem propiores sunt, conjectent, scire cupiam’. Aanleiding en bedoeling dezer woorden
laten zich slechts gissen.
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1)

Paus , wat hem door alle Protestanten euvel geduid zal worden: ‘jk heb
meenighmaals geducht, dat zijn Eed. schrijven, dat de Paus de Antichrist niet weezen
zoude, niet ten beste gedujdt zoude worden by lujden, die hem, van oover hondert
jaaren, dien tytel met voorbedachten raadt hebben toegeëighent’. Maar over De
Groot's kort hierop, 28 Aug. 1645, gevolgden, plotselingen en eenzamen dood te
Rostock lezen wij in Hooft's gedichten en brieven niets; ook niet in zijn befaamd
antwoord op den bekenden brief van Vondel, waarin deze naast den dood van vele
‘Maecenaten’ ook zijner gedacht had: ‘Onze goede en wijze Grotius is oock al hene’,
en wat daar verder volgt over Salmasius' geschriften tegen De Groot, met name
2)
een over de transsubstantiatie .
Is er in de tien jaren tusschen de hartelijke brieven van 1635 en De Groot's dood
in 1645 geenerlei schriftelijk verkeer meer geweest tusschen Hooft en De Groot?
Zijn er vele of enkele brieven weggeraakt of vernietigd? Heeft De Groot's uitlandigheid
de briefwisseling dezer beide volijverige briefschrijvers allengs doen verflauwen en
eindelijk geheel ophouden?
Of mogen wij misschien gissen dat De Groot's in latere jaren meer en meer aan
den dag komende Anglicaansche, Gallicaansche en Oud-Katholieke sympathieën,
ter bereiking of benadering van zijn ideaal eener hereeniging van alle kerken in
ééne Katholiek- (d.i. algemeen-) Christelijke Kerk - vrede in de Kerk gelijk in den
Staat, of althans tusschen de Staten -, Hooft minder aanstonden? Deze was immers
nu sinds lang geheel ‘verzoopen’ geraakt in zijne Nederlandsche Historiën, stelde
ook, blijkens zijne brieven, het levendigst belang in het

1)
2)

Zie C. Brandt, a.w., Verv. 319: een boek tot herstel van den algemeenen kerkvrede tusschen
Calvinisten en Lutheranen, dat door Katholieken goed-, door Protestanten afgekeurd werd.
H., Br. IV 205. Of Vondel, bij deze zeker welgemeende poging tot verzoening met Hooft, door
het gewag van De Groot's Katholiseerende gezindheid niet meer blijk heeft gegeven van
propagandistischen geloofsijver dan van grooten ‘tact’ (als V.L., V 424, hem nageeft)? Groot
diplomaat is V. zeker nooit geweest, nu allicht evenmin als in den vorigen brief aan H. (c.
1643); verg. N. Taalg. XXIV 163. De uitkomst heeft hem althans ook ditmaal stellig bitter
teleurgesteld!
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beloop der laatste, nu samenvallende bedrijven van den Nederlandschen en den
Duitschen godsdienstoorlog, en stond daarbij, ondanks zijn libertijnschen afkeer
van Calvinistische drijverij en overheersching, toch stellig geheel aan Protestantsche
zijde; terwijl hij wellicht gaandeweg was afgedwaald, verder af stond van de (illusie
gebleken) vredesidealen zijner jeugd (in Granida, Geeraerdt en Baeto), en de
eigenlijk kerkelijke vraagstukken hem levenslang weinig belang hebben
ingeboezemd. Kan dit alles hem in de laatste tien jaren van De Groot's leven niet
min of meer van dezen vervreemd en verwijderd hebben; om dezelfde redenen als
waarom Vondel en De Groot elkaar ter zelfder tijd juist steeds meer genaderd zijn,
1)
blijkens Vondel's talrijke verzen ter eere van den laatste , zijne vertaling van
Sophompaneas (1635), zijne opdracht van Gijsbrecht van Aemstel (1637), de
toezending van Elektra en Maeghden (1639), zijn ‘Grotius' Testament’ (1645), zijn
gedenken nog in de opdracht van Adam in ballingschap (1664) van De Groot's
Adamus exsul, en eindelijk beider vrij drukke briefwisseling, van De Groot's zijde
steeds gevoerd op een toon van hooge achting, gepaard met zekere vriendelijke
gemeenzaamheid, wel zeer afstekende tegen den door Hooft jegens Vondel
2)
aangenomen hooghartigen toon ?
Ik heb deze briefwisseling tusschen beide mannen opzettelijk omstandiger
opgehaald, ten einde wèl te doen uitkomen dat, al moge er later wellicht eenige
verwijdering ontstaan zijn, althans in de jaren 1616-1618 een vrij druk, levendig
verkeer tusschen hen bestaan heeft, getuigende van wederzijdsche hooge, op
overeenstemming in denkwijze en gezindheid gegronde waardeering. Al maakt
Hooft's kwistigheid, ja overdaad van hoofsch-vleiende complimenten aan 't adres
zijner vrienden ons licht wantrouwend, zijn hooge vereering voor het alomvattend
genie van den ietwat jongeren, maar universeel-geleerden vriend is toch kennelijk
oprecht. En wanneer hij dus in 1616-7

1)
2)

Zie b.v. het register op V.L.'s ed., XII 420.
Zie De nieuwe Taalgids XXIV 171.
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èn Baeto èn Warenar aan De Groot ter lezing en beoordeeling zendt, hem raadpleegt
over het samenstel van Baeto en zijne raadgevingen ook dankbaar opvolgt, mogen
wij inderdaad wel verwachten dat diens invloed op dit stuk zich niet tot een enkel
onderdeel, het slot, bepaald, maar zich integendeel tot den inhoud en de
staatkundig-kerkelijke strekking van het geheel zal hebben uitgestrekt.
Welke waren nu omstreeks 1616 De Groot's denkbeelden omtrent de boven, blz.
134-43 besproken drie onderwerpen? Meerendeels, met name ten aanzien van het
tweede, zijn die samen te lezen uit zijne toen reeds gedrukte werken; ten aanzien
van het eerste kunnen zij wellicht bij gissing uit jongere geschriften afgeleid worden.
1. De Groot's denkbeelden over den v r e d e zullen vanouds allicht in 't algemeen
overeenkomst vertoond hebben met die van oudere humanisten als de door hem
1)
2)
hoogvereerde Erasmus en de oudere Spanjaard Lud. Vives , en ook van latere
‘utopisten’: overal en altijd dezelfde humanistische - maar ook Christelijke, en
menschelijke - afschuw van den gruwel, het monster van den oorlog, dezelfde
lofzangen ook op den vrede. Het pacifisme is waarlijk niet alleen vrucht van den
jongsten tijd na den wereldoorlog!
Een man als De Groot blijft echter niet staan bij algemeene klaag- en lofzangen;
bij hem worden deze de aanleidingen tot juridische, volkenrechtelijke beschouwingen,
redeneeringen, stellingen, steunende op den ‘grondslag’ van een heerleger van
citaten uit Latijnsche en Grieksche, zoowel classiek-heidensche als Christelijke,
juridische, theologische en andere auteurs, tevens autoriteiten, uit het welvoorziene
arsenaal zijner ontzagwekkende belezenheid. Aldus in zijn sinds de verschij-

1)

Zie b.v. zijne Coll. fam. (ed. L.B. 1648) 32 (Militaria), 206 (Militis et Carthusiani); Enc. Mor.
1

2)

(ed. Horn. 1839) 33 sq.; en Huizinga, Erasmus 208-10.
Zie b.v. zijne Brieven, p. 941, alsmede achter Epistolae Erasmi (Lond. 1642), 69-71, 88, zijn
De Europae dissidiis et bello Turcico, en voorts Versl. en Meded. d. Vl. Acad. 1907, 460-3,
489-90.
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ning in heel de wereld beroemde werk ‘De iure belli ac pacis’.
Reeds bij eene vluchtige doorbladering nu van dit lijvige boek brachten sommige
passages mij gelijksoortige uit Hooft's Baeto te binnen. Dat algemeene
beschouwingen over de rampen en ellenden van den oorlog (ed. Paris. 1625, p.
491), over het vreeselijke vooral van een binnenlandschen, een burgeroorlog, nog
erger dan tirannie (p. 116, 638 e.e.), over het ‘beestachtige’ van een oorlog uit bloote
bloeddorstigheid (p. 467; verg. ook p. 784: ‘Ferinum quiddam vis est: quae in bello
maxime enitet’) zekere gelijkenis vertoonen met passages uit Baeto (283-8, 315-36,
641-4) zegt natuurlijk nog weinig of niets: het zijn de algemeene, overal en altijd
gelijke jammerklachten. Doch het geheele slothoofdstuk (l. III, c. XXV), waarin De
Groot o.a. betoogt: ‘II. In bello pacem semper spectandam: III. Et amplectendam
etiam cum damno’ herinnert inderdaad vrij sterk aan Baeto 645-76: over den vrede
als hoogste goed en vorstendoel, over den oorlog, alleen geoorloofd, verschoonlijk
‘om vreedes wil’; zie vooral de aanhalingen: ‘Verissimè enim dictum à Sallustio:
Sapientes pacis causa bella gerere: Cui congruit Augustini sententia: non pacem
quaeri ut bellum exerceatur, sed bellum geri ut pax acquiratur’ (p. 784), en verg.
hetzelfde reeds heel in 't begin (p. 2): ‘quia bellum pacis causa geritur’, en andere
aanhalingen, uit Cicero, Aristoteles en uit gewijde schrijvers, ter staving hiervan (p.
1)
702) . Ook den stelregel, in Baeto 653-60, 665-8 gepredikt: dat men liever iets van
zijn goed en van zijn goed recht aan den aanvaller dan land en volk aan de rampen
van den oorlog behoort prijs te geven, kan men bij De Groot terugvinden, in l. II, c.
XXIV: ‘Monita de non temere etiam ex iustis causis suscipiendo bello’, waarin o.a.
betoogd is: ‘Ius saepe remittendum ut bellum vitetur’, en gezegd wordt: ‘Contra enim
evenit ut plerumque magis pium rectumque sit de iure suo cedere’ (p. 484); verg.
ook nog

1)

Verg. ook Vondel's ‘Vrede is het wit der oorelogen’ (aangehaald in Leuv. Bijdr. XXII (1930)
124): door V. aan Hooft of aan De Groot ontleend?
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een citaat uit Aristoteles in het slothoofdstuk (p. 785): ‘Satius est his qui plus pollent
aliquid suorum relinquere, quam bello victos cum rebus perire’.
Zoo valt er wel eenige overeenkomst op te merken tusschen verschillende punten
in De Groot's beroemd vertoog en den inhoud der reien en de daarmede
overeenstemmende beginselen, woorden en daden van vorst Baeto in Hooft's spel.
Maar ... aanstonds rijst natuurlijk de gewichtige bedenking, dat dit laatste, voor
zoover wij kunnen nagaan, in 1617 reeds, behoudens de 9 slotregels, in den huidigen
vorm voltooid was, terwijl het boek van De Groot te Parijs pas in 1622-3 opgezet
2)
en geschreven, en in 1624-5 gedrukt is . Rechtstreeksche invloed van dit b o e k
op Hooft's spel is dus uitgesloten.
Men mag trouwens ook de vraag stellen: was De Groot vóór 1616 reeds ooit als
heraut en kampioen van den wereldvrede opgetreden? Van zeer bevoegde zijde is
mij verzekerd dat zijn ‘Jus praedae’ (geschreven 1604/5, maar pas in 1868 gedrukt)
toen aan niemand bekend was, en dat zijn Mare liberum (1609) het vredesvraagstuk
3)
geheel ter zijde laat .
Blijft dus alleen over de mogelijkheid, dat De Groot de denkbeelden, die hij later
te Parijs in zijn boek uitgewerkt en bewoord heeft, reeds in zijne vroegere,
Hollandsche jaren in hoofdzaak met zich omgedragen en in zijn omgang met Hooft
1)

2)
3)

1)

C. van Vollenhoven, Het boek van 1625, in De Gids 1925, I 7; Dez., On the genesis of De
iure belli ac pacis, in Meded. d. Kon. Ak. v. Wet., Lett. 58 B, 129-55.
Waartegenover misschien opgemerkt mag worden dat De Groot althans op kerkelijk terrein
reeds in 1614 den vrede heeft nagestreefd in de door hem ontworpen ‘resolutie (der Staten
van Holland) tot vrede in de kerken’, gelijk hij dit veel later, op ruimer terrein, gedaan heeft in
zijne wenschen en pogingen tot een algemeenen (‘Katholieken’) vrede tusschen alle Christelijke
kerken; ook dat zijne partij het Bestand voorstond en gaarne verlengd had gezien, tegenover
der Calvinisten: ‘Ense triumphabis, sed, Belgica, pace peribis’ (zie Naber, Calv. of Libert. 14,
61; De Jong, H. de Groot in de Raad v. Amst. 128).
Misschien zou men ook De Groot's slot ‘Monita ad fidem servandam’ (p. 783) uit de verte
kunnen vergelijken met het slot van het tweede bedrijf van Hooft's Geeraerdt v.V., waar de
T r o u w , met de Eendracht en de Onnooselheyt de aarde verlaten en ten hemel varen, nu
door helsche macht Twist, Gheweldt en Bedroch, ten verderve der menschheid, op de aarde
verschenen zijn.
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dezen persoonlijk, mondeling medegedeeld zou hebben. Maar dit is slechts een
bloot vermoeden.
En ten slotte zijn de door mij opgemerkte punten van overeenkomst misschien
evengoed te verklaren uit de gemeenschap van toentertijd in de lucht hangende
denkbeelden en vooral uit de algemeene bekendheid van classieke schrijvers, in
de geleerde kringen toen als orakels aangezien en gaarne, al dan niet met vermelding
van naam, aangehaald.
2. Veel sterker daarentegen is de overeenkomst, treffend is de gelijkenis tusschen
de voorstelling van de betrekking tusschen v o l k e n v o r s t , van het ontstaan (en
de daaruit geputte rechtvaardiging) van het toenmalige staatsbestel in Hooft's Baeto
en de voorstelling van De Groot. Het is de onhistorische, verwrongen constructie
en averechtsche voorstelling, zooals bekend, reeds in 1587, ten tijde van Leicester,
door den pensionaris van Gouda, François Vrancken, in zijne ‘Deductie’ gegeven,
door De Groot en anderen uitgebreid met de denkbeelden over de ‘Bataafsche
1)
2)
vrijheid’ , over den graaf als usurpator enz., en sindsdien, in min of meer
de

de

gewijzigden vorm, gedurende de 17 en 18 eeuw gangbaar gebleven als de
gestiliseerde, a.h.w. gecanoniseerde vorm der vaderlandsche geschiedenis, in den
geest der aristocratisch-republikeinsche regenten, der staatsgezinde - maar in
Hooft's tijd nog niet eo ipso principieel anti-stadhouderlijke - partij; de min of meer
officieele, door de Staten geijkte geschiedbeschouwing van Hooft (Nederl. Hist.,
Geer. v.V., Baeto) en Wagenaar, in tegenstelling met die van Kluit en Bilderdijk.
Deze voorstelling der Bataafsche toestanden heeft De Groot ook uiteengezet in
twee pas na zijn dood, geheel of ten deele, uitgegeven werken: zijn ‘Parallelon
de

Rerumpublicarum’, reeds in 1602 voltooid, maar waarvan alleen het 3
Moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum,

1)
2)

boek: ‘De

Kampinga, a.w. 69-75; verg. boven, blz. 56 vlgg.
A.w. 168.
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Batavorum’ eerst in 1801-3 uitgegeven is, en zijne ‘Annales et historiae de rebus
Belgicis’, geschreven in 1612, sedert bij- en omgewerkt, doch eerst in 1657
verschenen; welke werken dus hoogstwaarschijnlijk aan Hooft onbekend gebleven
zijn. Maar eerst en voornamelijk is zij te vinden in zijn eveneens vermaard geschrift:
‘De Antiquitate reipublicae Batavae’ (Lugd. Bat. 1610), aanstonds ‘daer nae in 't
Duytsch overgestelt’ - eene fraaie, zuivere Nederlandsche vertaling - ‘ende by den
Autheur oversien’: ‘Tractaet vande Oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche
Republique’ ('s-Gravenh. 1610). Een overzicht van dit boek, welks actualiteit in 1616,
toen Hooft zijn Baeto schreef, nog geenszins verminderd, integendeel door het
beloop der ‘zaken van staat’ nog zeer toegenomen was, moge, hoezeer aan velen
1)
welbekend , hier niet overbodig geacht worden, ter nadere aanwijzing vooral der
punten van overeenkomst met Hooft's Baeto. Het is een ook op zich zelf belangrijk
staal der toenmalige geschiedschrijving, een merkwaardige poging om, wel met
een vrij critisch gebruik van alle toen bekende gegevens, maar ook met een zeer
sterk bepaalde, vooropgezette meening en strekking, de bestaande toestanden
historisch vast te knoopen aan en staatsrechtelijk te verklaren. en te verdedigen uit
de aloude.
Dat blijkt reeds aanstonds in de opdracht aan de Staten van Holland. ‘De
meeninghe daer van is ... te bethoonen, dat by de voornaemsten van de twee staten
(standen) altijdt geweest is het opsicht van de gemeene Batavische nu Hollandtsche
ende West-Vriesche saecke.... Dese macht der Staten is gheweest het fundament
2)
vande republique, ... den toom van de Vorstelijcke hoocheyt . Dese macht hebben
eertijts ontsien ... de opperste bevelhebbers ende voochden vanden staet van 't
2)
landt , t'zy de selve Coningen, of Veltheeren, of ooc ten laetste Graven wierden
genoemt’. De wetten, de privi-

1)
2)
2)

Zie b.v. Kampinga, a.w. 120-8; Koopmans, a.w. 48 vlgg.
Hier e.e. de vertaling van lat. publicus status, elders van respublica; verg. Mensch en
Maatschappij I (1925), 130-51.
Hier e.e. de vertaling van lat. publicus status, elders van respublica; verg. Mensch en
Maatschappij I (1925), 130-51.
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legien hebben veilig gerust in den schoot der Staten. De Hollandsche Vrijheid (lat.:
Batauorum libertas), oudtijds en thans wederom wijdberoemd, is nu, dank zij der
Staten zorg, door zware stormen heengezeild. 't Meest is zij bedreigd geweest eerst
door de Roomsche (d.i. Romeinsche) macht, daarna door de Spaansche, maar
beide malen (t.w. in den vroegeren Bataafschen en in den lateren Hollandschen
opstand) is zij behouden gebleven. Doel van dit geschrift is: ‘aen te wijsen de
oudtheyt van dese regieringe die by de treffelycxten bestaet’. Volgt de (zeer
conservatief getinte) lof van de ‘oudheid’ eener regeering, in 't algemeen van het
vanouds bestaande (gewoonterecht enz.). Verschillende betrekking tusschen
‘Princen’ en ‘Staten’: hetzij (in eene monarchie) de souvereiniteit bij één, de raad
en advies bij velen, hetzij (in republieken) de souvereiniteit bij velen, de bediening
bij één beruste; ginds de wetten onder den Prins, hier de Prins onder de wetten. De
tegenwoordige republiek is dus dezelfde als vanouds hier te lande bestaan heeft,
met verandering alleen der benamingen van sommige ‘bevelhebbers’ (lat.:
m a g i s t r a t u u m ). Moge God onze aloude vrijheid bestendigen, ons de zekere
panden schenken der algemeene gerustheid: godsdienst, gerechtigheid, eendracht!
Daarna begint de eigenlijke verhandeling.
Verschillende staats- of regeeringsvormen: democratie, aristocratie, monarchie.
‘De regieringhe van de treffelixten is, of met ..., ofte sonder Vorstendom. Vorstendom
(lat.: principatus) noeme ick een uytnemende authoriteyt van een persoon alleen,
de welcke met de macht van anderen, ende met wetten is ghelimiteert’; daardoor
is het ‘onderscheyden van t'gunt eygentlijck ghesproocken een Coninckschap werdt
genoemt’. Maar oneigenlijk wordt ook het Vorstendom wel eens een Koningschap
genoemd; in dier voege hebben ‘in de Heroische tijden’ de volken aan zeer
uitnemende personen het gebied in den oorlog en de rechtsmacht geschonken (d.i.
1)
dus de leer der volkssouvereiniteit) . Ook in de aristocratische republieken

1)

Verg. boven, blz. 137, noot 1.
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zijn ‘de Vorstendommen’ wel eens gegeven ‘nae de ordre van t' gheslacht’. Zulk
eene aristocratische republiek met ‘een wettelick Vorstendom’ is de beste
regeeringsvorm; 't juiste midden tusschen monarchie en democratie.
De ‘Bataviers’, ook blijkens de persoons- en plaatsnamen vanouds een deel der
Catten (nu Hessen), zijn verhuisd naar het eiland, waar zij nu nog wonen, en hebben
dit, krachtens het recht van den eersten bezitter, in bezit genomen; 't was het beginsel
eener vrije regeering, door een vanouds vrij volk in een vrij land gevestigd. Eene
‘regieringhe vande treffelixten’ was reeds te vinden bij de Celten, onder welken
naam zoowel de Walen als de Duitschen begrepen zijn, van welke laatste de
Batavieren de vermaardste waren. De Duitsche ‘vrijheid’ (d.i. de aristocratische
republiek) wordt dan tegenover het koningschap gesteld, evenals in de Romeinsche
geschiedenis (ook bij Tacitus, Ann. I 1) de republikeinsche libertas en consulatus
de vroegere Romeinsche reges vervangen. Ook de Batavieren zijn, blijkens Civilis'
‘oratie’, vanouds vrij, d.i. zonder koning, geweest. De zoogenaamde ‘koningen’ van
Batavieren en andere Duitsche stammen zijn blijkbaar slechts ‘Coningen van naem,
maer metter daet anders niet dan de eerste onder de treffelixten’ geweest. Volgens
Tacitus hebben de Duitsche ‘koningen’ meer ‘authoriteyt om aen te raden’ dan
‘macht om te ghebieden’ gehad en is ook de macht der Friesche koningen zeer
betrekkelijk geweest. Die Duitsche koningen waren trouwens zeldzaam; wel waren
er dikwijls tijdelijke veldoversten (lat.: duces, hertogen), voor één veldtocht (als b.v.
Civilis en Cariovalda bij de Batavieren). De macht zoowel der koningen als der
veldoversten was beperkt òf door de wetten (ongeschreven gewoonterecht) òf door
eene andere macht; zij kwam niet voort uit eigen recht. Er zijn nog allerlei bewijzen
van het eeuwenlang voortduren, van de Hessen, over de Bataven, tot op de
Hollanders, van gewoonten en recht: het laten groeien van haar en baard tijdens
den oorlog (nog bij de Geuzen!), gemeenschap van goederen in 't huwelijk, de zoen
van veeten, de
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tienden, de huldiging door schildheffing (als van Brinio) enz.
Bij wie is nu ‘beneffens de Coninghen ende Veld-Oversten t' opperste ghesach
ofte de Souveraineteit’? ‘Bij de Duitschen waren, behalven de geestelickheyt,
tweederhande Staten van menschen ..., de Oversten ende de ghemeente’. En nu
1)
wordt op behendige wijze, met behulp van al hetgeen Caesar en Tacitus hiertoe
kunnen bijdragen, een kunstige brug geslagen van den Bataafschen tot den
grafelijken tijd; waarbij zelfs voor de Gecommitteerde Raden een Bataafsch voorbeeld
ontdekt wordt, maar waarbij het eigenlijke volk, het ‘gemeen’, dat de regeering
gaarne aan de magistraten overlaat, uitgeschakeld is.
Vervolgens wordt de geschiedenis der ‘Batavische Republique’ tijdens ‘het
Roomsche rijck’ verhaald, met den bekenden trots op het ‘bondgenootschap’ der
2)
Bataafsche voorouders met de Romeinen ; gewaagd van de invallen der Franken,
het ontstaan van de macht der graven (oorspronkelijk rechters) geschetst, en
nadrukkelijk betoogd dat Holland niet aan het Duitsche Rijk onderworpen, maar
vanouds onafhankelijk is geweest; om dan uit dit alles te besluiten dat de regeering
van Holland van de oudste, Bataafsche tijden af dezelfde geweest is. Immers daar
de Batavische koningen veeleer een gezag (‘authoriteyt’) dan een macht hebben
gehad, en het vorstelijk gebied in de laatste tijden ook altijd ‘soo wel met wetten
ghelimiteert, als met der Staten resolutien ghematight’ is geweest, zal het in den
tusschentijd zeker ook steeds aldus geweest zijn. Onder de Bourgondische en
Oostenrijksche huizen is de vrijheid meer af- dan toegenomen; waarbij dan de
voornaamste ‘wetten’, vooral van het Groot-Privilegie, worden opgesomd. Maar in
Holland spruit het ‘gebiedt’ niet ‘uyt een vaderlicke erfenisse, maar uyt des volcx,
dat is der Staten bewilliginghe’; weshalve ook de huldiging door de Staten pas volgde
op het

1)

2)

Het nauw verband tusschen Tacitus' en De Groot's voorstelling van het Oudgermaansch
verleden werd ook later nog wel beseft, blijkens eene gezamenlijke uitgave van Tacitus'
Germania en De Groot's Tractaet in 1714.
Verg. boven, blz. 59 vlgg.
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bezweren van 's lands wetten door den Vorst. Zoo hebben de ‘Vorsten’ in Holland
dus geen absolute macht gehad; te allen tijde is die door de Staten beperkt geweest,
blijkens het voorgevallene tijdens graaf Arnolf, Dirk IV en V, Ada enz.(!); na den
dood van Floris IV (bedoeld is kennelijk V) hebben de Ridderschap en de Steden
een tijdlang ‘selfs de Republijcke gheregeert’ (het voorspel van een stadhouderloos
tijdperk!); het vorstelijk gebied, aanvankelijk van de Staten gekomen, keert bij gebreke
van een vorst tot hen weer. Vervolgens wordt dan ‘de ghetrachte verandering inde
regieringhe’ aangewezen als ‘oorsaeck tot het oorloch’; betoogd dat Karel V elders
‘Coninck ende Keyser’, maar hier te lande (d.i. in Holland) slechts ‘Vorst’ was; de
opstand, de Statenvergadering te Dordrecht in 1572 vermeld, die Willem van Oranje
als ‘haer Gouverneur ende Crygs-Overste erkent’; de toestand der ‘Republique’
(Holland) in en na den oorlog nagegaan; het herstel van de macht der Staten, de
afzwering van Filips, met den lof van Willem I, de bijzondere positie van Holland
binnen de Unie, de macht der Staten van Holland boven Leicester, en het
opperbevelhebberschap en het gouvernement van Maurits (over Holland ‘ende
eenige naebuyrighe landen’) genoemd en geroemd. Met de slotsom, dat nu reeds
1700 jaar lang (d.i. sedert de komst der Batavieren hier te lande) ‘de Batavieren nu
Hollanders ghenaemt’ dezelfde regeering hebben gehad: de hoogste macht berust
bij de Staten, met daarnaast een ‘Vorstelijck ghebiedt’, vroeger bij erfopvolging,
maar dikwijls, en ook nu, bij verkiezing, en altijd onderworpen aan de wetten. Volgt
nog eene breede schets der staatsregeling van Holland; waarn a pas van de Unie
en van de Staten-Generaal eenig gewag is. En ten slotte wordt dan betoogd ‘dat
het gebiedt alderbest wert vertrouwt aen de alderbesten’ (ἄριστοι); hetgeen dan
voorts met tal van voorbeelden van welvarende en welbestuurde staten uit de gewijde
en profane, oude en nieuwe geschiedenis gestaafd wordt; zelfs het Duitsche Rijk
en ‘veel Coninckrijcken int Noorden, die
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in der daet Vorstendommen zijn’ moeten hier als getuigen dienst doen. Eene absolute
monarchie moge goed zijn voor Aziatische volken: zij is 't niet voor de noordelijke,
zeker niet voor de aan zee wonende volken, die daarvan afkeerig zijn ‘ende meerder
lust hebben in hare vrijheyt’. En het vertoog sluit, zeer conservatief, met den
herhaalden lof van de bestendigheid der wetten, vooral van die, welke het
staatsbestel behelzen: geen verandering in hetgeen onze voorouders ons hebben
nagelaten!
Aldus dit merkwaardige betoog: Merkwaardig stellig reeds op zich zelf, niet 't minst
om de behendige wijze, waarop deze doorgeleerde, welbelezen advocaat alles wat
in de Romeinsche berichten omtrent Bataafsche of Germaansche toestanden ook
maar even dienstbaar geacht kon worden tot steun der historische fictie: Bataven
> Hollanders, der staatsrechtelijke theorie van de souvereiniteit der Staten van
Holland, en der practijk van de hegemonie van Holland daarvoor pasklaar gemaakt
heeft; zoodat inderdaad, tot in bijzonderheden toe (als b.v. de Gecommitteerde
Raden, het kapitein-generaalschap voor één veldtocht, een stadhouderloos tijdperk),
het toenmalige Holland de rechtstreeksche voortzetting schijnt van het oude ‘Batavië’!
Maar ook merkwaardig om de treffende gelijkenis met de voorstelling in Hooft's
Baeto. Dit overzicht kan, dunkt mij, geen twijfel overlaten, of Hooft heeft bij de
bewerking van zijn Baeto - en ook reeds van zijn Geeraerdt van Velsen - De Groot's
tractaat, in 't Latijn of 't Nederlandsch, vóór zich op tafel of liever in zijn hoofd gehad:
het is geheel en al dezelfde historische - of onhistorische - voorstelling der
Bataafsch-Hollandsche geschiedenis, het zijn geheel dezelfde staatkundige
beginselen. Zeker, De Groot was niet de eenige, uit wiens geschriften Hooft putten
kon, ook bij anderen kon hij ze vinden; maar De Groot was toch wel de voornaamste,
gezaghebbende zegsman. En vooral in 't licht der geestverwantschap, ja
partijgenootschap, en der hierboven geschetste persoonlijke betrekking van
eerbiedige vriendschap tusschen Hooft en De
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Groot (en hunne familiën), en met het oog op de data der geschriften (Tractaet 1610,
Geeraerdt 1613, Baeto 1616) mogen wij, dunkt mij, als vaststaande aannemen dat,
gelijk Hooft het geraamte van zijn Baeto aan Geldenhauer of een van diens navolgers
ontleend heeft, hij het vleesch en bloed meerendeels te danken had aan De Groot's
boek. Hetgeen trouwens eigenlijk ook voor de hand lag, maar toch tot dusverre nooit
betoogd en gestaafd is. Inderdaad, in den Baeto toont Hooft zich bedektelijk maar
beslist een aanhanger der Statenpartij. Maar evenzeer is zijn voorstelling ‘een
1)
caricatuur van den werkelijken toestand’ .
Deze gelijkenis, deze afhankelijkheid blijkt nog sterker, wanneer wij zien dat Hooft
niet alleen in zijne geheele voorstelling, maar ook in zijne terminologie getrouwelijk
2)
De Groot volgt .
3)
Catmeer heet steevast ‘Coning’ - welke titel ook, evenals ‘tyran’, in algemeenen
4)
zin of in toepassing b.v. op den heerscher in Corinthe gebezigd wordt -; n o o i t
5)
‘vorst’. Evenzoo heet Penta steeds ‘Coningin (der Catten)’ , daarnaast ook wel
6)
‘Vinlandsche Vrouw’ (d.i. nog: domina, heerscheres of prinses); n o o i t ‘vorstin’.
7)
Baeto daarentegen heet doorgaans ‘vorst(e)’ - niet zelden in (tegenstellende)
8)
9)
verbinding met ‘volck’ -; welke titel echter, evenals ‘coning’ (en éénmaal ‘Prins’) ,
10)
ook enkele malen in algemeene toepassing gebruikt wordt .

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

Kampinga, a.w. 72.
Verg. a.w. 73-4.
242, 448, 486, 845, 856, 861, 885, 914, 974, 982-3 (e.e.?).
165, 1289, 1336; 349.
101, 369, 434, 567, 574, 622, 677, 690, 747, 1061 (e.e.?)
4.
997, 1014, 1019, 1028, 1033, 1039, 1050, 1153, 1159, 1166, 1173, 1180, 1190, 1203, 1340,
1370, 1373, 1395, 1487, 1491, 1502 (e.e.?).
1228, 1374 (verg. 1024, 1501, 1512).
367, evenals 360 trouwens met duidelijke verwijzing naar Catmeer.
360, 441, 641, 649, 1194, 1515.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

167
Tweemaal slechts wordt de titel ‘coning’ op Baeto toegepast: éénmaal als toekomstig
heerscher der Catten, na den dood zijns vaders (977), en éénmaal na zijne huldiging
door de soldaten, in het nieuwe land en den nieuwen staat der Bataven (1509).
De eenvoudigste opvatting en verklaring dezer verschillende titulatuur schijnt nu
wel, dat ‘vorst’ in Hooft's stuk alleen maar een l a g e r e n rang en titel aanduidt dan
‘coning’, gelijkwaardig met ‘prins’ - waarvan het de Hooft allicht welgevallige,
1)
puristische vertaling mocht heeten - en allereerst toekomende aan den eersten
onderdaan, des konings oudsten zoon, den kroon‘prins’ of troonopvolger. In dien
zin zou dan: ‘soo naer is koning dees’ (977) gelden van den vermoedelijken
troonopvolger der Catten, die dan ook na zijne huldiging door de Bataven hun
‘Coning’ (1509) heet.
Nu wij echter gezien hebben dat De Groot, Hooft's voorbeeld, in zijn ‘Tractaet’
dezelfde theoretische (zij 't niet geheel onvoorwaardelijke) onderscheiding maakt
tusschen ‘koning’ en ‘vorst’ - welke woorden de vertaling zijn van ‘rex’ en ‘princeps’
in het Latijnsch origineel -, nu vragen wij ons af, of De Groot en, in zijn gevolg, Hooft
met deze onderscheiding niet dezelfde half verholen, hatelijke bedoeling hebben
gehad, t.w. op humanistischen trant aan de Nederlandsche benamingen dezelfde
waarden toe te kennen, die hunne Latijnsche aequivalenten in classieken tijd en
stijl vanouds hadden. In de Romeinsche republiek was immers rex een verafschuwde
2)
benaming geworden , gelijkstaande met tyrannus, in den Romeinschen zin van dit
3)
woord: dwingeland, despoot , zooals

1)

2)
3)

En ditmaal inderdaad ook vanouds is; immers vorsle (= voorste) < og. furisto i s inderdaad
de overoude, kennelijk bewuste en ditmaal ook etymologisch juiste vertaling van lat. princeps
(< prim(o)-caps, van capio), evenals heer van lat. senior enz. (zie Franck-Van Wijk).
‘Impune quaelibet facere, id est regem esse’ en dergelijke uitdrukkingen: zie Forcellini enz.
Naar den Griekschen zin van τύραννο : hij die zich in een vrije republiek van de
alleenheerschappij heeft meester gemaakt, zou het woord daarentegen door latere
Staatsgezinden veeleer op de Oranje‘vorsten’ toegepast kunnen worden; gelijk dan trouwens
ten tijde van Willem V overvloedig geschied is!
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de Romeinsche koningen later beschouwd werden. Princeps daarentegen
beteekende vanouds niet meer dan: de eerste, de voorganger, de voornaamste.
Was van Caesar voorheen met hatelijke bedoeling gezegd dat hij ‘rex populi Romani’
wilde zijn, Augustus was oorspronkelijk, en bleef formeel, slechts de ‘princeps
1)
2)
(senatus’) en de ‘imperator’ in de officieel nooit omvergeworpen, in schijn steeds
voortbestaande Romeinsche republiek, al was hij feitelijk hoofd van den staat.
En vergeleek men nu - en dit deed men overgaarne - de Romeinsche geschiedenis
met de (geconstrueerde) Bataafsch-Hollandsche, dan kwam in deze verschillende
titulatuur wederom een treffende overeenkomst aan den dag, d.w.z. werd zij door
Hooft er in gebracht. Evenals bij de Romeinen het oude, erfelijke koningschap, de
tyrannie vervangen was door eene republiek met een principaat, evenzoo hadden
reeds de Bataven - ‘amici et fratres Romani imperii’, maar tevens waardige
voorouders hunner zeventiendeeuwsche Hollandsche nazaten, ‘'tgroote Rome in 't
3)
kleen nabootsende’ - de onvrije regeering der Catten ingeruild voor den vrijen
staatsvorm der Bataven: de aristocratische republiek met een vorst, een ‘Eminent
Hoofd’. Zoo werd de Bataafsche staat te gelijker tijd èn de oorsprong der latere
Hollandsche Republiek èn de weerga of de navolging van de Romeinsche tijdens
de heerschappij van Augustus en de ‘pax Augusta’. En welke lof had hoogeren
klank dan deze laatste in de ooren van een humanistisch-libertijnschen regent en
dichter als Hooft was!
Maar deze onderscheiden titulatuur gaf, naast de vergelijking

1)

2)

3)

Oorspronkelijk alleen: degene, wiens naam door de censoren bovenaan op de lijst der
senatoren was geplaatst; later een der titels van den keizer: > it. principe, fr. prince > nnl.
prins(e).
Oorspronkelijk: opperbevelhehber te land en ter zee, later een eeretitel, door leger en senaat
na een schitterende overwinning aan den veldheer geschonken, eindelijk de vaste titel der
Romeinsche keizers > fr. empereur.
Verg. ook reeds de parallelie in den rei achter het tweede bedrijf van den Geeraerdt van
Velsen: ‘O Rome rijck van roem’ (605 vlgg.).
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van het eigen, Bataafsche met het hoogvereerde antieke Romeinsche verleden,
bovendien ook nog eene andere, voor de hand liggende vergelijking te verstaan.
Wekte de tegenstelling tusschen dezen ‘koning’ der Catten, man van het ‘ancien
régime’, en den a.h.w. constitutioneelen ‘vorst’ der Bataven in den vrijen staat niet
vanzelf tevens de herinnering aan de tegenwoordige tegenstelling tusschen d e n
‘Koning’ ϰατ' ἐξοχήν voor de Hollanders dier dagen - min of meer te vergelijken met
1)
d e n koning (der Perzen: βασιλεύ ) voor de Grieken -, den gehaten, onlangs
afgezworen koning van Spanje, Philips II, en d e n ‘Prins’ of ‘Vorst’, d.i. Willem van
Oranje, den redder der vrijheid, den ‘Vader des vaderlands’? De wettige ‘koning’
(Catmeer-Philips), door vreemde list van zijn volk vervreemd, een tiran geworden,
wordt door zijn volk verlaten, afgezworen, en vervangen door een ‘vorst’ of ‘prins’,
die, na de noodige waarborgen, als zoodanig gehuldigd wordt (Bato-Willem van
Oranje). En dit alles gezien als de afspiegeling, de herhaling van de verdrijving der
Romeinsche koningentyrannen, vervangen door Senaat en Consuls, de voorbeelden
der Hollandsche Staten en Stadhouder of Vroedschappen en Burgemeesters! Eene
even vleiende als volledige gelijkenis!
Zulke vergelijkingen van de eigene, vaderlandsche met de oude, hetzij gewijde
hetzij profane (liefst Romeinsche), geschiedenis waren in de Renaissance, den tijd
2)
van ontwakend historisch besef, geliefd . Men denke slechts aan de uitvoerige
‘Verghelijckinghe vande verlossinge der kinderen Israels met de vrijwordinghe der
Vereenichde Nederlandtsche Provincien’, door Vondel vier jaar te voren, in 1612,
achter zijn Pascha gevoegd, waarin op dergelijke wijze Philips II met den tiran
Pharao, maar Willem van Oranje met Mozes vergeleken (en deze vergelijking punt
voor punt met den vinger aangewezen) wordt.

1)
2)

In Hooft's geboortejaar, als hij zelf met welgevallen herinnert in zijn ‘Dankbaar Genoegen’
(L.-St. I 272, vs. 67-71).
Nog eene andere was die met de geschiedenis der Grieksche stedenrepublieken: zie Kalff,
Gesch. d. Ned. Letterk. III 203-4.
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Maar, kenmerkend onderscheid: Hooft kiest zijne prototypen voor het heden uit de
Romeinsch-Bataafsche, classiek-profane geschiedenis, Vondel uit de gewijde
1)
geschiedenis, het Oude Testament: hier Catmeer en Baeto, daar Pharao en Mozes!
Vindt nu ook de oogenschijnlijke inconsequentie van Hooft, die aan Baeto toch
tweemaal den titel ‘koning’ geeft (hetzij als toekomstig, hetzij als hem na de huldiging
van rechtswege toekomende), misschien hare verklaring in De Groot's ietwat
weifelende, dubbelzinnige beschouwingen over een ‘oneigenlijk’ aldus genoemd
‘koningschap’, van Duitsche koningen, die meer ‘authoriteyt om aan te raden’ dan
2)
‘macht om te ghebieden’ hadden?
En dat een aristocratisch-republikeinsch Hollandsch regent als Hooft toch stellig
was - zoo al niet openbaar medestander, toch in zijn hart stellig aanhanger van
Oldenbarnevelt - in 1616 door deze stille, meer aangeduide dan openlijk uitgesproken
vergelijking van zijn titelheld met den Prins van Oranje, dezen zou hebben verheerlijkt
is niet zoo vreemd als 't aanvankelijk zou kunnen schijnen: zijne oprechte vereering
voor Prins Willem en zijne persoonlijke betrekking tot diens zoon strookten geheel
met zijne vaste overtuiging over het voor 't welzijn van den staat onmisbare hoog
gezag en de onaantastbare rechten van den eenmaal verkozen en gehuldigden
3)
‘vorst’ .
3. En is er, ten slotte, wat betreft de betrekking tusschen S t a a t e n K e r k , niet
ook een groote, treffende overeenkomst op te merken tusschen de denkbeelden
en beginselen over de suprematie van den Staat (d.w.z. de Staten van Holland)
boven de Kerk, door Hooft, bij monde vooral van Seghemond,

1)
2)
3)

Verg. Prinsen in Versl. a. Vl. Acad. 1929, 483-90, en Tschr. XLIX 193-4.
Zie boven, blz. 161-3.
Verg. boven, blz. 136 en 142, noot 1, en zie verder beneden, III. - De vereering der vorsten
als ‘aardsche goden’ - zooals bekend, een benaming, die in onze aristocratische Republiek
ook zeer dikwijls aan de stedelijke regenten gegeven is (zie Ned. Wdb. V 187-8; Taal en Lett.
II 120) is trouwens ook weer te vergelijken met de laat-Romeinsche vergoding der keizers.
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verkondigd, en die van De Groot, zooals die door hem, juist toen Hooft met het
schrijven van zijn Baeto bezig en vervuld was, in de Vroedschap te Amsterdam
ontwikkeld waren in het eerste gedeelte der bekende ‘oratie’, handelende over den
invloed der wereldlijke overheid op het bestuur der Kerk en op het beroep der
1)
predikanten: de ‘commissarissen-politiek’ enz. ; die ‘oratie’, welke - hoezeer
vergeefsch gebleken tegenover de onverzettelijkheid der toenmalige
Contraremonstrantsche meerderheid in de Vroedschap - op zijne geestverwanten,
zeker wel in de eerste plaats op de beide Hoofden, vader en zoon, zulk een diepen
indruk had gemaakt, dat zij den laatste zeven maanden later nog versch in 't
2)
geheugen lag? Dezelfde beginselen en denkbeelden als De Groot trouwens reeds
drie jaar vroeger had uiteengezet in zijn ‘Ordinum Pietas’ (1613), en die hij in ditzelfde
jaar 1616 nader aandrong in zijn ‘De imperio summarum Potestatum circa sacra’,
wederom pas na zijn dood, in 1647, uitgegeven, doch waarvan de hoofddenkbeelden
3)
zeker wel reeds in 1616 te Amsterdam, hetzij in De Groot's handschrift , hetzij in
gesprekken, aan de beide Hoofden bekend geworden waren.
Was - zal wellicht iemand vragen - dit lang en breed betoog nog wel noodig voor
hetgeen eigenlijk geenerlei betoog meer behoeft, vanzelf spreekt en ook welbekend
is: dat Hooft en De Groot in 1616-7 dezelfde libertijnsch-Remonstrantsche gezindheid
koesterden, ja in den grond - al was de Drossaard te voorzichtig om zich bloot te
geven - tot dezelfde kerkelijk-politieke partij behoorden? Maar behoeft het dan wel
juist De Groot's i n v l o e d op Hooft geweest zijn; moeten wij niet veeleer spreken
van de natuurlijke overeenstemming van

1)

2)
3)

Het tweede, grootere gedeelte liep over de onderlinge verdraagzaamheid en over het
onderscheid tusschen de fondamenteele en de niet-fondamenteele leerstukken; verg. b.v.
ook Vondel, Palamedes 1017 (‘het onderscheyd van noodigh, en van nut’).
Zie boven, blz. 143, 146, 148.
Zie boven, blz. 148.
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twee gelijkgezinden? Is ook hier alweer niet ‘meer gelijk als eigen’? Hierop zou ik
willen antwoorden dat bij de algemeene, nauwe, treffende overeenkomst niet alleen
tusschen beider denkbeelden, maar ook beider bewoording (vooral op de
bovengenoemde drie punten), bij de tusschen beiden bestaande persoonlijke
hoogachting en vriendschap (met een natuurlijk overwicht van De Groot) en, lest
best, bij de vaststaande raadpleging van De Groot door Hooft over enkele
onderdeelen van zijn stuk, het mij niet gewaagd schijnt van een sterken,
rechtstreekschen i n v l o e d te spreken.
Hoe 't zij, in allen gevalle docht het mij de moeite waard eens nader in 't licht te
stellen hoe nauw - nauwer dan m.i. tot dusverre aangetoond was - deze twee
beroemde mannen, beiden sieraden van hun vaderland, verbonden zijn geweest
door dezelfde idealen van vrede, vrijheid, verdraagzaamheid, dezelfde denkbeelden
omtrent de betrekking tusschen vorst en volk, tusschen kerk en staat: in hoofdzaak
de

dezelfde, die in de 17
de

de 19

de

eeuw door de Libertijnen, in de 18

door de Patriotten, in

door de Liberalen verkondigd en verdedigd zijn.

J.W. MULLER.

(Slot volgt).
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Het woord ‘millioen’ in oude Nederlandsche rekenboeken.
Het is onze bedoeling in dit artikel de inburgering van het woord ‘millioen’ in de
Nederlandsche taal na te gaan aan de hand van eenige rekenboeken uit de zestiende
en zeventiende eeuw. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat het woord ‘millioen’ door
die rekenboeken in de taal zou zijn binnengedrongen. Het ‘Woordenboek der
Nederlandsche taal’ (IX, col. 738, 1913) vermoedt, dat het, evenals andere woorden
met oe als lioen, baroen, etc., reeds vroeg is overgenomen uit de levende taal in
Noord-Frankrijk. Dit vermoeden wordt door dit onderzoek slechts bevestigd. Doch
de taal der rekenboeken kan tot op zekere hoogte opgevat worden als een weergave
van wat in de kringen van de kooplieden en soms ook der geleerden gesproken
werd en daardoor kunnen zij juist voor woorden als ‘millioen’ een belangrijke bron
van taalstudie zijn.
Het ‘Woordenboek der Nederlandsche taal’ verklaart t.a.p. verder, dat het woord
tot dusver niet in het Middelnederlandsch is aangewezen. Bij Kiliaen, in het
Aanhangsel, heet het slechts: MILION, decies centum milia, millies mille, mille
chiliades, vulgo millio’, hier blijkt het woord dus nog niet ingeburgerd te zijn. De
oudste voorbeelden, die het ‘Woordenboek’ zelf van het gebruik geeft, zijn uit de
Statenvertaling (Genesis), dus van omstreeks 1630, en de Holl. Merc. van 1654,
1655 en 1657.
Verdam's ‘Middelnederlandsch Handwoordenboek’ (1911) heeft het woord ‘millioen’
opgenomen. Daaraan ontleent Frank-Van Wijk's ‘Etymologisch Woordenboek’
(1912), dat ‘millioen’ ook in het Middelnederlandsch voorkomt. Doch in Verdam's
groot ‘Middelnederlandsch Woordenboek’ komt ‘millioen’ niet voor. Het is dus nog
niet aangetoond, dat het in het Middelnederlandsch wordt aangetroffen. [Zie het
Naschrift. RED.].
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In de groote buitenlandsche woordenboeken kunnen wij voorbeelden van het gebruik
de

van ‘millioen’ in de landstaal aantreffen, die tot het midden van de 14 eeuw gaan.
Dit kan aangevuld worden met eenige voorbeelden, ontleend aan de jongste
1)
samenvattingen in de literatuur van de geschiedenis der wiskunde . Het woord was
2)
reeds ten tijde van Marco Polo († 1324) in Venetië in gebruik . De eerste wiskundige,
die het gebruikte, was Maximus Planudes, een Grieksche monnik, die in 1327 gezant
te Venetië was en omstreeks 1340 een Grieksch ‘Indisch Rekenboek’ schreef. Wij
vinden het woord ook in het eerste gedrukte rekenboek, het z.g. rekenboek van
Treviso (1478). Daarna komt het geregeld in Italiaansche rekenboeken voor, b.v.
3)
in dat van Peter Borghi (1484) en van Luca Pacioli (1494). Pacioli's boek, de
‘Summa’, genoot groote verspreiding, ook buiten Italië.
In Frankrijk treedt het woord in een wiskundige tekst het eerst op bij Nicolas
Chuquet (‘le Triparty en la science des nombres’). Deze tekst was in 1484 voltooid,
4)
doch is eerst 1880 gedrukt , ze heeft echter in manuscript invloed uitgeoefend, o.a.
op Etienne de la Roche, die in 1520 een rekenboek liet verschijnen, dat veel gebruikt
is (‘Larismetique’, Lyon), en waarin ‘million’ voorkomt. Chuquet was niet de eerste
12

in Frankrijk, die het woord overnam, doch hij heeft ook Byllion voor 10 , Tryllion
18

voor 10 , verder Quadrillion, Quyllion, enz.; hij schijnt de uitvinder van deze
benamingen te zijn.
In Duitschland aanvaardden de rekenmeesters het woord

1)

2)

3)
4)

J. Tropfke. Geschichte der Elementar.-Mathematik in systematischer Behandlung. Erster
Band (Rechnen), Berlin-Leipzig, W. de Gruyter & Co., 1921, bldz. 6-8.
D.E. Smith. History of Mathematics. Vol. II, Ginn & Co., Boston etc., 1925, p. 80-84.
Vgl. ook P. Treutlein. Das Rechnen im 16. Jahrhundert. Abhandlungen zur Geschichte der
Mathematik I (1877) p. 1-100, spec. p. 40-43.
H. Yule. The book of Ser Marco Polo the Venetian. London, John Murray, I (1871), p. XCIV,
XCV, CXLII; II, (1871), p. 171, 439. Dat Marco Polo de bijnaam van ‘Il Milione’, kreeg weten
wij volgens Yule van zijn tijdgenoot Fra Jacopo d'Acqui, in diens ‘Imago Mundi’.
Smith, l.c., hier facsimile van de tekst bij Borghi.
Bulletino di Boncompagni 18 (1880), ed. Marre.
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‘millioen’ slechts met eenige aarzeling. Verscheidene vroege rekenboekjes hebben
het niet, b.v. Köbel (1514), Grammateus (1518), Riese (1518), Rudolff(1526). In
1)
een ‘Exempelbüchlin’, dat Rudolff in 1530 uitgaf, vindt men ten slotte ‘million’ .
In al deze landen ziet men het woord eerst in rekenboeken optreden, nadat het
al op andere plaatsen was gebruikt. De rekenmeesters volgden blijkbaar reeds
eenigermate bestaand spraakgebruik. Zij stonden evenwel veel dichter bij de
spraakmakende gemeente dan de officiëele universiteitsgeleerden, die hun neus
optrokken voor het nieuwe ‘slang’. Zoo laat tenminste de Engelschman Tonstall zich
2)
uit in zijn ‘De Arte Supputandi’, opgedragen aan Thomas Moore (1522) . Hetzelfde
3)
deed Cardanus in 1537, en Cardanus was zelfs een Italiaan . Het hoeft ons dus
niet te verwonderen, dat Gemma Frisius, de Friesche astronoom en geodeet aan
de Universiteit te Leuven, zich steeds vergenoegde met millena milia in de vele
4)
malen herdrukte ‘Arithmetica’ (eerste druk 1540) . Sommige vertalers van dit werkje
namen het woord ‘million’ echter wel op, b.v. Forcadel in zijn Franschen commentaar
van 1585.
Het schijnt dus, dat het woord ‘millioen’ zich sinds begin veertiende eeuw van
Italië uit verbreidde, waarschijnlijk door het handelsverkeer, door de rekenmeesters
geleidelijk overgenomen werd, doch in geleerde kringen nog diep in de zestiende
eeuw als een onwetenschappelijke volksterm werd beschouwd.
Wij kunnen dus wel zeker zijn, dat in Antwerpen onder

1)
2)

3)
4)

‘Vnd wirt ein million mit ziffern geschrieben 1000000’, en ‘ist zehenmal hundert tausent’.
(Ontleend aan Smith, die de editie van 1540 citeert).
De Arte supputandi libri quattuor Cutheberti Tonstalli, Londini in aedibus Richardi Pynsoni,
1522, fol. B 4 a, b: ‘Septimus millena millia: uulgus millionē barbare uocat. Latine reddideris,
ut nunc fit supputatio, uel millena millia: uel millies millena’, Nog meer taalverbeteringen volgen
(Ex. Un. bibl. Göttingen).
H. Cardanus. Practica Arithmetica (1537): ‘milliaria millium quae vulgo milliones appelantur’
(cit. ontleend aan Treutlein l.c.).
Een editie van 1548 heeft als titel: Arithmeticae practicae methodus facilis, per Gemmam
Frisium Medicum ac Mathematicum. Witebergae, 1548. Op p. AV a: ‘millena milia’. (Ex.
(Universiteitsbibl. Göttingen).
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Karel V het woord ‘millioen’ in gebruik was. Een representatieve rekenmeester uit
die dagen was daar Valentin Menher. Inderdaad komt in diens rekenboek, waarvan
1)
wij een exemplaar van 1565 onder de oogen hadden, ‘million’ voor . Dit was evenwel
in het Fransch, schoon de schrijver een Duitscher was.
Voor dien tijd waren al reeds eenige rekenboeken in het Vlaamsch geschreven.
Het oudste is van omstreeks 1510 en heet ‘Die maniere om te leeren cijfferen ende
2)
rekenen’, uitgave Willem Vorsterman, Antwerpen . Het bevat, evenals een boekje
3)
van 1527 dat vermoedelijk een herdruk is , slechts ‘duysentich dusent’. Ook in een
4)
boekje van v.d. Hoecke van 1537 komt ‘milioen’ niet voor .
De eerste rekenboeken, in Noord Nederland en in het Nederlandsch verschenen,
5)
waren waarschijnlijk die van Creszfelt (1557), Pietersz (1567) en Helmduyn (1569) .
Creszfelt en

1)

2)

3)

4)

5)

Practicque pour brievement apprendre à ciffrer, et tenïr livre de comptes ... par M.V. Menher
Alleman. A Anvers, 1565, p. A iiij a: ‘un million’, verder: ‘un mille millions’ (Ex. Un. Bibl.
Göttingen). De eerste druk is van 1550 en is in de Kon. Bibl. te Brussel, zie H. Bosmans,
Annales Société Scientifique Bruxelles 32 (1907-'08). II, p. 272-301.
‘Die maniere om te leeren cijfferen ende rekenen metter pennen en metter penningen. Na
die gherechte conste Algorismi. Int gheheele ende int ghebreken. Antwerpen, Willem
Vorsterman. (Ex. Un. Bibl. Amsterdam). Het jaar 1510 is naar een schatting van Mej.
Kronenberg in ‘Het Boek’ 14 (1925) p. 17. Deze titel en eenige andere gegevens dank ik aan
de vriendelijkheid der heeren J.J.C. Hardenberg en J.S. Theissen te Amsterdam. Dit boekje
schijnt het oudste rekenboek in de Nederlandsche taal te zijn.
Boekje van 12 bldz. ingebonden in een ‘Calengier’, dat is een almanak, gedrukt in 1527 bij
Jan Seversz te Antwerpen. Het boekje is het eigendom van den heer W.H. Jarvis Wegg te
Londen, die mij er welwillend een beschrijving van gaf.
(G. v.d. Hoecke). Een sonderlinghe boeck in dye edel conste Arithmetica ... Thantwerpen,
Symon Cock, 1537 (Ex. Plimpton Bibliotheek, New York, beschreven door D.E. Smith, Rara
Arithmetica 1908, p. 183-185). Smith vermeldt p. 338 ook een Cijfferbouck van A. v.d. Gucht,
Brugge 1569 zonder te vermelden waar een ex. is te vinden.
M.C. Creszfelt, Arithmetica, Reeckeninge op de Linien ende Cyfferen ... Deventer, Derick
o

v.d. Borne 1557 (titel ontleend aan D. Bierens De Haan, Biographie neerlandaise 1883, n
996, geen bibliotheek vermeld).
(N. Petri). Arithmetica. Practicque omme costelycken te leren chijpheren, .. voor my Nicolaum
petri f. Dauentriensem. Aemstelredam, Wed. Jan Euwoutzoon 1567 (ex. Un. Bibl. Amsterdam).
(H.J. Helmduyn). Rekenboeck tracterende van alderhande coopmanshandeling ... door Mr.
Hobbe Jacobsz. Helmduyn, opnieus ghecorrigeert ende verbetert, door P.V.B. Amstelredam,
Cornelis Claesz. (ex. Un. Bibl. Amsterdam). Eerste druk schijnt van 1569.
Petri en Helmduyn hebben ‘duysent mael duysent’ en ‘Een duysent duysentmael duysent’.
De boekjes vertoonen groote overeenkomst en zijn onder invloed van de ‘Coss’ van Christoff
Rudolff (1525). Dat Creszfelt het woord ‘millioen’ zou hebben, achten wij onwaarschijnlijk.
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Pietersz kwamen uit Deventer, Pietersz was onder Duitschen, Helmduyn onder
Pietersz' invloed. Noch Pietersz, noch Helmduyn hebben ‘millioen’. Ook Raets
1)
(1580), een Maastrichtenaar, doch wiens boek te Antwerpen gedrukt was , heeft
slechts ‘duysentich duysent’. Stevin, de purist, schijnt eveneens het woord ‘millioen’
niet graag gebruikt te hebben, het ontbreekt althans in zijn Fransche ‘Arithmétique’
van 1585.
De eerste Noordnederlandsche rekenboeken, die ‘millioen’ gebruiken, zijn van
de hand van Fransche schoolmeesters. Zij kwamen meestal uit het Zuiden, en
zochten een bestaan in de Noordelijke Nederlanden. Bernaert Stockmans,
‘Françoysche schoolmeester in de vermaerde Coop-stadt Dordrecht’ schreef een
2)
boekje in 1589. Indien de editie van 1609 met die van 1589 overeenstemt, vinden
we hier het eerst ‘millioen’. Dan komt Martin Wentsel van Aken, wiens boek zoowel
in het Nederlandsch als in het Fransch verscheen (1594) en in Middelburg werd
3)
uitgegeven . En in 1600 verschijnt de eerste druk

1)

(W. Raets). Arithmetica oft een niew Cijfferboeck van Willem Raets Maestrichter, 't hantwerpen,
Hendrick Hendricsen 1580.
[beschreven door D.E. Smith, Rara Arithmetica, 1908, p. 365, naar ex. in de Plimpton Bibl.,
1

2)

1)

3)

1)

New York City]. Volgens Smith l.c. ) ‘duysentich duysent’ op fol. A 3.
(B. Stockmans). Een corte ende eenvuldige Instructie om lichtelijcken en by hemselven sonder
eenige meester oft onderwijser te leeren cijfferen ... door Bernaert Stockmans Iansz.
Françoysche Schoolmeester inde vermaerde Coop-stadt Dordrecht. Dordrecht, Pieter
Verhagen. Adrien Iansz. Bot. 1609.
[beschreven naar D.E. Smith, Rara Arithmetica 1908, p. 392, naar ex. Plimpton Bibl. New
York City; een rekenboek van 1637 met anderen titel in Bibl. T.H. Delft].
1)
Smith l.e. zegt, dat Stockmans in de 1609-editie ‘occasionally used “millioen”’.
(W. Raets). Arithmetica oft een niew Cijfferboeck van Willem Raets Maestrichter, 't hantwerpen,
Hendrick Hendricsen 1580. [beschreven door D.E. Smith, Rara Arithmetica, 1908, p. 365,
naar ex. in de Plimpton Bibl., New York City]. Volgens Smith l.c.) ‘duysentich duysent’ op fol.
A 3.
(M. Wentsel). 't Fondament van Arithmetica mette Italiaensche Practijck ... Beyden in
Nederduyts ende in Franchoys met redelicke overeenstemminghe ... Door Martinvın
Wenceslavın Aquisgranensem. (Soortgelijke titel eronder in het Fransch) Middelburgh, Symon
Moulert, 1599.
[beschreven naar D.E. Smith, Rara Arithmetica 1908, p. 418, naar ex. Plympton Bibl. New
York].
1)
Smith l.c. zegt, dat Wentsel op p. 2 zoowel ‘millioenen’ als ‘millions’ gebruikt.
(W. Raets). Arithmetica oft een niew Cijfferboeck van Willem Raets Maestrichter, 't hantwerpen,
Hendrick Hendricsen 1580. [beschreven door D.E. Smith, Rara Arithmetica, 1908, p. 365,
naar ex. in de Plimpton Bibl., New York City]. Volgens Smith l.c.) ‘duysentich duysent’ op fol.
A 3.
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van de veel gebruikte ‘Arithmetica’ van Jacques van der Schuere van Meenen,
1)
rekenmeester en letterkundige, die in Haarlem leefde .
Tegelijkertijd treffen we het woord aan in het ‘Chijferboeck’ van Martinus van de
2)
Dijcke te Antwerpen , waarvan in 1600 zoowel een Vlaamsche als een Fransche
editie verscheen.
Na dien tijd blijft nog steeds een smaakverschil tusschen de rekenmeesters
3)
bestaan, zoodat b.v. Bartjens (sinds 1604) het woord vermijdt, doch Wilkens (1630)
4)
het wel bezigt . Bartjens was onder Pietersz' invloed. Willemsz, in 1616, heeft slechts
‘duysentmael duysent’, doch Coutereels, in 1626, heeft weer ‘millioen of duysent
duysent’.

1)

2)

3)

4)

(J. v.d. Schuere). Arithmetica, Oft Reken-const ... Ghemaeckt door Jaqves van der Schvere
van Meenen Haerlem, Gillis Roomen, 1600 (ex. Un. Bibl. Amsterdam).
Hier komt ‘millioen’ naast ‘duysentmael duysent’ voor. Het boekje had verscheidene edities,
o.a. in 1615, 1634, 1643. In de editie van 1643 (ex. Rotterdamsch Leeskabinet) vindt men
een correspondentie tusschen v.d. Schuere en Robbert Robbertsz. le Kanu, uit 1607 en 1608,
waarin de uitspraak van het getal 1❘357328❘400000❘761010❘843278❘190030❘045728 345730
285927❘003210❘ besproken wordt. Voor millioen wordt voorgesteld ‘eerste lid duyzend’, voor
billioen ‘tweede lid duyzend’, enz. Een andere voorslag voor millioen is ‘grootduyzend’, gelijk
‘grootvader’.
(M. v.d. Dijcke). Chijfer-boeck leerende int corte de Conste van wel Tellen ende Rekenen ...
Ghemaeckt door Martinus vande Dijcke, Meester van Chijferen, Rekenen, ende Boeckhouden
binnen der vermaerden Coopstadt van Antwerpen. (Antwerpen), A. de Ballo, 1600.
(ex. Un. Bibl. Amsterdam, dit ex. heeft achterin een tweede rekenboekje van denzelfden
schrijver, ook van 1600, doch in het Fransch).
In het Vlaamsche werkje ‘Million, Billion, Trillion ... Nonillion’, en ook ‘Millioen’ en ‘Billioen’.
(W. Bartjens). De Cijfferinge van Willem Bartjens Amstelredammer, 1604.
Deze eerste ed. is volgens Burger [‘Het Boek’ 1912], niet teruggevonden. De titel is naar de
8ste editie van 1626].
In een editie van 1752 (ex. Rotterdamsch Leeskabinet) vindt men nog steeds ‘duizent maal
duizent, duizent-duizent maal duizend’ en nog meer onderwetsche dingen.
(M. Wilkens), Arithmetica, oft Reken-konst .... door Martin Wilkens, Embdensis. Nu ter tijdt
.... inde vermaerde Stadt Groeningen. Groeningen, Nathanael Rooman [Bibl. T.H. Delft].
Heeft ‘millioen’, ‘duysent millioen’, doch ook ‘duysent mael duysent’. Ook ‘quadrimillioen of
vierdelid duysend’, dit laatste als by v.d. Schuere.
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Ongetwijfeld heeft de stap, die de Statenvertalers deden door het woord ‘millioen’
te aanvaarden, medegewerkt om het in breeder kringen van geleerden en
onderwijzers het burgerrecht te verschaffen, die het waarschijnlijk al lang in kringen
van kooplieden en andere leeken had.
C o n c l u s i e : De eerste maal, dat ‘millioen’ in een Noordnederlandsch rekenboek
wordt aangetroffen, is vermoedelijk bij Stockmans in 1589, zeker staat het bij Wentsel
in 1599 en Van der Schuere in 1600. In hetzelfde jaar 1599 vinden we het in een
Vlaamsch Antwerpsch boek van Van de Dijcke.
Het woord kwam waarschijnlijk uit Italië via Frankrijk naar de Zuidelijke
Nederlanden, waar het zeker in 1565, waarschijnlijk in 1550 in een Fransch
rekenboek wordt gevonden (Menher). In de Noordelijke Nederlanden vond het woord
niet zoo gemakkelijk ingang bij de leerboekschrijvers, misschien onder Duitschen
invloed en door puristische neigingen. Evenmin vond het langen tijd genade in de
oogen der humanisten, als Gemma Frisius (1540).
D.J. STRUIK.

Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, Mass.

Naschrift.
Kort na een, op verzoek van Dr. Beets ondernomen, vergeefsch onderzoek, in het
apparaat voor het Supplement van het Mnl. Woordenboek (thans eigendom onzer
Maatschappij, op hare Bestuurskamer bewaard), naar de bewijsplaatsen voor het
opnemen van het woord millioen in het Mnl. Handwdb., vond ik, geheel toevallig,
onder eigene aanteekeningen van anderen aard het volgende voorbeeld van het
woord, dat weliswaar, wat den tijd betreft, niet tot het eigenlijke ‘Mnl.’ gerekend mag
worden, maar toch zeker, zoowel wegens zijn ouden datum als om den
verschillenden kring, waaruit het voorkomt - immers een gansch anderen dan die
der ‘rekenmeesters’ - de aandacht verdient. Het is uit het gedicht
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1)

‘Van den Hane op den Esel , an Ionch. Dauid Pamelius, hooghbailliu van Pamele,
anno 1559’, van den bekenden, in 1534 te Gent geboren schilder-dichter Lucas de
Heere, dat te vinden is in zijn bundel: Boomgaerd der Poesien (Gent 1565), blz. 89:
Ic zend u een groot milioen saluten,
Waren zi van gaud'; heurlieder virtuten
Zauden u moghen beter profiteren.
Ic en wil u uut de Schrift niet narreren,
Noch van Wlspieghel ooc, of Hildebrant:
Maer meinschen en sijn gheen Inghelen: want
Te Ghent resideren veel aduocaten enz.

Het gebruik (in oneigenlijke verbinding) van het woord in dit schertsend gedicht
bevestigt m.i. op wenschelijke wijze de slotsom van den heer Struik, dat het woord
de

omstreeks het midden der 16 eeuw in de zuidelijke Nederlanden - zeker wel uit
Frankrijk afkomstig: De Heere heeft vóór 1559 een kunstreis door Frankrijk en
Engeland gedaan -, in de algemeene volkstaal reeds vrij bekend geweest is; al werd
het dan ook als rekenterm door de mannen der wetenschap nog geruimen tijd
geschuwd.
O e s t g e e s t , April 1931.
J.W. MULLER.

1)

De kenmerkende titel van een gedicht, dat ‘een onsamenhangend allegaartje’ vormt, ‘van
den hak op den tak springt’; verg. fr. coq à l'âne, nl. van den os op den ezel, en zie Ned. Wdb.
3

V 1389; XI 1510; Stoett, Spreekwdb. 1655.
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De hypothese van het Keltische substraat
Algemeen wordt aangenomen, dat in een groot gedeelte van ons land een Keltische
bevolking heeft gewoond, die eerst door het opdringen der Germanen Zuidwaarts
is weggetrokken, of zich voor zoo ver zij gebleven is, met de Germaansche bevolking
heeft vermengd. De Rijn heet dan gewoonlijk de grens tusschen beide volken, zooals
het ook reeds door de Romeinsche geschiedschrijvers en geografen wordt
medegedeeld. Maar verschillende geleerden nemen aan, dat deze toestand in de
eerste eeuw voor onze jaartelling slechts eer étappe is op den langen weg van den
terugtocht der Keltische volkeren voor de Germaansche stammen; zij zouden vroeger
zich nog veel verder naar het Noorden en het Oosten hebben uitgestrekt. Müllenhoff
heeft trachten aan te toonen, dat de Wezer de oudste grens was tusschen Kelten
en Germanen, d'Arbois de Jubainville heeft zelfs aan de Elbe gedacht.
Deze praehistorische vragen zijn gewoonlijk van zoo hypothetischen aard, dat
men welhaast voor elke stelling bewijzen - of wat voor bewijzen doorgaat - kan
brengen. Zoodra men echter uit deze vooronderstelde oerbevolking de oorzaak wil
afleiden voor allerlei eigenaardigheden van het Nederlandsche volk, zijn aard en
zijn taal, is het meer dan ooit noodig zich rekenschap te geven van de bewijzen
voor en de beteekenis van het ‘Keltische’ substraat. Sedert J. te Winkel een aantal
eigenaardigheden onzer taal, en daaronder in het bijzonder den overgang van de
Germaansche u tot de Nederlandsche ü (ui) - in navolging van Romaansche
taalvorschers - heeft trachten te verklaren door een Keltische oerbevolking, heeft
men ook op geheel andere gebieden - ik denk aan den vorm der nederzettingen en
den bouw der boerenhoeve, aan litteraire en cultureele verschijnselen - aan den
invloed van
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dit Voorgermaansche substraat gedacht. Wij krijgen den indruk, dat men geen twijfel
koestert omtrent het bestaan van een Keltische oerbevolking, zonder dat men het
daarbij noodig acht, zich een heldere voorstelling te maken van haar beteekenis in
de ontwikkelingsgeschiedenis van het Nederlandsche volk.
Het is daarom mijn bedoeling de reeks van argumenten, die voor het bestaan van
een Keltisch substraat worden aangevoerd, kritisch te beschouwen. Ik zal mij, om
de grenzen van een tijdschriftartikel niet te zeer te overschrijden, in mijn bewijsvoering
beperken en mijn moeite beloond achten, indien ik ook anderen overtuigen mocht
van de noodzakelijkheid, de theorie van het Keltische substraat met de grootste
reserve te aanvaarden en haar althans onvoldoende bewezen te achten, om haar
te gebruiken als verklaringshypothese voor Nederlaadsche cultuurverschijnselen.

1. De klassieke getuigenissen
De klassieke schrijvers hebben aanvankelijk de Kelten en de Germanen niet
onderscheiden. Eerst bij het langzaam doordringen naar het Noorden hebben zij
1)
opgemerkt, dat hier twee verschillende volkeren woonden. Toch, al wordt naar den
naam een verschil gemaakt, van eenige verdere tegenstelling is voorloopig geen
sprake en Poseidonios, wiens woorden door Strabo worden aangehaald, zegt nog:
τῇὶ τοῖ πολιτεύμασιν ἐμΦερεῖ εἰσι ϰαὶ συγγενε͂ι ἀλλήλοι οὗτοι.
Het is eerst Caesar, die door nauwe aanraking met beide volken van een beter
inzicht blijk geeft: Germani multum ab hac (d.i. der Galliërs) consuetudine differunt,
2)
zegt hij bij de beschrijving van de Keltische en Germaansche stammen. Norden
3)
heeft uitvoerig besproken, hoe de klassieke schrijvers zich met moeite hebben
losgemaakt van het dwaalbegrip, dat

1)
2)
3)

Zie Kauffmann, Deutsche Altertumskunde I, blz. 223 vlgg.
De Bello Gallico VI, 21.
Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania.
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het Noordwesten van Europa geheel door Keltische stammen zou zijn bewoond
1)
geweest. Zelfs nadat door Caesar het onderscheid scherp was geformuleerd, bleef
men doorgaan de beide over een kam te scheren, tot eindelijk door den krijgstocht
van Augustus naar den mond van de Elbe de Romeinen met het begrip van een
Germaansch volk - en nu door harde ervaring geleerd - voor goed vertrouwd zijn
geraakt. Er is derhalve te minder reden bij de mededeelingen der oudste
berichtgevers lang stil te staan, omdat juist door de voortdurende verwarring van
Kelten en Germanen, geen nauwkeurige gegevens voor den toestand in den tijd
vóór Caesars komst herwaarts te verwachten zijn.
ste

Caesar vertelt ons twee dingen, die van het hoogste belang zijn. In het 24 caput
van het zesde boek wijst hij er op, dat de Galliërs oudtijds de Germanen in moed
hadden overtroffen en hun eigener beweging den oorlog hadden durven aandoen,
ja zelfs propter hominum multitudinem agrique inopiam trans Rhenum colonias
mitterent. Hij gaat er dus klaarblijkelijk van uit, dat de Rijn de natuurlijke grens van
beide volkeren is en dat Kelten, die aan de andere zijde wonen, daar niet thuis
hooren, maar er zich tengevolge van latere veroveringstochten hebben gevestigd.
Hij heeft hier het oog op de stammen der Volcae en Tectosages, die de vruchtbare
streken bij het Hercynische woud hebben ingenomen en dus in Midden-Duitschland
waren gevestigd. Dat dit een onjuiste conclusie is, uit het standpunt van Caesar,
die Gallië als het Keltische stamland beschouwde, volkomen begrijpelijk, ligt voor
2)
de hand en is door Norden overtuigend aangetoond.
Daartegenover staat het bericht van Timagenes, geciteerd door Ammianus
Marcellinus XV, 9, 4: Dryidae memorant re

1)

2)

Kenschetsend is de naam Keltoskythen, waarmede de Kimbren werden aangeduid; zij woonden
immers op de plaats waar men meende, dat de Keltische en de Skythische volken aan elkander
grensden. In deze ethnografische voorstellingen is voor de Germanen nog geen plaats.
t.a.p. blz. 359. Dit verklaart ook Caesars oordeel over de vroegere superioriteit der Kelten
boven de Germanen.
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vera fuisse populi partem indigenam, sed alios quoque ab insulis extimis confluxisse
et tractibus transrhenanis crebritate bellorum et adluvione fervidi maris sedibus suis
expulsos. Dit bericht kunnen wij onmiddellijk verbinden met de tweede voor ons
belangrijke mededeeling bij Caesar, die betreffende de Belgae opmerkt (II, 4):
plerosque Belgos esse ortos ab Germanis Rhenumque antiquitus traductos propter
loci fertilitatem ibi consedisse Gallosque qui ea loca incolerent expulisse.
1)
Sommige geleerden, zooals O. Bremer , hebben uit dezen zin besloten, dat de
stammen, waarvan Timagenes spreekt, dus Kelten zouden zijn geweest en zij
hebben verder uit de opmerking, dat zij van ver weg gelegen eilanden aan een
zeekust herkomstig waren, als oudste woonplaats der Kelten de kusten der Noordzee
beschouwd. Deze gevolgtrekkingen dunken mij niet gerechtvaardigd. Immers,
Caesar noemt ze uitdrukkelijk Germanen; het waren dus geen Kelten, maar
Germanen die uit het Noorden Gallië binnengevallen waren. Evenmin lijkt het mij
raadzaam met Norden deze opmerking van Caesar te wraken als getuigenis en
haar te beschouwen als een ‘Kunstgriff einer wohl abgewogenen schriftstellerischen
2)
Komposition’ .
Want waarom zou men hier de traditie van de Remi als een opzettelijke fictie
moeten brandmerken, terwijl elders de overlevering der druiden, waarvan Timagenes
gewaagt als aannemelijk en betrouwbaar wordt voorgesteld? Terecht merkt Norden
op, dat het motief van den stormvloed, die door Timagenes als de oorzaak van de
volksverhuizing wordt beschouwd, groote gelijkenis vertoont met hetzelfde verhaal
3)
omtrent den tocht der Kimbren , hetgeen de waarde van dit punt der overlevering
verzwakt, aangezien het een typisch motief van de berichten over dergelijke
historische gebeurte-

1)
2)
3)

Grundriss der germ. Philologie III, blz. 772.
t.a.p. blz. 367.
t.a.p. blz. 356. Aan den Kimbrischen vloed wordt trouwens ook wel getwijfeld, zie Reeb,
Tacitus Germania blz. 10 noot.
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nissen blijkt te zijn geweest. Indien Norden verder het bericht van Timagenes
bevestigd acht door de gegevens der archaeologie - waarop wij straks zullen
terugkomen - dan moeten wij toch met nadruk vaststellen, dat de Westwaarts zich
uitbreidende Kelten niet van de insulae extimae zijn toegestroomd, maar uit de
gebieden van Centraal-Europa. Dit laatste zal niemand bestrijden, maar het werpt
derhalve geen licht op de geschiedenis der kusten van de Noordzee en kan dus in
geen geval worden aangevoerd als argument voor een Keltische bevolking in het
mondingsgebied van Rijn en Maas.
Laat men echter beide getuigenissen van Timagenes en Caesar naast elkander
gelden, dan schijnen zij elkander uitstekend aan te vullen. Vertelt de eerste, dat een
deel der Galliërs van de uiterste eilanden zijn gekomen, waaronder wij kwalijk iets
1)
anders kunnen verstaan dan de eilanden langs de Noordzeekust , Caesar zegt ons
dat het eigenlijk Germanen waren. Wij verwachten niet anders. Dat er reeds vóór
de geruchtmakende tochten der Kimbren en Teutonen andere Germaansche
stammen naar het Westen zijn doorgebroken, is zeer aannemelijk; wij zien juist aan
2)
dit laatste voorbeeld van hoe verre streken zulke expedities konden uitgaan. De
Kimbren en Teutonen zetten zich in beweging in een tijd, dat de geschiedbronnen
rijker vloeien; zij strekken hun tochten tot in het hart van het Romeinsche imperium
uit. Die andere stammen, die zooveel eerder uit het Noorden opgebroken waren,
kwamen niet verder dan de vruchtbare streken van Noord-Frankrijk; hun tocht leeft
alleen in de herinnering hunner nakomelingen voort. Ik meen, dat wij met Déchelette

1)

2)

Men heeft ook wel gedacht, dat hiermede de μαϰάρων νῆσοι zouden zijn bedoeld (vgl. d'Arbois
de Jubainville, Le cycle mythologique irlandais et la mythologie celtique blz. 27); dit lijkt mij
weinig waarschijnlijk, daar het bericht van den watervloed en de herhaalde oorlogen op
historische gebeurtenissen schijnt te duiden.
Om in mijn betoog geen onzeker materiaal op te nemen laat ik de Gaesaten, Daliterni, Tulingi,
Calucones ter zijde, ofschoon men ze wel als Germaansche stammen heeft beschouwd, die
de

in het midden der 3 eeuw voor Chr. zich aan den bovenloop der Rhône zouden hebben
gevestigd (zie Reeb, t.a.p. blz. 9).
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1)

mogen aannemen, dat de Belgische stammen voor een groot gedeelte gekeltiseerde
Germanen waren; hij stelt dezen inval in den tijd van het midden der derde eeuw
2)
voor onze jaartelling.
De geschiedenis van Noord-Gallië is een bij tusschenpoozen herhaalde
overstrooming door Germaansche stammen. De eerste ons bekende inval is die
der later Belgen genoemde volkeren, waarvan in Caesars tijd de Nervii, Remi en
Bellovaci de voornaamste waren. Kort voor den Romeinschen tijd blijkt een nieuwe
groep Germanen zich aan den linkeroever van den Rijn te hebben gevestigd, het
zijn de Germani Cisrhenani, omvattende de Eburones, de Condrusi, de Caerosi, de
Paemani en enkele andere door Caesar niet afzonderlijk vermelde stammen. Deze
hebben groote deelen van de huidige Belgische provincies Limburg, Luik, Namen
on Luxemburg in bezit genomen en zich ver naar het Westen uitgebreid. Zij reikten
zelfs tot de eilanden aan den Scheldemond en drukten daardoor de Menapii in
Noordelijke richting op, hen tegelijkertijd van de overige Belgae isoleerend.
In den Romeinschen tijd zijn wederom nieuwe Germaansche stammen aan den
linkeroever van den Rijn verschenen; de Ubii zijn in 38 v. Chr. door Agrippa, de
Sugambri in 8 v. Chr. door Tiberius naar dezen oever van den Rijn overgebracht;
ook de Bataven hebben zich aan deze zijde gevestigd. Nieuwe pogingen werden
echter door de Romeinen met kracht onderdrukt; de Usipetes en de Tencteri werden
over den Rijn teruggejaagd, aan de uitbreiding van de Sugambri werd paal en perk
gesteld.
Eenige eeuwen later komt de volksverhuizing, de laatste Germaansche vloedgolf,
die het Romeinsche gezag in deze streken wegvaagt en het Noordelijk deel van
België voor goed bij het door Germanen bewoonde gebied voegt.

1)
2)

Manuel d'Archéologie III, blz. 66.
Zoo ook Reeb, t.a.p. blz. 6.
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De rust, die in deze streken heerschte gedurende de eerste eeuwen van onze
jaartelling, was het gevolg van het krachtige Romeinsche gezag, dat geen
overschrijding der rijksgrenzen duldde. Men kan daarom vragen, of hetzelfde niet
geldt van den tijd, die verloopen is tusschen de komst der Germaansche Belgae en
die der Germani Cisrhenani. Caesar roemt de Belgae als bijzonder krijgshaftig en
het gelukt hem eerst na harden strijd hen tot onderwerping te dwingen; zij komen
desondanks nog herhaaldelijk in opstand. Eenmaal gevestigd in deze streken en
door den invloed der hoogere Gallische cultuur in korten tijd gekeltiseerd, stonden
deze Belgae uit den aard der zaak vijandig tegenover nieuwe grensoverschrijdingen
van andere Germaansche stammen.
Men mag natuurlijk het feit, dat de Belgae over het geheel een Gallische politiek
voeren ten opzichte van de Overrijnsche Germanen, niet als een bewijs voor hun
1)
Keltischen oorsprong beschouwen. Ook de later binnengekomen Germani
Cisrhenani sloten zich bij de confederatie der Belgae aan. Tusschen Germaansche
stammen, die elkander het bezit van bepaalde streken betwistten, heerschte ook
bittere vijandschap, die meermalen met de algeheele vernietiging van de partij, die
de nederlaag leed, eindigde. Het ligt dus voor de hand, dat de Germanen, die in het
Noorden van Gallië waren binnengevallen en door vermenging met de aanwezige
bevolking op den duur de Belgae vormden, zich tegen andere uit het Oosten
opdringende Germanen op krachtdadige wijze hebben te weer gesteld en daartoe
een goed ingerichte militaire verdediging tot stand hebben gebracht. Deze
verhoudingen liggen echter voor den tijd, waarvan de geschiedbronnen vertellen;
slechts door het archaeologische onderzoek kunnen deze worden opgehelderd.
Wij stellen als resultaat dezer overwegingen vast, dat uit

1)

de

Zeer terecht zegt A. Grenier in het 5 deel van Déchelette's Mannel (Parijs 1931), blz. 135:
‘Le nord de la Belgique représentait une Gaule encore en formation’.
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de klassieke berichten blijkt, dat de Germaansche stammen herhaaldelijk over den
Rijn zijn getrokken en zich in België en Noord-Frankrijk hebben neergezet. Van een
terugtocht daarentegen van Keltische stammen, die aan den rechteroever van den
Nederrijn woonden, hooren wij niet. De eenige Keltische stam, die zich op dezen
oever bevindt zijn de Menapii; Caesar vertelt van hen, dat zij door de Usipetes en
de Tencteri over deze rivier werden gejaagd, op een plaats non longe a mari quo
Rhenus influit. Maar, zooals wij straks zullen zien, is de uitbreiding der Menapii op
den rechter Rijnoever aan bijzondere omstandigheden toe te schrijven.

2. De archaeologische gegevens
De voorstelling, dat de Kelten uit de Noordzeekusten in Zuidwestelijke richting
zouden zijn weggetrokken, wordt door de archaeologische gegevens niet bevestigd.
Indien wij het recht hebben de merkwaardige cultuur van den ijzertijd, die gewoonlijk
met de namen van Hallstatt en La Tène wordt aangeduid, te beschouwen als een
typisch-Keltisch verschijnsel, althans de uiting van een groep volkeren, onder welke
de Kelten de belangrijkste plaats innemen, dan moeten wij den oorsprong van dit
volk in het midden van Europa zoeken en wel in de streken van Oostenrijk, Boheme,
Zuid-Duitschland en Zwitserland. Vandaar hebben zij zich naar het Westen uitgebreid
en het is zelfs mogelijk aan de hand van het archaeologische feitenmateriaal den
tijd dezer volksbeweging te bepalen.
Ik volg de voorstelling van Déchelette, die de verschillende gegevens op
overzichtelijke wijze heeft gerangschikt en verklaard. Volgens hem bevinden de
de

1)

Kelten zich in de 5 eeuw voor Chr. op hun marsch naar het Westen in de gebieden
van Zuid-Duitschland en het Midden en Noord-Oosten van Gallië.

1)

de

Anderen meenen, dat dit nog vroeger te dateeren is: in de 6 , misschien zelfs op het eind
de

der 7

eeuw.
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Tot de Hallstatt-cultuur behooren en tot de Keltische bevolkingsgebieden mogen
derhalve worden gerekend: Lotheringen, Bourgondië, Berry en Auvergne. In de
gebieden van het huidige België en Nederland hebben de Kelten dus nog geen voet
gezet.
Gedurende de volgende eeuwen breiden de Kelten zich steeds verder uit. In het
begin van de derde eeuw behooren tot hun gebied behalve Gallië, Noord-Italië en
het Iberische schiereiland, ook de Britsche eilanden. De laatste verovering is voor
ons van gewicht, omdat zij een sterke uitbreiding naar het Noord-Westen aanwijst.
Ongelukkigerwijze zijn de gegevens, waarover wij tot nu toe beschikken, volkomen
onvoldoende om ons een duidelijk beeld van deze gebeurtenissen te geven. Volgens
Déchelette zou de overtocht der Kelten naar Engeland bewijzen, dat zij zich meester
hadden gemaakt van de Rijnvlakte; hij meent dus, dat de Kelten uit Rijn- en
Scheldemond zijn overgestoken, niet echter over het Nauw van Calais, hoewel dit
toch veel meer voor de hand zou liggen. Bovendien moet men rekening houden
met het feit, dat sinds onheugelijke tijden door den tinhandel een verbinding tusschen
de kusten van Brittanië en West-Frankrijk had bestaan en dat dus de Kelten zoodra
zij tot de zeekust van Gallië doordrongen, ook verlokt moesten worden dezen ouden
handelsweg als veroveraars te volgen.
Voor zijn meening, dat de overtocht van den Rijnmond geschiedde, geeft
1)
Déchelette geen argumenten. In een noot wijst hij er op, dat hun overheersching
zich uitbreidde tot de Wezer, misschien tot de Elbe, waarvoor hij zich beroept op
de uiteenzettingen van Müllenhoff en d'Arbois de Jubainville. Wij zullen echter straks
zien, op hoe losse gronden deze beweringen gebaseerd zijn. De Gallische verovering
van Groot-Brittannië is echter, naar het schijnt, nog in menig opzicht onvoldoende
verklaard. Het schijnt, dat in de Hallstatt-periode,

1)

t.a.p. III, blz. 61 noot 5.
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voortdurend Keltische stammen van het vasteland zijn overgestoken, zonder dat
het mogelijk is de bijzonderheden van deze emigratie na te gaan. Een groot gedeelte
van Ierland en Engeland werd bezet; aan de Oostkust zijn zij tot aan Scarborough
gekomen. Omstreeks de vierde eeuw plaatst Déchelette den overtocht der stammen,
van wie de overblijfselen in het graafschap York zijn gevonden; zij vestigden zich
dus ten noorden van de reeds aanwezige Keltische bevolking. Hij acht het
waarschijnlijk, dat zij uit het Noord-Oosten van Frankrijk herkomstig zijn, hetgeen
bevestigd wordt door den naam dezer immigranten, welken Ptolemaeus als Parisii
opgeeft. Wij mogen dus aannemen, dat sedert de vijfde eeuw - wellicht reeds sedert
de zesde eeuw - de trek naar het Westen is voortgezet en zich zelfs tot over het
Kanaal uitstrekte. Dat echter toen het gebied van den Nederrijn bezet zou zijn, blijkt
niet. Voor het gebied langs de Waddenzee hebben wij uit het getuigenis van Pytheas,
die in de vierde eeuw voor onze jaartelling deze streken bezocht heeft, de zekerheid,
1)
dat in zijn tijd Germaansche stammen daar hun woonplaatsen hadden .
Ook de archeologische vondsten wijzen uit, dat de Nederrijnsche gebieden niet
door Kelten werden bewoond. Déchelette vestigt er de aandacht op, dat uit den
Hallstatt-tijd in België slechts armelijke begraafplaatsen zijn gevonden; hier waren
de verste uitloopers van deze eerste faze der ijzercultuur. Er is dan ook geen enkele
dwingende reden voor deze vroege periode aan te nemen, dat hier toen reeds een
Keltische bevolking is geweest. Hier bestaat alle aanleiding er aan te herinneren,
dat de uitgestrektheid van een cultuurgebied niet mag worden vereenzelvigd met
de uitbreiding van de be-

1)

Zie Kauffmann, Deutsche Altertumskunde I, blz. 224 vlgg. De tekst bij Plinius 37, 35 luidt:
Pytheas (credidit) Guionibus genti accoli aestuarium oceani Metuonidis nomine. Voor Guionibus
leest Detlefsen (Die Entdeckung des germanischen Nordens im Altertum blz. 7) Inguionibus,
Much evenwel Avionibus. In beide gevallen is het een Germaansche naam.
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volking, die van deze cultuur de voornaamste drager is. Een beschaving kan ook
door naburige volkeren worden overgenomen. Juist het armelijke karakter der
vondsten wijst er op, dat hier de Keltische beschaving was doorgedrongen tot een
bevolking, die op een lagere cultuurtrap stond en die naar hun geringere vermogens
overnamen, wat hun uit het Zuiden geboden werd.
Omstreeks 250 v. Chr. vallen Germaansche stammen, die later de Belgae zullen
vormen, in het Noorden van België binnen en naar aanleiding hiervan merkt
de

Déchelette dan ook op, dat de Galliërs sedert het midden van de 3 eeuw voor de
Germanen terugtrekken. Dit kunnen wij onderschrijven, maar willen er dan toch ook
op wijzen, dat het Keltische contingent van deze streken, met name in de meer naar
het Noorden en Noord-Oosten gelegen gebieden, niet groot kan zijn geweest. De
1)
kolonisatie van Engeland door de Belgae, waarvan Caesar verhaalt , is naar het
2)
getuigenis der archaeologie omstreeks het midden der derde eeuw geschied . Het
ligt voor de hand aan te nemen, dat deze uittocht van Keltische stammen, die men
in dezen tijd nog niet het recht heeft Belgae te noemen, veroorzaakt is door een
gewichtige gebeurtenis op het vasteland en deze kan moeilijk iets anders zijn
geweest, dan dat zij door den inval van andere stammen Westwaarts naar de zeekust
werden opgedrongen. Deze uit het Oosten opdringende stammen kunnen dan weer
niet anders dan Germanen zijn geweest (zoo bijv. de Treveri), die opnieuw de in
het Noorden van Gallië woonachtige bevolking voor zich uit dreven. De Belgae, die
naar Engeland overstaken, waren evenwel ook voor een niet onaanzienlijk gedeelte
met Germanen vermengd of van Germaansche afkomst, hetgeen

1)
2)

De Bello Gallico V, 12.
Ik maak hier van de gelegenheid gebruik te verwijzen naar de inmiddels verschenen studie
van C. Hawkes en G.C. Dunning, The Belgae of Gaul and Britain in The Archaeological
Journal LXXXVII (1930) blz. 150-335, waar met uitgebreid materiaal hetzelfde wordt betoogd.
[Corr.noot.]
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1)

men heeft afgeleid uit het feit, dat zij de lijkverbranding toepasten . In Gallia Belgica
woonde voortaan een bevolking, die sterker Keltisch naar het Westen en steeds
meer overwegend Germaansch naar het Oosten, over het geheel een vermenging
van beide volkeren was.
Deze Germanen zijn snel geassimileerd. Hetzelfde gebeurde, wat wij ook later
zoo dikwijls in den tijd der volksverhuizing kunnen waarnemen: voor de hoogere
cultuur, te midden waarvan zij zich plotseling bevonden, bezweken de Germanen
en zij haastten zich gelijk te worden aan de Keltische bevolking. Een der wegen
was het overnemen van de taal, hetgeen zich het eerst hierin openbaarde, dat
personen- en stamnamen een Keltisch aanzien krijgen. Met deze invasie ging een
verarming der beschaving in het Gallische gebied gepaard en zoo toont ons het
archaeologische materiaal der La-Tène periode, vergeleken met dat van het
voorafgaande tijdperk der Hallstatt-cultuur, niet alleen voor het Belgische gedeelte
2)
van Gallië, maar voor het geheele gebied, het beeld van achteruitgang . Wanneer
de Romeinen het land binnentrekken, vinden zij hier over het geheel een
gemakkelijke buit.
Alleen de Belgae maken een uitzondering. Hun militaire weerstand is onverwacht
krachtig en hecht georganiseerd. In den aanhef van zijn werk getuigt Caesar van
hen, wat ook van andere Germaansche stammen wordt overgeleverd, dat zij zich
vrijwaren tegen vreemde invloeden door het weren van kooplieden, die immers het
meeste ‘ad effeminandos animos’ bijdragen en dat zij zich in voortdurende oorlogen
met de Germaansche stammen, die inmiddels in nieuwe drommen uit het Oosten
waren binnengedrongen, bevinden.
Zoo zijn, gelijk wij reeds opmerkten, de gegalliseerde Germanen in het Noordelijk
deel van Gallië een bolwerk geworden tegen den steeds dreigender uit het Oosten
opstuwenden stroom

1)
2)

Zie Guide to Antiquities of the Early Iron Age in the British Museum (1925) blz. 11.
Zie Déchelette t.a.p. III, blz. 424.
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van halve en heele stamverwanten, dien zij echter niet altijd hebben kunnen
weerstaan. Immers zij zijn op een deel van hun gebied voor hen moeten wijken: de
Germani Cisrhenani, waarvan Caesar gewaagt. Daar in het midden van de laatste
eeuw vóór Chr. deze ook reeds geheel aan de omringende gekeltiseerde bevolking
zijn geassimileerd en met de Belgae samen zich tegen Caesars aanval keeren,
mogen wij aannemen, dat zij dan reeds geruimen tijd in deze streken hebben
gewoond. Toch niet zoo lang, of hun Germaansche herkomst is nog zoo duidelijk
bewust, dat Caesar het onderscheid tusschen hen en de overige Belgae opmerkt.
Ik acht het daarom waarschijnlijk, dat deze Germanen omstreeks 100 v. Chr. den
Rijn zijn overgestoken. In dezen zelfden tijd heeft de tocht der Kimbren en Teutonen
plaats; waarschijnlijk zullen de verschillende verschuivingen der Germaansche
stammen in deze periode wel met elkaar in verband staan. De Belgae weerstaan
den schok, maar trekken toch een kwart eeuw later, door den druk in het Oosten in
hun expansie belemmerd, het kanaal over en vestigden zich in Kent en aangrenzende
1)
landstreken . Op het vasteland blijft de opstuwing in westwaartsche richting
aanhouden; eerst wanneer het Romeinsche imperium zijn grenzen tot den Rijn heeft
vooruitgeschoven, wordt het Germaansche gevaar voor Gallië bezworen.
Resumeerende vinden wij voor de Zuidelijke Nederlanden de volgende gegevens:
de

de

7 tot 5 eeuw voor Christus. De Keltische stammen uit het Zuid-Oosten
opdringende, bezetten N.-O. Frankrijk. Zij verjagen of onderwerpen de oorspronkelijke
bevolking, waaromtrent wij niets kunnen zeggen. De gebieden van Zuid-Nederland
liggen aanvankelijk geheel buiten het Keltische gebied, maar hun kultuur staat sterk
onder den Keltischen invloed en is daarvan een verarmde uitlooper. Het is mogelijk,
dat de Kelten zich in den loop der volgende eeuwen steeds verder naar het Noorden

1)

Zie Hawkes-Dunning, blz. 240-262.
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uitbreiden of althans hier de bevolking aan zich onderwerpen.
± 250 voor Christus. Inval van Germanenstammen over den Rijn. Een gedeelte
der Gallische bevolking ruimt het land, dat door de Germanen in bezit wordt
genomen. Overigens heeft een vermenging van Kelten en Germanen plaats; het
1)
daaruit voortgekomen volk heet later Belgae . De Germanen assimileeren zich snel.
Door het immer dreigende gevaar van nieuwe Germaansche invallen vereenigen
de Belgae zich in een hechte militaire organisatie, waarvan het zwaartepunt in het
meest Keltische deel ligt, bij de Remi en de Bellovaci. Een gedeelte der vroegere
Keltische bevolking is naar Engeland overgestoken; het kan reeds vermengd zijn
geweest met een Germaansch element.
± 100 voor Christus. Nieuwe inval van Germaansche stammen. Deze vestigen
zich in een groot gedeelte van het huidige België; de Eburonen bereiken ten slotte
de Schelde. De hier reeds aanwezige bevolking, zelf reeds een vermenging van
Kelten en vroeger binnengedrongen Germanen, zal voor hen uitgedreven zijn. Een
belangrijk gedeelte steekt weldra naar Engeland over. Naar het Noorden worden
de Menapii opgejaagd, die daardoor van de overige Belgae worden afgesneden. In
den tijd van Caesar zijn de stammen der Germani Cisrhenani in het militaire verband
2)
der Belgae opgenomen en waarschijnlijk reeds een eind op den weg naar volledige
Galliseering.
Indien men dus spreekt van een Keltisch substraat, dient men te onderscheiden
tusschen werkelijke Kelten en gekeltiseerde Germanen. Bovendien blijken de Kelten
eerst vrij laat in deze Nederrijnsche gewesten te zijn aangekomen en naar alle
waarschijnlijkheid in vrij gering aantal. Binnen de staatkundige grenzen van
Nederland hebben zij wellicht in Limburg gezeten; de bevolking der Kempen en
Noord-Brabant

1)

2)

Zie ook het zooeven verschenen belangrijke opstel van L. Weisgerber, Dentsches
Archäologisches Institut, Römisch-germanische Kommissiou XX (1930), in het bijzonder blz.
176. [Corr.noot.]
De Bello Gallico II, 4.
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was, naar ons het archaeologische materiaal leert, zeer schaarsch. Intusschen,
deze Keltische bevolking, voor zoover die dan aanwezig was, wordt omstreeks 250
v. Chr. wederom verdreven door Germaansche stammen; sindsdien wonen in België
hoofdzakelijk deze volkeren, op het gebied van Frankrijk geleidelijk in min of meer
zuiver Keltische stammen overgaande.
Wij hebben tot nu toe de oudere bewoners geheel buiten beschouwing gelaten.
In de samenstelling der bevolking moeten zij evenwel een belangrijk aandeel hebben
gehad. Eigenlijk mogen wij nergens spreken van een Keltische of een
Keltisch-Germaansche bevolking dezer streken, want steeds is het niet meer dan
een Keltische of een Keltisch-Germaansche ‘Oberschicht’, die haar stempel op de
autochthone bevolking drukt. In dezen zin wil ik ook voortaan het woord Keltisch,
1)
voor wat het Nederrijnsche gebied betreft , verstaan hebben.
Deze Germaansch-Keltische bevolking nu wordt ruim een eeuw later wederom
door Germaansche stammen verdrongen. In het huidige België bezetten deze
bijkans het geheele gebied; alleen in het uiterste Noorden en Westen zijn de Belgae
ongestoord blijven wonen. Dit zijn de Nervii in het Scheldedal, de Morini in het
huidige Vlaanderen, de Menapii in het Noorden. Maar indien wij ons herinneren,
dat de Nervii naar het zeggen van Tacitus er prat op gingen van Germaansche
2)
afkomst te zijn dan wordt het ons nog eens duidelijk, hoe weinig zuiver Keltisch
zelfs deze volksstammen zijn geweest.
De eigenlijk ‘Keltische’ bevolking van Nederland zijn de Menapii. Wij weten uit de
berichten van Caesar, dat zij zelfs ten Noorden van den Rijn hebben gewoond en
3)
vandaar door de Usipetes en Tencteri werden verdreven . De plaats waar wij deze
Menapii moeten zoeken, is niet geheel zeker; daar

1)
2)
3)

En niet alleen voor dit gebied, maar ook voor Gallië zooals wij straks nog zullen opmerken.
Germania c. 28: Treveri et Nervii circa affectationem Germanicae originis ultro ambitiosi sunt.
De Bello Gallico IV, 4.
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zij de buren der Morini heeten, zullen zij niet al te Noordelijk moeten worden
geplaatst; het is waarschijnlijk, dat zij zich hadden gevestigd in het gebied, dat weldra
1)
het eiland der Bataven zou worden genoemd . Naar mijn meening zijn deze Menapii
zoo hoog Noordelijk eerst gekomen, toen zij door den inval der Germani Cisrhenani
werden gedwongen, hun oorspronkelijke woonplaatsen in Brabant en aangrenzende
streken op te geven. Indien men hen dus wel als het hoofdbestanddeel van het
‘Keltisch’ substraat moet beschouwen, dient men in aanmerking te nemen, dat zij
tot de Noordelijke groep der Belgische stammen behoorden en dus zelf reeds voor
een zeer belangrijk deel van Germaansche herkomst zullen zijn geweest, zij het
2)
ook in taal en zeden volledig gekeltiseerd . In de tweede plaats hebben zij hier
slechts voor korten tijd gewoond en bovendien zelf bezit genomen van een gebied,
dat naar alle waarschijnlijkheid van oudsher Germaansch was geweest, of anders
door een vroegere (Oereuropeesche) bevolking was bewoond. In de derde plaats
moet hun aantal zeer gering zijn geweest, wat reeds blijkt uit de contingenten, die
3)
zij voor het Belgische leger stellen . Immers terwijl de Morini 25000 man leveren,
de Germani Cisrhenani zelfs 40000 man, komt van de Menapii het geringste aantal
4)
soldaten van alle Belgische stammen, nl. 7000 man .
De hier gegeven voorstelling wijkt in enkele opzichten van de gangbare af. Zij
berust echter op het archeologische materiaal, zooals dat het laatst door Déchelette
in overzichtelijken

1)
2)
3)
4)

Zie N.J. Krom, De populis Germanis antiquo tempore patriam nostram incolentibus blz. 10
vlg.
Hawkes-Dunning blz. 234: the archaeology of their districts makes it clear that the proportion
of German blood among the Morini and the Menapii must have been high. [Corr.noot.]
De Bello Gallico II, 4.
Indien d'Arbois de Jubainville, Les Celtes blz. 25 met recht den Ierschen stam der Manapii
met de Belgische Menapii gelijkstelt, zou een gedeelte van dezen stam dus naar Brittannië
zijn overgestoken en de verzwakte rest met Germanen zijn vermengd. Maar uit gelijkheid van
naam mag men niet onmiddellijk besluiten, dat ook het volk hetzelfde is geweest.
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en volledigen vorm is gegeven. De hoofdzaak is, dat de Kelten in het Zuiden van
ons land eerst in een vrij late periode zijn binnengedrongen. Zij waren bovendien
1)
voor een zeer aanzienlijk deel met Germaansch bloed vermengd . Daartegenover
staat de meening, dat zij eens tot ver in Noord-Duitschland hebben gewoond en
eerst langzamerhand, gedurende de eeuwen voor onze jaartelling door de Germanen
zijn teruggedrongen. De steun voor deze opvatting leveren uitsluitend geografische
namen. Wij zullen deze daarom in de volgende paragraaf bespreken. Hier wil ik nog
slechts opmerken, dat het woord Germanen door mij wordt gebruikt als
verzamelnaam voor de volksstammen, die uit het Oosten naar de Rijnstreken
opdringen. Daar de Germaansche taal haar meest kenmerkende eigenschappen
eerst in de laatste eeuwen voor Christus, ja zelfs wat het vocalisme betreft eerst
daarna, ontwikkeld heeft, kunnen wij voor de periode, waarover wij hier spreken,
den term Germaansch slechts in dezen zin gebruiken, dat ermee wordt aangeduid
een Indogermaansch volk, dat zich bezig is tot de Germanen te ontwikkelen. Indien
men dus liever van Praegermanen zou willen spreken, heb ik daartegen geen
bezwaar, maar ik heb met opzet dezen term vermeden, omdat men daaronder ook
Kelten zou kunnen verstaan. En ik wilde juist doen uitkomen dat de oudste
Indogermaansche bevolking van ons land ook in de periode, dat men misschien
2)
nog niet van Germanen mag spreken, in geen geval Keltisch was .

1)

2)

Ik stel hiernaast het resultaat van Hawkes-Dunning t.a.p. blz. 321: The earliest movements
of peoples to be connected with the name of Celts belong to the later Bronze Age, but the
main Celtic migrations began perhaps in VII, certainly in VI B.C., as a result of the pressure
of the Germans advancing from the north-east upon the inhabitants of the Lower Rhine. These
migrations eventually spread the Celts over a large extent of Europe, and before the middle
of V B.C. had covered southern and eastern Britain. Meanwhile the Lower Rhine area become
settled by the Germans, and the Low Countries thence as far as the Ardennes, though in
parts seantily populated, witnessed a gradual fusion of Germanic with backward Celtic stocks,
with an undercurrent of still older blood. This region remained a cultural backwater. [Corr.noot.]
Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat ik de meening van Neekel, Germanen und
Kelten blz. 39 vlgg., als zouden de Kelten en de Germanen achter elkander volgende golven
van Indogermaansche volksverhuizingen uit de kuststreken van Noord- en Oostzee zijn
geweest, die zich eerst in den loop van hun uitbreiding tot eigenlijke Kelten en Germanen
hebben ontwikkeld, geenszins kan deelen. Inderdaad de werkhypothese is eenvoudig, maar
dit is niet voldoende aanbeveling. Ik steun mij liever op archaeologische gegevens, dan op
de boven besproken opmerking van Timagenes.
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3. De geografische namen
De plaatsnamen, die de Romeinsche schrijvers in ons land vermelden, zijn
grootendeels Keltisch; dit geldt van Noviomagus, Lugdunum Batavorum en
Batavodurum. De namen der voornaamste rivieren, Rijn en Maas, zijn eveneens
Keltisch. Dit werd reeds lang uitgelegd als een onomstootelijk bewijs voor de
oorspronkelijk Keltische bevolking van deze streken. Maar op grond van een
onderzoek van andere geografische namen is men verder tot de overtuiging
gekomen, dat de Kelten zelfs tot de Wezer, misschien zelfs nog verder hebben
1)
gewoond. Müllenhoff heeft dit het eerst uitvoerig betoogd ; velen zijn hem daarin
gevolgd en hebben zijn resultaten gewijzigd, deels aangevuld, deels beperkt.
Allereerst heeft men gemeend, dat enkele bergnamen een herinnering aan een
Keltische bevolking in Midden- en Noord-Duitschland zouden bewaren. Hoewel men
de

op grond van archaeologische gegevens meent, dat in de 5 eeuw voor onze
jaartelling de Kelten uit het Zuiden tot aan de Harz zijn doorgedrongen, is de naam
van dit gebergte, die ook in woorden als Spessart en Haardt gevonden wordt en
‘beboscht gebergte’ beteekent, ontwijfelbaar Germaansch. Dit is niet minder het
geval met den naam Finne in Thüringen, ofschoon het ook langen tijd als paradestuk
2)
der Keltische theorie is gebruikt . Zelfs de naam voor het groote Middelduitsche
gebergte, waaraan de Romeinen den naam Hercynia silva gaven, is evenmin als
een getuigenis voor langdurige Keltische bezetting te gebruiken, daar de Duitsche
naam Virgunt niet op een Keltischen grond-

1)
2)

Deutsche Altertumskunde II, blz. 218 vlgg.
Mülleuhoff t.a.p. blz. 234 vergelijkt brit. penn ‘kop’, vgl. daartegen Karsten, Die Germanen
blz. 18.
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vorm *Erkunia kan teruggaan, maar op een idg. grondvorm *Perkuniā, die ook in
1)
got. fairguni voortleeft . Hoe vroeg zijn de Germanen dan wel met de Keltische
bewoners in contact gekomen?
Wat de voornaamste rivieren van het Westduitsche gebied aangaat, meent
Müllenhoff, dat de Rijn Keltisch is, de Wezer en de Elbe echter Germaansch zijn.
De zijrivieren van den Rijn zijn deels Keltisch, deels Germaansch of eindelijk het is
onmogelijk de herkomst te bepalen. Van het Zuiden beginnende onderscheidt hij
aan den rechteroever de Keltische namen Neckar (Nicer), Main (Moenus), Lahn
(Laguna, met twijfel), Sieg (Siga, waarschijnlijk), Ruhr, Emscher en Lippe.
Daarentegen zou de Wupper een Germaanschen naam hebben en dus een
merkwaardige enclave vormen in een overigens overwegend Keltische benaming
der rechterzijrivieren. Karsten, die onlangs de Keltische theorie in zeer vergaanden
2)
vorm herhaalde , rekent dezelfde rivieren tot de Keltische namen, maar spreekt
geen meening uit over de Wupper. Men kan er zich slechts over verbazen, dat zulke
positieve meeningen worden uitgesproken, op grond van een zoo onzeker materiaal
als geografische namen, waarvan de etymologie in de meeste gevallen op zijn best
een aannemelijke gissing is.
3)
Maar Müllenhoff gaat verder. Hij betoogt namelijk dat de talrijke riviernamen op
-apa (Opperduitsch -f, -aff, -eff, -uff; Nederduitsch -p, -ep, -up, -pe) van Keltischen
oorsprong zijn, daar alleen een Keltisch woord, nl. Iersch ab, zich ter vergelijking
aanbiedt. Deze riviernamen vinden wij in België en Nederland, in geheel
West-Duitschland tot aan de Wezer, ten Oosten daarvan sporadisch. Een aantal
zijrivieren van de Wezer hebben een naam, met dit woord samengesteld; wij zien
dus hier het merkwaardige verschijnsel, dat de hoofdrivier een Germaanschen, de
zijrivieren daarentegen een Keltischen naam

1)
2)
3)

Zie Neckel, Germanen und Kelten blz. 44.
Die Germanen blz. 92.
Deutsche Altertumskunde II, blz. 227-236.
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dragen. Deze abnormale verhouding wil ik echter niet tegen de theorie van Müllenhoff
aanvoeren, daar Karsten zoo ver is gegaan, zelfs het woord Wezer voor Keltisch
1)
te verklaren . Het -apa-argument begint reeds een zekere vermaardheid te verkrijgen;
2)
3)
beurtelings aangenomen en verworpen is het een twistappel tusschen de
geleerden. Op het oogenblik neigt men weer tot de meening, dat de riviernamen
met -apa Germaansch zijn. Alleen Karsten heeft zich met beslistheid voor hun
Keltisch karakter uitgesproken en verklaart op blz. 90 van zijn boek, dat het
‘grundsätzlich unberechtigt’ is, den Germaanschen oorsprong van deze namen aan
te nemen, ofschoon hij op blz. 22 nog gewaagd heeft van ‘den schwer zu
4)
beurteilenden Flussnamen auf -apa, -affa’! Voorzichtiger drukt zich Much uit , die
zegt, dat de uitgang -apa, moge zij dan uit het Keltisch stammen, in elk geval in het
Germaansch een productief suffix is geworden, zoodat uit de verbreiding van
dergelijke riviernamen geen gevolgtrekkingen zijn te maken betreffende de uitbreiding
van de Kelten. Ik kan mij hiermede vereenigen; slechts merk ik op, dat de Keltische
herkomst van het suffix -apa alleen dan zou vaststaan, indien men meent, dat er
niet een woord in het Indogermaansch kan hebben bestaan, dat aan het Iersche
ab en het Germaansche -apa zou beantwoorden. En indien de Germanen dan dezen
riviernaam van een ander volk moeten hebben overgenomen, waarom dan niet van
de oerbevolking, die noch Keltisch, noch Germaansch zal zijn geweest en waaraan
de Germanen toch klaarblijkelijk een niet onaanzienlijk deel van hun woordenschat
hebben ontleend?

1)
2)
3)

4)

t.a.p. blz. 90.
Kossinna, PBB XX, blz. 295; Bremer, Grundriss III, blz. 776; Karsten, Die Germanen blz.
90-1.
V. Grienberger, Wiener Sitz. Ber. CXLII, 8, blz. 12; Kossinna PBB XXVI, blz. 283; Much,
Stammeskunde blz. 55; Kauffmann, Germ. Altertumskunde I, blz. 68, Carnoy, Leuvensche
Bijdragen XV, blz. 129-143, J. Schnetz, Zeitschrift für Ortsnamenforschung I, 10 vlgg., II, 71
vlgg., III, 61 vlgg.
Hoop's Reallexikon III, blz. 26.
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De naam van de Wezer is illustratief voor de gevolgde methode. Een vrouwelijk
woord als naam van een groote rivier zou reeds het vermoeden kunnen doen rijzen,
dat wij hier wel met een Germaansch woord hebben te doen. Zoo heeft Müllenhoff
1)
het ook opgevat ; het Romeinsche woord Visurgis zou weergeven een Germaansch
Visuri, Visuria, dat hij dan in verband brengt met ohd. wisa ‘weide’. Karsten
daarentegen beschouwt Visuria als Keltisch, daar wij in Engeland dit of een
2)
overeenkomstig woord herhaaldelijk als riviernaam aantreffen . Ook laat zich
3)
vergelijken de naam der Vesdre bij Luik . Maar waarom kunnen niet onafhankelijk
van elkaar, Kelten zoowel als Germanen, uit het beiden gemeenschappelijke
grondwoord * eiso riviernamen vormen, die een aanduiding zijn van de moerassige
oevers? Karsten versterkt zijn these, door te verklaren, dat alle riviernamen, die een
4)
r-suffix hebben, van Keltischen oorsprong zouden zijn , waardoor dus tevens de
rechterzijrivier van de Wezer, de Aller, voor het Keltische gebied wordt geannexeerd.
Ik meen echter, dat een r-suffix tot vorming van riviernamen niet het privilege der
Kelten is, te minder daar deze ze zelf, waar zulke namen op Gallisch gebied
5)
voorkomen, van de vroegere oerbevolking blijken te hebben overgenomen . Een
theorie moet wel zwak staan, die de hulp van zulke argumenten niet versmaadt.
Staan wij op vasteren bodem met de namen Rijn en Maas? Ndl. Rijn, hd. Rhein
komen uit een westgerm. *Rīnaz; de Romeinen noemen de rivier Rhenus, een woord
dat van de Kelten herkomstig zou zijn. Maar indien de Germanen het woord hadden
leeren kennen met een ē, dan zouden hun Neder-

1)
2)
3)

4)
5)

Deutsche Altertumskunde II, blz. 215-6.
Namen als Wey, Wye, die Mawer-Stenton, Introduction to the Survey of English Place-Names
blz. 24 uit een wortel * eiso ‘vloeibaar, vochtig’ verklaart.
Een andere bijvorm zon zijn Werra, ohd. Wirraha (uit *Wisuraha, vgl. E. Schröder, Hansische
Geschichtsblätter 1917, blz. 358 vlg.) die dan weer met Zuidfansche namen als Vézère zou
samenhangen.
t.a.p. blz. 90.
A. Dauzat, Les noms de lieux blz. 196-7.
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landsche afstammelingen nu spreken van Rien, evenals riem uit remus is ontstaan.
De germ. ī beantwoordt aan een idg. ei, dat is dus dezelfde vocaal, waaruit zich in
het Keltisch een ē heeft ontwikkeld. Daaruit zou dus volgen, dat de Germanen den
naam der rivier aan de Kelten hebben ontleend, toen deze nog den tweeklank ei in
1)
dit woord spraken; daar immers de overgang van ei tot ē Oerkeltisch is , zou dit
Keltisch nog geen Keltisch zijn geweest. Moeten wij dus aannemen, dat de Germanen
den naam van deze rivier hebben leeren kennen in een zoo vroegen tijd, dat zij hem
nog in den vorm *Reinos hadden kunnen overnemen? Het is wel duidelijk, dat de
moeilijkheden schier onoverkomelijk worden, indien wij hiervan moesten uitgaan.
Bovendien weten wij dan nog niet, wanneer en waar de overname was geschied.
Gewoonlijk hebben grootere rivieren verschillende namen in de afzonderlijke deelen
van hun loop, van welke dan om politieke of andere redenen ten slotte een enkele
als de algemeene benaming het wint. Dit is vooral het geval, als er verschillende
volken langs wonen. Het is dus mogelijk, dat in den bovenloop de rivier een
Keltischen naam heeft gehad en dat deze door de benedenwaarts wonende
2)
Germanen is overgenomen . Dan moet men echter rekenschap geven van den
klinker in het Germaansche woord. Ik zie de volgende mogelijkheden:
1.
De Germanen hebben den vorm overgenomen in den voor- Keltischen vorm.
Zij zouden dan reeds eeuwen vóór onze jaartelling aan den Rijn hebben moeten
wonen. De uitbreiding der Kelten tot de Wezer is dan onmogelijk.
2.
Germanen en Kelten hebben beiden naast elkaar een woord gebruikt, dat
teruggaat op den idg. grondvorm *reinos. Waarschijnlijk zouden dan de
Germanen voor het Keltische woord, dat zij hoorden, den correspondeerenden
vorm uit hun eigen taal hebben gesubstitueerd. Dit kan gebeurd

1)
2)

H. Pedersen, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen I, blz. 58.
Neckel verklaart de afwijkende vormen Rin en Rhenus uit een idg. grondvorm Reinos, in
overeenstemming met zijn boven vermelde hypothese.
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zijn op elk tijdstip en zoowel aan den benedenloop als aan den middelloop van
de rivier.
3.
Het is ook mogelijk, dat de Germanen den naam van de Romeinen hebben
overgenomen, die van het Zuiden oprukkend natuurlijk eerst den Keltischen
naam dezer rivier hebben gehoord. De Germanen hebben dan het woord
Rhenus met een overeenkomstig woord uit hun eigen taal verwisseld. Evenals
in geval 2 bewijst dit geenszins, dat de Germanen niet aan den Benedenrijn
zouden hebben gewoond van oudsher; immers zij kunnen aan den benedenloop
van den Rijn en aan de vele wateren, waarin hij zich splitst, verschillende
inheemsche namen hebben gegeven en eerst onder den krachtigen
cultuurinvloed van een Zuidelijker volk (hetzij Kelten of Romeinen) den
uitheemschen naam hebben overgenomen en in een aan het eigen taalmateriaal
1)
aangepasten vorm hebben bewaard .
Dit wat het Rijnargument betreft. Eigenlijk geldt hetzelfde van de Maas. Ook hier
kan de Keltische naam Mosa oorspronkelijk alleen dat deel der rivier hebben
aangeduid, dat door Gallisch gebied stroomde. Ik zie daarvoor een aanwijzing in
het feit, dat de Moezel den naam draagt van ‘de kleine Maas’, Mosella; een naam
dus, die klaarblijkelijk ontstaan is in het gebied, waar beide rivieren in haar bovenloop
elkander dicht naderen, dat is in de streek van Les Woevres, waar in Caesars tijd
2)
de Leuci woonden .
De zijrivieren in het Nederrijnsche gebied dragen ook Germaansche namen. Dit
wordt reeds bewezen door den f-klank

1)

2)

Indien het woord Albiobola, dat Vollgraff op de nieuw gevonden Utrechtsche inscriptie meent
te kunnen vaststellen (Romeinsche inscripties uit Utrecht, Med Kon. Akad. Wet., Afd. Letterk.,
Deel 70, Serie B, Nr. 5), meer dan een los vermoeden mocht blijken te zijn, zou ik het eerste
deel niet (met Van Hamel) uit een Keltisch woord, dat ‘wit’ heteekent willen afleiden, maar
daarin hetzelfde element zoeken, dat naar alle waarschijnlijkheid ook in Albanianis (var.
Albianis en Albinianis) steekt, nl. het germ. woord voor ‘rivier’ alƀî- (Cf. on. elfr.; Hd. Elbe =
lat. Albis, gr. ´Αλβι ). Dit zou dan de inheemsche naam voor dit gedeelte van den benedenloop
van den Rijn kunnen zijn geweest.
Ook het gebied der Treveri komt in aanmerking.
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1)

in de woorden Vlie en Vecht ; ook voor IJssel bestaat er geen reden aan Keltische
2)
herkomst te denken . Eveneens ziet het woord Helium (mogelijk nog bewaard in
3)
Hellevoetsluis) er Germaansch uit . Hoever Zuidelijk reiken deze Germaansche
namen? Het woord Ruhr beschouw ik als tegenzeggelijk Germaansch, verwant met
os. hrôra ‘beweging’, oe. hrôr ‘bewegelijk, levendig’. Ik kan het niet als een bewijs
voor Keltische origine beschouwen, dat ook een zijrivier van de Maas Roer heet;
integendeel dit is dus ook een Germaansche naam, wellicht uit het Overrijnsche
gebied herwaarts overgedragen; hoewel het niet minder mogelijk is, dat de
Germaansche stammen, die hier reeds eenige eeuwen voor Chr. gevestigd waren,
deze rivier van den aanvang af dezen naam hebben gegeven. Ook de naam van
de Lippe, die in den Romeinschen tijd Lupia heette, kan uit Germaansch taalmateriaal
worden verklaard; want waarom zouden wij niet verband aannemen met mhd. lupf
‘sprong’, lüpfen ‘zich snel bewegen’? Dan blijft dus nog de Emscher, ouder
4)
Embiscara , waarin men het Keltische praefix ambi meent te herkennen. Terecht
5)
merkt Neckel op , dat het woord dus oorspronkelijk moet hebben beduid ‘zij die om
de Ischara woonden’; maar waarom is dan de naam van de bewoners op de rivier
overgedragen? Dit lijkt mij in de etymologie een zeer zwak punt en ik zou daarom
6)
eerder geneigd zijn de b als een epenthese te verklaren en uit te gaan van een
grondvorm Amiskara;

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Vecht van Fectio te scheiden gaat niet aan. Onmogelijk is de opvatting van J. te Winkel, Hand.
en Med. der Mij Ned. Lett. 1904-5 blz. 58, dat de Hollandsche Vecht haar naam zou hebben
ontvangen van de Overijsselsche Vecht, toen de Franken door de Saksers uit het Oosten
van ons land verdreven werden. Immers in zuiver Saksisch gebied vinden wij eveneens een
Vechta, nl. een bijrivier van de Hase, die bij Meppen in de Eems stroomt.
Is het woord Isala ontstaan uit Isla en houdt het verband met een woord *īs- ‘ijlen, snel
stroomen’? of moet men, gedachtig aan het aangrenzende Salland en den Duitschen
riviernaam Saale scheiden in Ï-sala, cf. den naam Ï-pada naast de Pader?
de

Zoo ook H. Kern, Tijdschr. Aardr. Gen. 2 Serie, XXI, blz. 785.
Zie de oude vormen in Förstemann I, blz. 815.
Germanen und Kelten blz. 43.
Vgl. Ampsivarii, Ambrones en derg. namen.
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daarin zie ik den zelfden naam als in Eems (ouder Amisia) en Eem, woorden die
1)
geenszins Keltisch behoeven te zijn . Anderen verbinden het eerste deel met een
2)
woord emme ‘hooggelegen vlakte’ en gaan dus ook uit van de Germaansche
beteekenis van den naam. Het tweede deel kan men dan in verband brengen met
3)
het woord skara ‘kerf, kloof’ ; het geheel beteekent dan ‘kloof, geul in het hoogland’,
vandaar de rivier, die er door stroomt. Zoolang dus niet, op andere gronden, met
stelligheid bewezen is, dat Kelten langdurig in de dalen van deze rivieren hebben
gewoond, heeft men geen recht de namen, die uit Germaansch taalmateriaal
bevredigend kunnen worden verklaard, als Keltisch te verklaren en dan daarmee
4)
wederom te bewijzen, dat hier ‘dus’ Kelten hebben gewoond .
Van bijzonder belang is de naam van de Waal. Ook hieromtrent zijn de meeningen
verdeeld. Het woord is een femininum, wat voor Germaansch karakter pleit. De
oudst overgeleverde vormen zijn niet gelijkluidend; Caesar spreekt van Vacalus,
Tacitus van Vahalis, nog later Sidonius Apollinaris van Vachalis. In den eersten
vorm Vacalus kan men het consonantisme als Keltisch, het vocalisme als
5)
Germaansch beschouwen . Karsten meent, dat de Germanen dezen naam hebben
overgenomen voor de klankverschuiving (!), maar neemt niet de moeite het dan wel
6)
zeer opmerkelijke vocalisme te verklaren . De eenvoudigste verklaring is zeker, dat
de c bij

1)

2)
3)

4)

5)
6)

Waarom Schönfeld, Altgerm. Pers. blz. 19 dit aanneemt, begrijp ik niet. Karstens meening
(t.a.p. blz. 91) dat de stam wel *aim- zou kunnen zijn, wordt weerlegd door den naam van de
stad Amersfoort.
Zoo Förstemann t.a.p. en Jellinghaus, Die westfälischen Ortsnamen blz. 62.
Zie Jellinghaus t.a.p. blz. 154. Anderen weer denken aan een voorindogermaansch woord
*isc ‘water’; zoo E. Schwarts, Zeitschr. für Ortsnamenforschung VII, blz. 248. Quot homines,
tot sententiae!
Ook om andere redenen is het niet waarschijnlijk, dat deze rivieren Keltische namen zouden
hebben gehad. In den La-Tène tijd hebben de Kelten tegen de opdringende Germanen een
gordel van ‘burgen’ opgericht; deze loopt langs de Sieg. Daar was dus hun noordgrens. Vgl.
K. Schuchhardt, Vorgeschichte von Deutschland, blz. 198.
Zoo Neckel t.a.p. blz. 44-45.
Karsten t.a.p. blz. 92 voegt daaraan toe ‘Vielleicht hatten sie schon damals diesen Teil des
Rheinstromes überschritten’. Reeds voor den overgang van idg. tenues tot germ. scherpe
spiranten? Deze valt immers verschillende eeuwen voor onze jaartelling? Wat blijft er dan
van de hypothese eener Keltische bevolking in het Rijn-Wezer gebied over?
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Caesar een weergave is van een Germaansche scherpe gutturale spirant en wij
dus althans in de eerste eeuw voor onze jaartelling een volkomen Germaanschen
vorm mogen aannemen: *
χaliz. Het kan in het verband van hetgeen wij reeds
hebben opgemerkt, niet anders dan als een veelzeggend feit worden beschouwd,
dat de rivier, die uitsluitend door het Nederrijnsche (later Nederlandsche) gebied
stroomt, een naam draagt in een zuiver Germaanschen vorm, ofschoon de Keltische
Menapii aan haar oevers hebben gewoond; het zou onze stelling nog meer
versterken, indien men dit woord als oorspronkelijk Germaansch mocht beschouwen.
Inderdaad is de verklaring van * āχaliz uit * anχaliz als ‘de bochtige rivier’ zeer
1)
aannemelijk ; het woord behoort dan tot de groep van got. unwāhs ‘onberispelijk’,
oe. wōh ‘krom’ os. wāh ‘het booze’ en hoort hooger op bij got. waggs ‘paradijs’, oe.
wong ‘veld’, ndl. wang. De vocaal der eerste syllabe was dus lang; wanneer Sidonius
2)
Apollinaris haar kort gebruikt , bewijst dit natuurlijk niets, daar hij naar alle
3)
waarschijnlijkheid den naam alleen uit geschreven bronnen gekend heeft .
In het gebied der ‘Keltische’ Menapii stroomde dus een rivier, die een zuiver
Germaanschen naam droeg. Die Rijnarm had dien naam reeds, vóórdat de Bataven
zich in deze streken vestigden. Indien die Menapii Keltisch spraken, waaraan men
niet behoeft te twijfelen, hebben zij dezen riviernaam dus overgenomen, toen zij
zich hier vestigden, en wel van een vroegere bevolking, die niet anders dan
Germaansch kan zijn geweest. Wij komen derhalve tot het resultaat, dat in de
Rijndelta een Germaansche bevolking gevestigd was, toen de Menapii

1)
2)
3)

de

de

Zie H. Kern, Tijdschrift Nederl. Aardr. Gen. 2 Serie, 2 deel XXI, blz. 773 vlg.
Carmina 13, 31 en 23, 244.
Overigens kan men natuurlijk ook zijn toevlucht nemen tot een wortel zonder nasaalinfix,
gelijk in skr. vakras ‘krom’, lat. vacillare; maar het bezwaar hiertegen is het niet voorkomen
van dezen vorm in de Germaansche talen.
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omstreeks 100 v. Chr. ten gevolge van het opdringen der Germani Cisrhenani naar
deze streken werden opgejaagd. De uitbreiding van dezen Keltischen stam op den
rechter Rijnoever is dus niet de laatste rest van een Keltische bevolking van het
Overrijnsche gebied, maar blijkt wel zeer duidelijk van kortstondigen en plaatselijken
aard te zijn geweest.
1)
Maar, zal men vragen, en dan de Keltische plaatsnamen in ons land? . Zij zijn
weinig talrijk en bewijzen niet zooveel als men gewoonlijk aanneemt. De naam
Batavodurum is al dadelijk zonder eenige beteekenis; het beteekent ‘durum of fort
der Bataven’ en dateert dus eerst uit den tijd, dat zich hier dit volk gevestigd heeft,
dus kort voor het begin onzer jaartelling. Men heeft hier te doen met het niet
zeldzame verschijnsel, dat een vreemd woord als technische term gebruikt is; indien
wij bedenken, dat de Germanen afkeerig waren van eenvestiging in ommuurde
plaatsen, verwondert het ons niet, dat zij de begrippen ‘vesting, stad’ van de
Gallo-Romeinen hebben overgenomen.
Noviomagus is een zeer verbreide naam in Gallië; Holder noemt er 17 voorbeelden
van op; in het Noorden behalve Nijmegen nog Neumagen en in de provincie Namen
Namèche. Voor een jonge nederzetting is de naam ‘Nieuwstad’ zeer geschikt, maar
ook zeer kleurloos. Ook Lugdunum behoort tot de gewone Keltische plaatsnamen;
Holder noemt er niet minder dan 14 voorbeelden van op. De naam heeft dikwijls
een nadere aanduiding naar de bevolking; zoo kennen wij een Lugdunum Remorum
(= Laon), Vocontiorum (= Montlahue in het dep. Drôme), Consoranorum (= St Lizier,
dep. Ariège?). Daaraan beantwoordt dus Lugdunum Batavorum. Opmerkelijk is
Lugdunum Convenarum, dat gelegen aan de Noordelijke helling der Pyrenaeen een
2)
Romeinsche kolonie is, die door Pompeius in 72 v. Chr. werd gesticht . Wij leeren
daaruit, dat ook

1)

2)

Zie bijv. L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgange der
Völkerwanderung II, blz. 369, die deze namen beschouwt als een bewijs, dat resten der
oerbevolking zich met de Germanen hebben vermengd.
Holder, Alt-celtischer Sprachschatz II, blz. 341.
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Romeinen den Gallischen naam Lugdunum konden gebruiken en wij mogen
aannemen, dat zij ook andere nederzettingen inheemsche (Gallische) namen hebben
1)
gegeven, om voor de bevolking de vestiging aldaar aanlokkelijk te maken . Hebben
wellicht de Romeinen eerst deze plaats in de Rijndelta gesticht en daaraan een
naam gegeven op de wijze, zooals zij dat in Gallië gewoon waren? Hier waren
trouwens ook de meeste steden door de Romeinen gebouwd, die de bewoners
dwongen uit hun versterkte bergvestingen naar vreedzamer nederzettingen in de
vlakte te verhuizen. De vergelijking met de zooeven genoemde plaatsen Lugdunum
leert ons, dat er geen enkele aanleiding is Batavorum als een latere toevoeging te
beschouwen, wat wel eens beweerd is om het Keltische karakter der nederzetting
zelve te redden.
Het feit, dat van de zeer weinige ons bekende plaatsnamen twee der belangrijkste
uit Germaanschen tijd stammen en dus klaarblijkelijk voor een Keltische oerbevolking
geringe bewijskracht hebben, doet de vraag rijzen, of ook niet hetzelfde het geval
kan zijn met Noviomagus. Omtrent den oorsprong van deze stad weten wij niets.
De naam Ulpia Noviomagus behoeft op zich zelf niet te bewijzen, dat de stad door
Trajanus werd gesticht, daar hij het bewijs kan zijn van bijzondere gunstbewijzen
van dezen keizer voor de stad. Hoe waarschijnlijk ik het ook acht, dat Noviomagus
van lateren datum is dan Batavodurum, bewijzen laat het zich niet, evenmin als het
2)
tegendeel . Maar ook indien de stad uit den voor-Romeinschen tijd

1)
2)

Men vergelijke Augustodunum (= Autun) ter vervanging van Bibracte en Augustonemetum
(= Clermont Ferrand) in de plaats van Gergovia.
Dit mag nog wel eens met nadruk worden gezegd, nu F.J. de Waele in zijn Noviomagus
Batavorum (1931) wederom van den overouden naam Noviomagus gewaagt (blz. 4). Zijn
redeneering op blz. 16, dat ‘er zeker niet de minste aanleiding toe (is) om te onderstellen, dat
een sterk romeinschte Germaansche bevolking aan een bepaalde nieuwe stichting een
Keltischen naam zou geven’, treft geen doel, daar de vraag anders moet worden gesteld. Er
is immers wel degelijk aanleiding te onderstellen, dat de Romeinen aan een nieuwe stichting
een quasi-inheemschen, in dit geval Keltischen, naam geven. Kan Noviomagus niet de
eigenlijke naam zijn geweest van ‘het nieuwe Bataafsche dorp ten westen van de stad’, dat
naar de voorstelling van De Waele te zamen met legerkamp, kampdorp en pannenbakkerswijk
van Holdenrn tot het Flavische Noviomagus zou hebben behoord? Het oordeel over de
archaeologische argumentatie in zijn betoog laat ik gaarne aan meer bevoegden over.
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mocht stammen, kan zij op zich zelf niet bewijzen, dat hier een Keltische bevolking
heeft gewoond; het kan ook niet anders zijn geweest dan een militaire positie van
Keltische overheerschers in een onderworpen gebied. De vele Chesternamen in
Engeland leeren ons immers ook niet anders, dan dat de Romeinen daar eenmaal
1)
hun macht hebben uitgeoefend .
De conclusies, waartoe wij na deze bespreking meenen te moeten komen, zijn
deze:
1.
De riviernamen Rijn en Maas zijn waarschijnlijk Keltisch; zij bewijzen echter
niets voor een Belgische bevolking in het Nederrijnsche gebied, daar de namen
eerst den bovenloop kunnen hebben aangeduid en vervolgens over de geheele
rivier kunnen zijn uitgebreid.
2.
Er is geen reden de namen van het Nederrijnsche rivierennet uit het Keltisch
te verklaren; in het bijzonder is de naam van de Waal een sterk argument voor
een Germaansche bevolking in deze streken.
3.
De Keltische plaatsnamen kunnen niet eens bewijzen, dat er ooit een
Keltische bevolking in ons land is geweest; indien wij het van de Menapii niet
wisten, was er geen

1)

Van de plaatsnamen Arenacum, Grinnes en Vada, die Tacitus noemt (waarschijnlijk aan de
2

Waal; zie Holwerda, Nederlands Vroegste Geschiedenis blz. 179) is de laatste Germaansch,
de tweede onverklaard, de eerste van Keltisch uitzicht. Maar al is -ācum een Keltische uitgang,
met Aren weet men toch geen weg. Holder geeft geen verklaring en stelt het ook niet gelijk
de

aan het bekende Gallische praefix are; Kern, Tijdschr. Aardr. Gen. 2 Serie XXI, 783 gist
een eigennaam Aren(os). Hebben hier de Romeinen ook het bekende Gallische
plaatsnamensuffix gebruikt, om een sterkte aan te duiden die zij stichtten? Of hebben zij een
inheemschen naam verhaspeld door het aan 't gewone taalmateriaal aan te passen? Geldt
dit ook van Blariacum (= Blerik), of is dit een oude Gallische post aan den verkeersweg, die
hier langs liep? Voor het voorkomen van den uitgang -acum in Romeinsche plaatsnamen is
te vergelijken Juliacum = Gulik. Is Coriovallum een Gallische naam, dan gaat Heerlen er niet
op terug, daar er geen ‘verschuiving’ meer kon plaats hebben. Was dus Corio- de
Keltisch-Romeinsche vorm voor een Germaansch χar a? Dit zijn alles vragen, die bezwaarlijk
positief zijn te beantwoorden, maar tevens bewijzen, hoe voorzichtig men moet zijn met het
zoo vaak ingeroepen ‘getuigenis der plaatsnamen’.
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reden het aan te nemen. Bovendien blijken deze plaatsnamen met de Menapii
niets te maken hebben!
Daaraan voeg ik toe:
4.
De etymologische verklaring van geografische namen is zoo moeilijk en
onzeker, dat men daarop geen theorie kan bouwen betreffende de oerbevolking
1)
van een land . Wel kan men, indien het bestaan van die oude bevolking op
andere wijze is vastgesteld, geografische namen daarmede verklaren.
Ik meen dus te mogen besluiten, dat de hypothese van een Keltische bevolking in
het gebied tusschen Rijn en Wezer onhoudbaar is. Den gang der geschiedenis stel
ik mij aldus voor: van oudsher woonde hier een voorhistorisch, oer-europeesch volk,
2)
waaromtrent niets te zeggen valt . Uit het Noordoosten dringen Germaansche
stammen op uit een kerngebied, dat wij misschien mogen zoeken tusschen Elbe
en Wezer en deelen van Sleeswijk-Holstein. Uit het Zuid-Oosten komen de Kelten
uit een gebied in Oost-Frankrijk en Zuid-Duitschland. Het ontmoetingspunt dezer
twee stroomingen is ongeveer de Beneden-Rijn. Maar de Germanen hebben deze
rivier eerder bereikt, dan de Kelten; deze hebben echter door hun cultuur ver buiten
hun woongebied invloed uitgeoefend. De vestiging der Menapii in de Rijndelta is
zeer kortstondig geweest en kan op de samenstelling en de ontwikkeling van het
Nederlandsche volk geen noemenswaardigen invloed hebben uitgeoefend. Als
‘Keltisch substraat’ zijn zij in geen geval te beschouwen.

1)

Hoe kritiekloos men soms te werk gaat in het aannemen van Keltische namen bewijst de
bewering van d'Arbois de Jubainville, Les Celtes blz. 4, dat het huidige Metelen in Westfalen
uit een ouden naam Mediolanum zon zijn ontstaan. Hij volgt hierin Holder, Alt-celtischer
Sprachschatz, die hiermede identificeert het Μεδιολανιον van Ptolemaeus, die het verkeerdelijk
de

in Germania magna plaatst. De oude namen Matellia (993) en in de 12

eeuw Matelon,

2

2)

Metelen, Meitelen (Förstemann II , blz. 247) zijn niet gunstig voor de meening dat Metelen
uit Mediolanum zou stammen. Ook de tenuis in plaats van de media blijft dan onverklaard.
Geheel onverantwoord zou het bijv. zijn, hier het woord Ligurisch te willen gebruiken.
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4. De Keltische survivals
Wanneer men aanneemt, dat in de samenstelling van het Nederlandsche volk een
belangrijk Keltisch element aanwezig is, dan zal men geneigd zijn te trachten de
sporen daarvan in de tegenwoordige cultuurverschijnselen terug te vinden. Daar
de Kelten hoofdzakelijk ten Zuiden van onze groote rivieren zouden hebben gewoond,
mag men hier dien invloed in de sterkste mate verwachten, hetgeen hierop neerkomt,
dat het Frankische volkselement, welks zwaartepunt juist in het Zuiden ligt,
gemakkelijk vereenzelvigd kan worden met het deel der bevolking, dat op een
Keltisch substraat rust. Dit Frankisch, nader te bepalen als Salisch-Frankisch,
element vertoont ten opzichte van het Saksisch en het Friesch een aantal
eigenaardigheden, die men natuurlijk kan trachten te verklaren als het resultaat van
de samenstelling der Saliërs uit andere Germaansche stammen dan de Friezen en
Sassen en van de onder andere omstandigheden voltrokken historische ontwikkeling,
maar die de aanhangers der substraat-theorie geneigd zijn als even zoo vele
1)
Kelticismen op te vatten .
Men heeft hiertoe eerst het recht, als het Keltisch substraat ontwijfelbaar vaststaat.
Wij zagen, dat dit allerminst het geval is, omdat die Zuidnederlandsche volksgroepen,
die als Keltische stammen, als Belgae worden aangeduid, grootendeels uit
gegalliseerde Germanen bestaan hebben, die niet één keer, maar herhaalde malen
achter elkander over den Rijn zijn binnengevallen. De periode, gedurende welke
men hier een ‘zuivere’ Keltische bevolking mag aannemen - afgezien van de
oerbevolking, waarmede ook deze Kelten zich moeten hebben vermengd - is
buitengewoon kort, aangezien zij nog geen

1)

Wij kunnen de rassenkwestie buiten beschouwing laten. Niemand gelooft meer, dat de donkere
bevolking beneden de Moerdijk van Keltische herkomst zou zijn. Dit ras is ouder, of men het
nu ‘alpien’ dan wel anders wil noemen. De Kelten waren, naar het eenstemmig getuigenis
der klassieke schrijvers, van hetzelfde ras als de Germanen.
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volle twee eeuwen omvat; de Kelten zullen hier bovendien slechts een dunne
bevolking zijn geweest, hetgeen reeds door de archaeologische gegevens wordt
aangetoond. Men kan het trouwens ook afleiden uit de geschiedenis. De Keltische
de

volksstammen, die in de 5 eeuw een gebied in Centraal-Europa bewoonden,
hebben zich in den loop van enkele eeuwen over half Europa uitgebreid. In het
de

begin der 3 eeuw hebben zij bezet de Britsche eilanden, het Pyrenaesche
schiereiland, Gallië en Noord-Italië, verder de streken van den Donau tot aan de
Zwarte Zee. Eenige hunner stammen hebben zich in Thracië gevestigd, ja hadden
zelfs in Klein-Azië een Keltisch rijk Galatië gesticht. Het spreekt van zelf, dat bij zulk
een uitbreiding niet van een werkelijke kolonisatie gesproken kan worden. Wij moeten
rekening houden met verschillende mogelijkheden: in enkele gevallen vestiging in
zoo grooten getale, dat de bevolking een Keltisch karakter krijgt, elders een
verovering door een militair stevig georganiseerde minderheid, die op de
samenstelling der verdere bevolking geen dieperen invloed uitoefent. De Keltische
expansie krijgt haar oogenschijnlijk substantieel karakter door de superioriteit der
Keltische cultuur, die op alle onder de Keltische overheersching gebrachte gebieden
haar duidelijk stempel heeft gedrukt, althans voorzoover dat uit archaeologische
vondsten kan blijken. Zoo schijnt het ons, die op dit materiaal moeten afgaan, alsof
er op al deze gebieden een typisch Keltische bevolking heeft gewoond. In
werkelijkheid zijn het slechts getuigenissen voor de kracht en de hooge waarde der
Keltische beschaving, die dank zij de geweldige beteekenis van de bekendheid met
de bewerking van het ijzer ver weg verspreid werd. Een aantal leenwoorden in de
meeste Germaansche talen leeren ons, hoe ver die invloed reikte en van welken
aard hij was.
Aan de peripherie van de Keltische expansie zal het Keltische volkselement het
zwakst zijn geweest. Zelfs in het eigenlijke Gallië was hun aantal zoo gering, dat
hun somatische eigenschappen, die Caesar nog duidelijk kon waarnemen,
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in den loop der volgende eeuwen geheel ten onder zijn gegaan door de vermenging
met het ‘alpine’ ras, waartoe de oerbevolking behoorde. Zoo is de positie der Kelten
in Gallië geheel te vergelijken met die der latere Franken: een betrekkelijk gering
aantal overheerschers, die in de ontwikkeling van het in Frankrijk woonachtige ras
een voorbijgaande beteekenis hebben gehad. Hoeveel te meer zal dit gelden van
de streken bezuiden de groote rivieren in ons land. De Kelten zelf waren hier
vreemdelingen, die bovendien slechts kort hier hebben gewoond, voordat zij door
de uit het Oosten binnendringende Germanen werden verdreven, of met dezen
werden vermengd. Aan deze Kelten kan men daarom geen duurzamen invloed op
de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van ons volk toeschrijven.
Langen tijd heeft de meening geheerscht, dat in den aard der nederzetting het
volkskarakter tot uiting zou komen. Men onderscheidde tusschen het hoevesysteem,
waarbij de bevolking zich in afzonderlijke hoeven over het land verspreidde, ieder
gelegen te midden van eigen velden en akkers, en het dorpssysteem, waarbij de
bewoners zich in een groep samensluiten en de landerijen om het gehucht heen in
bonte versnippering van eigendom verspreid liggen. De Duitsche onderzoeker A.
1)
Meitzen heeft beweerd , dat het hoevesysteem Keltisch, het dorpssysteem
2)
daarentegen Germaansch was . In België zou men dus mogen verwachten, dat
behoudens locale afwijkingen, het Waalsche gedeelte het hoevesysteem, het
Vlaamsche daarentegen het dorpssysteem kende. Nu is de nederzetting der Salische
Franken duidelijk volgens het hoevesysteem; Meitzen verklaart dit aldus, dat de
Germaansche veroveraars eenvoudig in de Keltische hoeven zijn gaan wonen, maar
hij is niet in staat een bevredigende verklaring te vinden voor het verras-

1)
2)

Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen
und Slawen.
Tacitus zegt echter Germania c. 16: colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus
placuit.
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sende feit, dat wij het dorpssysteem ook in typisch Waalsche streken aantreffen.
Het is evenwel niet noodig, de onwaarschijnlijkheid van Meitzens theorie aan te
1)
toonen; ik kan verwijzen naar het overtuigende betoog van G. Des Marez , die er
met nadruk op gewezen heeft, dat het geografische factoren zijn, die in de allereerste
plaats den aard der nederzetting bepalen.
Meer succes heeft een andere theorie gehad, die den vorm van het boerenhuis
in verband brengt met de bevolkingsgroepen waar deze worden gevonden. Indien
als vier hoofdtypen van boerenhoeven in ons land worden onderscheiden het
Friesche, het Saksische, het Frankische en het Zuidlimburgsche, dan blijkt reeds
voldoende hoezeer een dergelijke indeeling voor de hand ligt. Intusschen is een
diepgaand onderzoek van den Nederlandschen hoevebouw ook na het werk van
2)
J.H. Gallée , een eerste vereischte en het is te betreuren, dat dit onderzoek, waartoe
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde reeds jaren lang steun heeft
verleend, maar niet tot een, al ware het dan ook voorloopige, afsluiting kan geraken.
Bij den huidigen stand onzer kennis acht ik het onvoorzichtig aan de hoeventypen
bepaalde stamnamen te verbinden; ik acht het ongeoorloofd zoo ver te gaan om
van een Frankisch-Keltisch type te spreken. Immers men anticipeert aldus op het
resultaat van het onderzoek, dat nog moet worden gedaan en verschaft intusschen
een al te gemakkelijk materiaal aan hen, die ethnologische of praehistorische
stokpaardjes berijden.
Van een bespreking van dit hoevetype, dat men beter als langgevel-type kan
aanduiden, zal ik mij hier onthouden; ik mis daartoe de kennis en de bevoegdheid;
ik acht daartoe dit tijdschrift ook niet de plaats. Het is alleen bij wijze van illustratie,
dat ik een parallel wil aanhalen, in de hoop, dat

1)
2)

Le Problème de la Colonisation franque et du régime agraire en Belgique, Brussel 1926.
Het Boerenhuis in Nederland en zijne bewoners (Utrecht 1908).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

215
zij, die de hoeventypen van ons land bestudeeren, daardoor op het belang der
Skandinavische gegevens opmerkzaam zullen worden. Indien men voor het
zoogenaamde Keltisch-Frankische type als kenmerk opgeeft, dat de afzonderlijke
deelen van het huis naast elkander liggen en daardoor het groote aantal deuren in
1)
den langgerekten gevel te verklaren is , dan merk ik op, dat volkomen hetzelfde
geldt van het Deensche boerenhuis. Ook hier liggen woonkamer, stal, deel en schuur
naast elkander, door binnenwanden gescheiden en ieder met een eigen deur als
ingang. Uit de plattegronden, die H. Zangenberg in zijn bespreking van het Deensche
2)
huis geeft , krijg ik den indruk, dat de overeenstemmingen met het
‘Keltisch-Frankische’ type inderdaad zeer groot zijn. Dit Deensche type reikt tot de
Middeleeuwen terug en schijnt zelfs in verbinding te staan met het boerenhuis, dat
men kent uit opgravingen van den Romeinschen ijzertijd in het Noordelijkste deel
van Jutland. Ook dit is een langgevel-type, maar slechts met een deur in het midden
van den Noordelijken langen gevel. Stal en woonvertrek bevonden zich dus onder
hetzelfde dak en klaarblijkelijk niet van elkander gescheiden door tusschenmuren.
Zou hier dus een ‘Saksisch’ type zich in den loop der eeuwen tot een ‘Frankisch’
type hebben ontwikkeld, zonder dat er toch van eenigen invloed van een vreemd
volkselement sprake behoeft te zijn? Het normale moderne type van het Deensche
boerenhuis is een aan vier kanten meer of min samengebouwd complex van
langgevelhuizen, welks zijden een erf omsluiten met of zonder mesthoop. In principe
dus de bij ons als Zuidlimburgsch type bekende hoeve. Het merkwaardige is, dat
men de ontwikkeling historisch gemakkelijk kan vervolgen; door het uitbreiden van
de langgevel-hoeve met evenwijdig of loodrecht daarop gebouwde bijwoningen zijn
ontstaan eerst haaksgewijze hoeven, eindelijk hoeven, die aan drie

1)
2)

Zie J. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde 1, blz. 59 vlg.
Danske Bøndergaarde, Grundplaner og Konstruktioner, Kopenhagen 1925. Het ware te
wenschen, dat wij een dergelijk boekje voor ons land bezaten.
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zijden waren omsloten en ten slotte geheel gesloten vierzijdige hoeven. Als schakels
van een enkele regelmatige evolutie zien wij hier dus hoevevormen, die wij in ons
land onderscheiden als de Keltisch-Frankische hoeve, het ‘krukhuis’ (in Rijn- en
Maasdelta) en de Zuidlimburgsche hoeve. Vergelijking met dit materiaal kan wellicht
leiden tot een andere opvatting der Nederlandsche hoevevormen. Voorloopig zou
ik het begrip ‘Frankisch-Keltisch’ uit dit onderzoek streng geweerd willen zien.
De Keltische invloed zou naar veler meening het duidelijkst uit de taal der Salische
1)
Franken blijken. Deze these is het eerst door J. te Winkel opgesteld , die uitgaande
van de zijns inziens onbetwistbare Keltische oerbevolking der Frankische gebieden,
de eigenaardigheden der aldaar gesproken dialecten meende te mogen verklaren
als bewijzen voor den Keltischen invloed door ze te vergelijken met soortgelijke in
het Oudiersch en het Fransch. Hij somt dan op den overgang van ft tot cht, dien
van chs tot ss, den wegval van h, de uitspraak der onvolkomen i, den overgang van
ū tot ǖ, de verwarring van nominatief en accusatief-vormen. Aan het slot van zijn
betoog zegt hij, dat deze voorbeelden voldingend bewijzen, dat de Keltische
ondergrond der Frankische tongvallen ten Zuiden van de Maas de voornaamste
oorzaak is, waardoor zij van andere Germaansche tongvallen afwijken.
Van een ander gevoelen was J.H. Kern, die eenige jaren later wees op de
2)
bezwaren, welke de Keltische hypothese ontmoet . Hij acht het, afgezien van
ethnologische moeilijkheden, ongeoorloofd, Iersche taaleigenaardigheden als
algemeen Keltisch voor te stellen, het optreden van gelijksoortige veranderingen
buiten het vroegere Keltische gebied te verwaarloozen en betrekkelijk jonge
overgangen toe te schrijven aan een Keltische kracht, die na tien of meer eeuwen
een plotselinge

1)
2)

De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden in de Handelingen en
Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde 1904-1905, blz. 25-76.
Nieuwe Taalgids V (1911), blz. 121-122.
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werking vertoonde. Indien hij echter besluit, dat een zuchtje voldoende is om dat
geheele Keltische kaartenhuis omver te blazen, heeft hij de taaiheid van de Keltische
theorie onderschat; zij leeft nog steeds met onverminderde kracht voort.
J. van Ginneken heeft haar met nieuwe methoden en versch materiaal trachten
1)
te verdedigen . Hij beweert ook, dat onze drie Frankische dialecten de sporen van
Keltischen of liever Oer-Europeeschen inslag (sic) het allerduidelijkst vertoonen.
Immers hier ontmoeten wij een aantal klankverschijnselen, die wij bijna alle
gezamenlijk in andere zoowel Keltische als met Keltisch gemengde talen, vooral in
het Middeliersch, het Middelkymrisch en het Fransch terugvinden. De voorbeelden
zijn grootendeels dezelfde als die van Te Winkel; men kan slechts de bezwaren
herhalen, die daartegen reeds door Kern zijn ingebracht en hopen, dat ze eindelijk
afdoende zullen worden weerlegd. Het hoofdargument is wel de overgang van u tot
ü, die reeds door Ascoli als Gallisch kenmerk van het Fransch werd beschouwd.
2)
Voor een korte bespreking verwijs ik naar Jespersen , die o.a. wijst, evenals reeds
Kern gedaan had, op gelijksoortige overgangen in andere talen (Grieksch, Zweedsch
en Noorsch).
De ongeaspireerde uitspraak der Nederlandsche tenues mag evenmin als een
bewijs van Keltischen invloed worden beschouwd. De opvatting, dat de
Oudgermaansche tenues, ontstaan door de klankverschuiving, sterk-geaspireerd
zouden zijn geweest, een meening waarop de theorie van T.E. Karsten betreffende
3)
de Germaansche leenwoorden in het Finsch grootendeels berust, is afdoende door
4)
A.G. van Hamel weerlegd .
Van Ginneken voegt enkele nieuwe gegevens toe. Zoo noemt hij den overgang
van al, ol voor dentalen tot au, ou, ofschoon

1)
2)
3)
4)

Handboek der Nederlandsche Taal I, blz. 87.
Language blz. 192 vlgg.
Germanisch-finnische Lehnwortstudien (1915) en Fragen aus dem Gebiete der
germanisch-finnischen Berührungen (1922).
‘Ons conservatieve klankstelsel’ in dit tijdschrift XLVII, blz. 19 vlgg.
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hij zelf moet toegeven, dat in het Friesch soms een analoog verschijnsel optreedt.
Nog minder beteekent de overgang van egi tot ei, die in het Friesch, zooals hij zelf
erkent, verder gaat dan in het Frankisch, maar die bovendien in het Skandinavisch
zeer algemeen is.
Het verschijnsel van het samenvallen van eersten en vierden naamval staat ook
niet zoo op zichzelf, dat men dit als kenmerk van het Keltisch mag opvatten. Het
komt meermalen voor in de Oudgermaansche taalontwikkeling, dat de vormen van
eersten en vierden naamval verwisseld zijn. Van de vrouwelijke ō-stammen gebruiken
het os. en het ohd. in den singularis accusatiefvormen voor den nominatief,
omgekeerd het got. en on. nominatiefvormen voor den accusatief. In den pluralis is
de got. vorm gibōs dezelfde voor nom. en acc.; evenzoo het on. gjafar. Zeer sterk
1)

is de verwarring tusschen beide naamvallen bij de ō-stammen . Bij de
pluralisvormen van de i en u-stammen vinden wij dezelfde verschijnselen in het
Westgermaansch. In de consonantische declinatie gebruiken de meeste dialecten
in den pluralis voor den accusatief den vorm van den nominatief.
Het samenvallen van beide naamvalsvormen in de ontwikkeling der jongere talen
werkt de verwarring nog meer in de hand. Wij vinden hetzelfde dan ook elders, niet
alleen in het Fransch, dat gaarne als voorbeeld wordt aangehaald, maar evenzeer
in het Slavisch, waar voor de ŏ, ĭ en ŭ-declinatie de vormen van nom. en acc.
2)
evenzeer zijn samengevallen . Toch zal deze afslijting niet de verklaring voor alle
gevallen kunnen leveren en met name niet bruikbaar zijn voor de oergermaansche
taalperiode. Verband met het bekende verschijnsel, dat in het indogermaansch nom.
en acc. van het neutrum denzelfden vorm hebben, laat zich bezwaarlijk loochenen
en ik acht het daarom waarschijnlijk, dat hier syntactische verhoudingen, gebaseerd

1)
2)

Zie R.C. Boer, Oergermaansch handboek § 181.
Zie A. Meillet, Le Slave Commun blz. 334.
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op een andere wijze van associatie en subordinatie der voorstellingen en zich uitend
in een verschillende waarde der naamvalsverhoudingen, een belangrijke rol hebben
gespeeld. Hier schiet de theorie van het Keltisch substraat in psychologisch inzicht
zeer te kort.
Het derde door Kern genoemde bezwaar geldt den langen tijdsduur, die verloopen
zou zijn tusschen de aanwezigheid van het Keltisch substraat en het optreden der
daaraan toegeschreven klankovergangen. Door een vernuftige toepassing van
erfelijkheidswetten, die men in de biologie heeft vastgesteld, heeft Van Ginneken
1)
dit bezwaar pogen te ondervangen . Ik weet niet of hij velen heeft overtuigd; op mij
2)
maakt het betoog vaak den indruk den feiten geweld aan te doen . Voor den
overgang van u tot ü kan, naar het mij voorkomt, althans de regelmatige met
ongeveer drie eeuwen onderscheid plaatshebbende afwisseling van een heteronome
3)
en een of meer autonome phasen niet worden aannemelijk gemaakt . Het groote
bezwaar is juist de omstandigheid, dat de overgang van u tot ü in het Fransch en
eveneens in het Nederlandsch eerst laat optreedt. Het is daarom bedenkelijk deze
palatalisatie te verklaren uit het Keltisch substraat, dat van ± 400 tot ± 250 v. Chr.
‘zuiver’, sedert ± 250 v. Chr. zeer gedund en met Germaansche elementen in steeds
toenemende mate vermengd, in de streken bezuiden de groote rivieren mag worden
aangenomen.
Waarom zou men dan niet eerder denken aan de oer-

1)
2)
3)

De erfelijkheid der klankwetten, Med. der Kon. Akad. v. Wet., Afd. Letterk. Deel 61, Serie A
nr. 5. Zie echter de kritiek van E. Hermann in de Gött. gel. Anz. 1927, blz. 401-420.
Bepaald onjuist is op blz. 29 de behandeling der oudengelsche palatalisatie van de k.
Van Ginneken erkent dit bezwaar, maar belooft door een aantal taalkaarten den ‘ontwijfelbaar
Keltischen ondergrond’ te bewijzen en hoopt daarbij dat ‘misschien zelfs de u: ü-overgang
trots z'n late bewijsbaarheid tegen Meyer-Lübke's bezwaren als Keltisch zal kunnen
gehandhaafd worden’. Zie zijn verhandeling De Oorzaken der Taalveranderingen Med. Kon.
Akad. Deel 59, Serie A, nr. 2.
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bevolking, die in deze gebieden sinds onheugelijke tijden had gewoond? De
aanwezigheid der Kelten was slechts een voorbijgaande periode van korten duur
en aangezien zij hier naar alle waarschijnlijkheid slechts in gering aantal zullen zijn
binnengedrongen, zal dit oude bevolkingselement in de samenstelling van de
bevolking de overhand hebben behouden. Het is zelfs zeer waarschijnlijk, dat ook
de eerste Germaansche contingenten numeriek ten opzichte van deze oerbevolking
in de minderheid bleven en eerst in den vervolge, met name door de volksverhuizing,
van overwegende beteekenis zijn geworden. Inderdaad heeft Van Ginneken, zooals
wij zagen, gesproken van sporen van ‘Keltischen of liever oer-Europeeschen inslag’.
Ten onrechte, meen ik. De substraat-hypothese heeft alleen dan waarde, indien
men met realiteiten kan werken en dat zijn de Keltische Belgae, van wie wij weten
tot welke linguistische groep zij behooren. Men kent natuurlijk daarom nog niet hun
taal en het is volstrekt onmethodisch, zonder nader bewijs, Iersche klankovergangen
1)
te beschouwen als ook geldende voor de continentale Kelten ; maar men heeft in
elk geval enkele gegevens betreffende hun taal. Men kan daarop ook een samenhang
met Fransche klankveranderingen aannemen, aangezien in Frankrijk zoowel als
2)
hier nauw verwante Keltische stammen hebben gewoond .
3)
Maar de inlassching van de Oer-Europeeërs kan slechts leiden tot vertroebeling .
In de eerste plaats weten wij niets omtrent de taal van deze bevolking en wij kunnen
dus daaromtrent zooveel fantaseeren als wij willen. Er is geen enkele controle
mogelijk voor de juistheid van de toewijzing van een bepaalden klankovergang aan
dit oervolk. Bovendien weten wij niet, hoe

1)
2)
3)

Men lette maar op het onderscheid tusschen de p en q Kelten.
Intusschen zegt Caesar, die het weten kan, van de Gallische stammen: hi omnes l i n g u a ,
institutis, legibus inter se differunt.
Ik zal mij daarom ook niet inlaten op een discussie van het moederrechtelijk cultuurtype, dat
volgens Van Ginneken, De Geschiedenis der middelnederlandsche Letterkunde in het licht
der ethnologische Literatuur-wetenschap, in de middeleeuwsche literatuur op analoge wijze
zou zijn ‘uitgemendeld’.
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ver zich dit volk heeft uitgebreid. Een zekere mate van waarschijnlijkheid had de
theorie van het Keltisch substraat, omdat het gebied van sommige klankovergangen
ten naaste bij met dat van het Keltische volk overeenstemde. Omtrent het
Oer-Europeesche ras hebben wij die zekerheid niet en indien straks iemand de
Noorsch-Zweedsche palatalisatie der u op ditzelfde oervolk zou willen terugvoeren
als die in het Fransch en in het Frankisch, zou men van een dergelijke these de
mogelijkheid noch bewijzen noch weerleggen kunnen. Wanneer de wetenschap
zich aan dergelijke speculaties gaat wagen, verliest zij al te gauw het contact met
de feiten, die een bewijsvoering alleen mogelijk maken.
Samenvattend kan ik slechts met nadruk herhalen, wat ik reeds eerder heb gezegd:
eerst moet zijn bewezen, dat hier inderdaad een talrijke Keltische bevolking
gedurende vele eeuwen heeft gewoond, die daardoor aan de binnendringende
Germanen haar volksstempel kon opdrukken. En pas daarna mag men dit Keltisch
substraat als werkhypothese gebruiken voor de verklaring van Nederlandsche
cultuur- en taalverschijnselen. Ik heb trachten aan te toonen, dat er van dat Keltisch
substraat weinig met zekerheid valt te zeggen en dat het in elk geval onbeteekenend
moet zijn geweest in vergelijking met de volkeren, die gedurende duizenden jaren
op onzen bodem hebben gewoond, en geen Kelten waren.
L e i d e n , Maart 1931
J. DE VRIES

Kleine mededeelingen.
163. Over ‘mop’ en ‘ui’.
Bij 't doorbladeren van Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterkunde, 32 vonden we op blz.
317 'n korte opmerking van de hand van Dr. W. de Vries over ui ‘mop’, welke
opmerking luidt: ‘Bij dit woord zal denkelijk in 't eerst gemeend zijn:
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iets waarbij men tranen stort van 't lachen’. Respectievelijke woordenboeken
opslaand om te zien hoe 't nu eigenlijk ‘zat’, bleek 't ons dat van de semasiologische
ontwikkeling nergens 'n verklaring wordt gegeven, evenmin als van ‘mop‘ = ‘kleine,
grappige geschiedenis’. Alleen Ned. Wdbk. s.v. mop (III), 1123, 6 zegt van ‘mop’ in
deze beteekenis: ‘Zeer gemeenzame term, wellicht bij overdracht van de bet. 2’.
Deze beteekenis 2 is dan: ‘Als naam voor zekere harde, langwerpigronde koekjes,
gebakken van tarwemeel, honig, suiker, amandelen en nog andere bestanddeelen’.
In Oost-Noordbrabant en mogelijk ook buiten deze streek is de beteekenis van
‘mop’: ‘uitwerpsel van dier of mensch’, vooral van paarden, minder vaak van andere
dieren en menschen (kinderen). Ook in de samenstelling pärsmoppe perdsmoppen
is 't woord er algemeen bekend en gebruikelijk in de beteekenis van ‘paardevijgen’.
Met deze kennis voor oogen durven we tegenover de gissing van Dr. de Vries 'n
andere gissing plaatsen. Ieder die 'n beetje met de aard van moppen en uien op de
hoogte is weet, dat deze ‘geestigheden’ voor bijna honderd percent van fecalische
of sexueele aard zijn (men lette ook op de epitheta ornantia(!): 'n smerige mop, 'n
vieze mop, 'n vuile mop, 'n schuine mop, 'n dubbelzinnige mop enz.), en kan er
weinig bezwaar bestaan om in 'n mop of 'n ui te zien
'n verhaaltje waar 'n luchtje aan is.

Zonder aan de spiritueele vermogens van andere Nederlanders te kort te willen
doen durf ik toch wel zeggen, dat er zijn onder de (Oost) Brabanders - van Ginneken
moge ze dan al typeeren met de geur hunner boekweitvelden, ‘in de verdrukking
ietwat dof geworden zielsparfum’ - die in 't tappen van kwalijkriekende moppen en
sterkgekruide uien huns gelijken nauwelijks vinden.
Nijmegen.
A.P. DE BONT.
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Over wagenspelen.
I. Het begrip wagenspel.
Wagenspel is geen heel duidelik begrip in onze letterkunde. Wel komen we dat
de

de

woord in 15 en 16 eeuwse rederijkers-papieren herhaaldelik tegen en zelfs
dikwijls als tegenstelling of synoniem van andere termen, maar daar staat tegenover
dat we maar een heel enkele tekst bezitten die door schrijver of afschrijver
uitdrukkelijk wagenspel werd genoemd; en tevens, dat deze spaarzame voorbeelden
juist niet het karakter hebben, dat men uit de bovengenoemde vermeldingen zou
afleiden. Tenslotte geven tijdgenoten, die we hierbij vanzelfsprekend het eerst
raadplegen: Kiliaen, Plantijn, van der Schuere, ook al geen opheldering.
Het is dus te begrijpen dat Verdam in zijn woordeboek voorzichtig te werk ging,
en zei: spel dat op een wagen of wagens vertoond wordt; daarmee hield hij zich
aan de uitleg van Plantijn; ging zelfs nog verder dan Kiliaen, die met het algemene
spectaculum, toneelvertoning, verklaart; maar bleef achter bij zijn eigen voorbeelden,
waarin wagenspel met comedie, meer nog met batement gelijkgesteld wordt, en
tegenover staand spel. De laatste term biedt weinig houvast; Verdam plaatst er een
veronderstelling bij: ‘op den beganen grond gespeeld spel, ernstiger of verhevener
spel, drama?’, als aanvulling op zijn notitie i.v. staande: ‘de term vereischt nog
nadere toelichting’.
Hij breidt hier dus de letterlike betekenis uit op een wijze die hij bij wagenspel
vermeed. Wij zullen later zien of daar reden voor was. Voorloopig houden we het
woord zoals het er staat en vinden dat de rederijkers, afgezien van de vele andere
termen die zij gebruikten (spel, camerspel, vertoogh, cleyn spel, kinderspuel,
comedie, zinspelend esbatement, tafelspel, present, dialoog, spreuk, spel van sinne,
spel van rethorycken,
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de

spel van genuchte), hun vertoningen in de laatste helft van de 15 eeuw, grofweg
in twee groepen splitsten, die zij gemeenlik aanduidden als staande spelen en
batementen, de laatste soms met de toevoeging ‘of wagenspelen’. Grofweg, want
het was aan het eind van de middeleeuwen met dergelike woorden niet anders dan
in onze eigen tijd: ze hadden geen preciese, voor ieder geval vaststaande betekenis;
ook staan er rederijkersbezigheden naast, die niet onder deze termen vallen: het
dichten en zeggen of zingen van liederen, het geven van stomme vertoningen,
figueren, figuerlicke vertoghen. Maar in hoofdzaak mogen we wel deze verdeling
voor juist aannemen. We vinden ze in Gent, Middelburg, Veere, Reimerswaal, en
met enige uitbreiding ook in het Placcaat van 26 Jan. 1559, waarbij ‘het verspreiden,
zinghen ofte spelen van eenighe camerspelen, staende spelen, loven, liedekens,
1)
figueren ofte batemente’ door de landsregering wordt verboden . Karel de Stoute's
privilege aan de Fonteinisten te Gent (1476), heeft ze met andere woorden: ‘jeux
2)
et esbatemens’ en ‘esbatemens, mistères et histoires’ ; Van Meteren spreekt over
‘eerlicke spelen als tragedien, comedien ofte esbatementen, baladen, liedekens
3)
ende refereynen’ , en een Zeeuws placaat van 1646 verbiedt alle Rethorijk-of
batementspelen’.
De kaart van de Vreugdebloen te Bergen op Zoom geeft hierop een typiese variant:
groote spelen en batementen; en dat deze verdeling tevens een waardering inhoudt,
blijkt uit wat de artikels 15 en 16 van het reglement zeggen: wie niet meespeelt in
'n groot spel, moet helpen bij het maken van toneel en requisieten en mag daarbij
op kosten van de gildekas 9 gr. Br. verteren; blijft hij weg zonder een plaatsvervanger
te zenden, dan bedraagt zijn boete 3 gr.; bij een repetitie heeft hij vrij gelag tot een
4)
som van 6 gr. Al deze bedragen belopen bij batement-vertooningen slechts de helft .

1)
2)
3)
4)

Belg. Mus. I, 426.
P. Blommaert, Gesch. der Rhetorykkamer de Fonteine te Gent, 1847.
Aangehaald bij Jonckbloet, Gesch. der Ned. Lett. II, 422 noot.
Dr. C.R. Hermans, Gesch. der Reder. in Noord-Brabant, II, 325.
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Niet altijd is 't verschil zo in geld uitgedrukt: wie in Veere bij de Missus Scholieren
'n aangenomen rol niet spelen wou, ‘het ware staande spel oft esbatement’, betaalde
1)
3 p. zwarte . Maar de Broeders van 't Bloemken Jesse te Middelburg verbeurden
voor dergelike vergrijpen weer ‘in een staande spil, telcker reys, vijf schellingen
2)
zwarten, en van een esbatement twee schellingen zes penningen zwarten‘ . Uit
Reimerswaal citeerde Verdam onder ‘wagenspel’ een dergelike plaats.
Het batement was dus een spel dat zich in mindere waardering mocht verheugen;
er was minder werk aan; had het ook een ander karakter, was het een blijspel, een
klucht? Het is waar dat we af en toe een tegengestelde betekenis ontmoeten: Verdam
gaf zo'n plaats uit de Excellente Cronyke van Brabant (1530) ‘een batementspel
vanderkinsheit ons Heeren, dat seer devoot was aen te sien’; in Blommaert's
geschiedenis van de Fonteine vinden we dat de Gentse Gesellen van den
Ebattementen in 1442 te Nieuwpoort ‘'t esbatement; 't croenement dat ons Heere
3)
ghecrust was up den Goeden Vrindach’ opvoerden . Maar daarnaast staan talloze
de

de

plaatsen waaruit blijkt dat batement in de 15 en 16 eeuw vrijwel aan blijspel of
klucht gelijk wordt. Kiliaen verklaart dan ook Speler met: histrio, actor, scenicus;
Batementspeler met: mimus. En tenslotte vinden we een aardig bewijs in het privilege
van het Bloemken Jesse (1514), waarin nu eens staande spelen en batementen,
dan staande spelen en spelen van genuchte tegenover elkaar worden gesteld, om
nog maar te zwijgen van de vele esbattementen van vrolike inhoud die bewaard
zijn gebleven.
Met deze batementen = blij- en kluchtspelen, wordt de term wagenspel nu
regelmatig synoniem gebruikt; zelfs in 't

1)
2)
3)

o

N. Kops, Schets v.e. Gesch. der Reder. bijlage B (Gildebrief van 1530) 4 Werken der Mij.
v. Lett. II, 331.
Mr. N.C. Lambrechtsen van Ritthem, Bekn. Gesch. v.d. Middelb. Rethorykkamer HET
BLOEMKEN JESSE, 1819.
Blommaert, l.c. 16.
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reglement van 't Gentse Maria t'Eeren (1470) als enige aanduiding van de groep
die in dergelike reglementen gewoonlik met batementen wordt aangeduid: ‘Item
waer 't zo dat omme 't onderhouden van der Retorycke gheordonneert worde te
1)
spelene waghenspele of staende spelen ...’ . Ligt de konklusie dan niet voor de
hand, dat ‘spel op een wagen’ uitgebreid moet worden met de karakteristiek van 't
batement; ‘vrolik en kort’? ‘'t Spel is op de wagen’ betekent immers in Zuid-Nederland
2)
nòg: de pret en de wanorde is aan de gang .
En komt men zo niet vanzelf tot Verdam's veronderstelling voor ‘staende spel’?
Zien we nu naar het weinige, dat ons aan wagenspelen is overgeleverd.
In de eerste plaats is dat Mascaroen, in Marieken van Nimeghen. Dan hebben
3)
we een Limburgse ‘sprueke’ van Maria's Verloving, een processiespel waarbij
misschien een wagen gebruikt werd; wel is niet de preciese tekst behouden, maar
met de regieaanwijzingen en verdere opmerkingen van degeen die het optekende
is het buitengewoon interessant. Nog zijn er ‘Ses Rethoryckelycke Wagenspelen,
4)
besluytende de ses eerste capittelen van St Jans Openbaeringhe’ , door de
Antwerpenaar Jan van der Kiele. Tenslotte berust in 't Haarlems gemeentearchief
een ‘Waghenspel vanden berch van Thabor, mathei-17. Zoals de snijders tot Haerlem
plachten te spelen inden groten ommeganck St Jansmisse’. Dit laatste is maar voor
een vierde deel bewaard, maar vooral door de bijgevoegde aantekeningen belangrijk.
Het is me niet bekend dat onze voorraad groter zou zijn.

1)
2)
3)

4)

Belg. Mus. I, 437.
Zie De Bo voor West-Vlaanderen, Cornelissen en Vervliet voor Antwerpen.
‘Item dits die manier ende die sprueke inder processie als men spelen wil, dat Maria getrouwt
waert Joseph’. Publications de la Soc. Hist. et Archéol. dans le Duché de Limbourg, deel XII,
1875, 127-134.
In het bezit van de Mij. v. Lett., in een bandje met de ‘Boomgaert der Belgischer Poeterien’
van dezelfde schrijver; T'Hantwerpen 1553, moet zijn 1581.
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Wel werden opvoeringen van enkele wagenspelen hier en daar genoemd, van
Mascaroen te Petegem bij Deize (1475), van ‘'t Laatste Oordeel’ te Leuven (1413).
En dan hebben we volgens Leendertz ook 't Spel van ‘Sainct Joris’ als een wagenspel
1)
te beschouwen ; op argumenten echter die moeilik juist kunnen zijn, zoals zal blijken.
De voorraad is verrassend klein en - draagt juist een geheel ander karakter dan
uit onze inleiding volgen zou: het zijn alle kleine misteriespelen (volgens onze
terminologie; bij de rederijkers ontmoet men dit woord weinig). Maar we weten dat
ze op een wagen gegeven werden en, wat het Limburgse en Haarlemse betreft, in
een voortschrijdende processie, die voor de vertoning, misschien enkele malen,
stilhield. Deze behoren tot de processiespelen, waarover men bij Worp een en ander
kan vinden. Mascaroen werd op de avond van een processiedag gespeeld, misschien
met behulp van een der overdag meegevoerde wagens, zoals ook elders gebeurde.
Het karakter van deze wagenspelen is dus wel duidelik: ze vertonen sterke
verwantschap met de Engelse misteryplays, die in reeksen van tot 48 toe,
toneelprocessies van enkele dagen vormden. Ook kan men hierbij brengen de z.g.
‘stomme vertoningen’, tableaux vivants, meest uit de bijbelse geschiedenis, soms
met enige handeling en tekst, die op wagens in de ommegang rondgetrokken werden
en ook wel eens wagenspelen werden genoemd. Maar déze spelen hebben al heel
weinig gemeen met de wagenspelen = batementen. Daarvan zou er dus zelfs geen
enkele zijn overgeleverd.
Tenzij we ons toch weer moeten beperken tot de eenvoudigste verklaring:
wagenspel = spel op een wagen; want dan blijken ook onze esbattementen
gedeeltelijk wagenspelen te zijn.

1)

Mnl. Dram. Poezie, CIV, CXXXI (1907). ‘Het Spel van St. Joris houd ik, om zijn eenvoudige
samenstelling, niettegenstaande de heilige stof, ook voor een wagenspel’.
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Dit laatste behoeft niet alleen negatief bewezen te worden.
Over het algemeen wordt in reglementen en stadsrekeningen kortweg van de
1)
‘wagen’ gesproken, soms van de ‘rollwagen’ , ter onderscheiding van slede (Jan
van der Kiele had zijn wagenspelen op sleden gedacht).
Daarmee konden dan de grote processiewagens worden bedoeld, die sommige
steden bezaten, als Leuven; die telkenjare met dezelfde geweldige voorstellingen
werden rondgereden en verder in het stadswagenhuis bewaard; vgl. het
pageanthouse in Engeland.
2)
Maar het woord kon ook slaan op de ‘speelwagen’ die een rederijkerskamer
vaak met steun of geheel op kosten van de stad bezat, en waarvoor ze van
3)
stadswege dikwijls een loods of loedzie toegewezen kreeg .
Bij 't Egelantierken te Hoogstraten was bepaald: ‘deghene die enighe rollen hebben
om te spelen, en sullen niet gehouden sijn den speelwaghen te halen, noch te
stellen, noch bereet te maken, maer dat schuldich sijn te doen die andere
4)
guldebroeders, die dan tot spelen niet ghemoeyt en werden’. (1534)
Deze speelwagen was dus blijkbaar een toneel-op-wielen, in de loods
klaargemaakt en daarna naar het punt gebracht waar de voorstelling zou plaats
5)
hebben . In de kaart van de Vreugdebloem te Bergen op Zoom nu, (1478), wordt
duidelik gesteld dat degenen die niet meespelen bij ‘groote spelen’, de ‘stellagien
6)
en toonen’ moeten klaarmaken, maar bij batementen de ‘waghen . Die zou men
hier batementwagen kunnen noemen en dit woord vinden we inderdaad in de

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Rekeningen van Bergen op Zoom, 1446; Hermans, l.c. 252.
Belg. Mus. VII, 1843, 333.
Resolutien van Bergen op Zoom, Hermans, 263.
Belg. Mus. VII, 333.

Alst gesloten is metter ghemeynder camer te speelen, ......
Die dan geen rollen hebben tsy groot of cleyn,
Als men spelen sal, dit behoort wel certeyn,
Dat sy den waghen sullen stellen en cleeden,
Oock weder op syn plaatse vueren int pleyn,
Daer hy behoort, .....
(Chaerte van de Passiebroeders te 's Hertogenbosch, 1564; Hermans, 135).
Hermans, 325.
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Gentse rekeningposten die Blommaert aanhaalde in zijn boekje over de Fonteine:
‘1482 Item, ghegheven den deken van St. Barbelen-gulde te Ste Pieters, (een
van de Gentse kamers) te hulpen den makene van eenen nieuwen
1)
e s b a t e m e n t - w a g h e n e , uut hoefshede en gracien, den 19 Nov. 1481 5 sc.gr.’ .
Vatten we het voorgaande samen, dan ontstaat dit resultaat:
Wagenspel = spel op een wagen, een verrijdbaar toneel; het kan zijn
1, een gewijd processiespel (ook wel een pantomiemiese processievertoning),
gespeeld terwijl de processie halt hield of na afloop ervan;
2, een werelds, vrolik spel, van kleine afmetingen, op een toneel dat kant en klaar
naar de voorstellingsplaats toegereden werd. Dit laatste, waarbij de mogelikheid
om het toneel te verrijden voor de toeschouwers van geen belang meer was, noemde
men veelal naar de inhoud batement.
Op dezelfde wijze ontwikkelde zich waarschijnlik de betekenis van ‘staande spel’
van: spel op een vast toneel, een stellagie of stellynge, tot: ernstig spel, van grotere
omvang.
Wannéér die ontwikkeling tot stand is gekomen, zal moeilijk uit te maken zijn,
de

maar we mogen aannemen dat in het midden van de 15 eeuw de tegenstelling
naar de aard van het toneel: staand spel - wagenspel bestond, waaruit in de loop
van die eeuw en de volgende de ongeveer gelijksoortig uitvallende verdeling naar
de inhoud voortkwam, die tenslotte werd: spel van sinnen-esbatement. Zo heeft het
2)
de ordinantie van de Narcisbloeme te Goes (1563) .

1)
2)

Blz. 113.
... ‘off hy sal verbueren voor een spel van sinne X schell. grooten, ende voor een present off
esbatement V schell. gr. ....’
Eude de Prinche werdt gehouden alle spelen van sinne vuyt te geven drye weecken voor den
dagh van spelen ende presenten esbatementen off dialoghen VIIII daghen off oock vroeger
alst hem gelieft’.
Schotel, Gesch. der Reder. in Ned., twede uitgaaf, 1871, II, 192.
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Dat de ontwikkeling waarschijnlik een zeer verwarde is geweest, waarbij termen en
betekenissen door elkaar liepen; dat er ook esbatementen op vaste tonelen zijn
gespeeld en ernstige spelen op wagens, zodat Duym tenslotte wagen en tanneel
1)
als synoniemen beschouwde , spreekt allemaal vanzelf en verklaart misschien de
onduidelike wijze waarop Kiliaen en Plantijn de woorden behandelden.
Tenslotte volgt uit dit alles, dat we niet slechts enkele wagenspelen bezitten, die
van Van der Kiele, met de fragmenten van de andere genoemde, maar een zeer
groot aantal; de esbatementen van Everaert behoren er bijvoorbeeld toe.
Bovenstaande konklusies berusten vrijwel geheel op zuidelik materiaal; het is dus
mogelik, dat een nader onderzoek voor het Noorden tot enigszins andere slotsom
zou voeren. Plaatselike verschillen zijn overigens ook bij de rederijkers aanwezig,
hoewel die toch zoveel van elkander overnamen (men leze maar eens enkele
reglementen uit verschillende steden); zo vond ik noch bij de Pax Vobianen, noch
2)
bij de Kersauwieren uit Oudenaarde de woorden (speel)wagen of wagenspel
vermeld, terwijl de stukken van deze kamers van die der andere toch niet
noemenswaard zullen afgeweken hebben.

II. De inrichting van de wagen.
Over het uiterlik van een esbatementwagen is bij ons meen ik niets bekend. De
aangehaalde plaats uit Gent maakt duidelik, dat het een speciaal ingerichte wagen
was, maar verder licht ze ons niet in. Elders bleek, dat voor iedere voorstelling de
wagen ‘gemaakt’, dat is aangekleed moest worden, en we weten dat hierbij
tapijtkleeren of kanefas gebruikt werd, 47 ellen vinden we ergens. Maar dit zegt
alleen iets over de

1)
2)

H.J.E. Endepols ‘Het Decoratief en de Opvoering v.h. Mnl. Drama etc’, A'dam, 1903, blz. 34.
de

de

Dr. D.J. van der Meersch, Kronyk der Rederijkkamers van Audenaerde, in de XVI , XVII ,
de

XVIII

de

en XIX

eeuw; Belg. Mus. VII, 15, 232, 336.
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afwerking, die natuurlik in verband met het te geven stuk werd gekozen; over de
hoofdbouw niets.
1)
Ook het buitenland geeft niet veel hulp; we zien bij Creizenach , dat er in 1458
te Lübeck een wagen van de vastenavond-opvoering omviel, terwijl er zich 8 mannen
en 16 vrouwen op bevonden. Een klein gevaarte moeten we ons dus niet voorstellen.
Van de wagen die voor het misteriespel gebruikt werd, wisten we tot nog toe niet
veel meer. Door de Engelse misteryplays kregen we het beeeld van een naar 3
kanten open wagen, met een diepe ruimte, een soort keldertje, die voor kleedkamer
2)
of hel dienst kon doen . De unieke verzameling tekeningen die Guilhelmus Boonen
3)
van de grote ommegang te Leuven maakte , laten veel processiewagens in al hun
statigheid zien, maar een speelwagen is er niet bij; het Spel van Salomo, dat na
deze omgang vertoond werd, werd op een vaste stellage gegeven. Wel krijgen we
een indrukwekkend beeld van wat men aan gevaarten rond kon slepen in die tijd
en van het aantal, meest jeugdige personen die zo'n processiewagen bevolkten.
Ook de overgebleven stukken zelf hielpen tot nu toe niet veel. M a s c a r o e n in
't geheel niet; 't fragment dat wij kennen, eist slechts een heel eenvoudig toneel,
maar in een duivelspel traden nu eenmaal gewoonlik heel wat meer figuren op dan
in dit stukje.
M a r i a 's V e r l o v i n g is, ik zei 't al, misschién een wagenspel. De tekst vermeldt
alleen ‘men sal daertoe hebben eyn elterken van styven leder gemact of van holteren
reyskens dat eyn luttel tempelechtig schynt te wesen. Ende op den altaer sal eyn
syden cleyt of dwele hangen; daeraen staen sal eyn biscop. Ende voir hem sal Maria
mit X of XII ioncferen staen die inden tempel wonende waren’.

1)
2)
3)

2

W. Creizenach, Gesch. d. neueren Dramas, I , 429.
Vgl. de inleiding van L. Toulmin Smith op de York Plays Oxford 1885.
Gravures naar deze teekeningen door L. van Peteghem in E. van Even, ‘L'Omgang de Louvain’,
Bruxelles-Louvain 1863.
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Het altaartje kan eenvoudig meegedragen zijn, hoewel men enige coulisse verwacht
als o.a. engelen optreden. Het waarschijnlikst lijkt, dat het altaar met Abiachar, de
overste bisschop; Ysachar, de wijbisschop; eyn priester des tempels en de beide
engelen, zich op een wagen bevonden, terwijl de rest liep; dit was nog een hele
stoet, want behalve Jozef en Maria en de genoemden treden in dit stukje van
ongeveer 100 regels op: Anna, de moeder van Maria; X of XII ioncferen; al die van
coninck davids geslecht ongehylickt syn, een rij waarvan Jozef de oudste is.
Dit zou niet in strijd zijn met de slotaanwijzing: ‘Dan sal ioseph mit sijnre bloeyender
roede voert gaen inder processie mit synen geselscap mit groter tryomphen ende
hi sal eerlic gecleyt syn als eyn edelman die brudegom is. ende sy sullen hoer
spruecken sprecken daert den volcke belyeft of geordeneert is’.
Eerst van de wagenspelen van J a n v a n d e r K i e l e (Mr. Jan Moerman, ong.
1560-1621 volgens Van der Aa), weten we precies hoe de schrijver zich het resultaat
heeft voorgesteld - dubbel interessant zou het zijn, als we wisten dat deze stukken
ook werkelik zo zijn opgevoerd en welke indruk de regie op de toeschouwers heeft
gemaakt. Bij het lezen, nú, denkt men dadelik dat de hele enscenering wel een
de

hersenschim geweest zal zijn; maar we komen in de 16 eeuw zoveel dingen tegen
op dit gebied, die ons wonderen schijnen. Een Boom van Jesse b.v., oprijzende uit
de buik van een oude man, die op een rustbank ligt te sluimeren, en in zijn ijzeren
takken de Profeten en Maria dragende (in Brussel voorgesteld door kinderen tussen
2 en 4 jaar), was een vrij gewone voorstelling, die zich onder de tekeningen van
Boonen bevindt en waarvan we o.a. zeker weten dat hij ook in Brussel en Brugge
werd vertoond.
De spelen van de Openbaring vormen een geheel, getrokken op zes sleden,
voorafgegaan en gevolgd door 2 personen te voet, die een korte proloog en konklusie
spreken. Trouwens ook de andere teksten zijn maar klein: 90, 100, 80, 25, 45, 63
regels.
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De voorstellingen zijn volkomen op de bijbel geïnspireerd en voor de aankleding
der personen wordt daar dan ook telkens naar verwezen. Maar tussen de tekst
vinden we nog vele aanwijzingen, die vooral op de praktijk van een opvoering
berekend zijn; misschien ook naar aanleiding van die praktijk werden gemaakt.
De e e r s t e s l e d e geeft een groen eilandje, Patmos. Hier wandelt Johannes
en ziet Christus nederdalen, in het midden van zeven gouden kandelaren, met een
zon voor Zijn aangezicht.
‘Siet hi compt met den wolcken ...’, zegt Johannes, die gekleed is als een apostel,
d.w.z. met lange kleren; de zoon des mensen is ‘ghecleet ende ghecoutreert gheliick
staet in het eerste capittel Apocalypsis’.
D e t w e d e en d e r d e s l e d e zijn aan deze gelijk.
De v i e r d e heeft op de achtergrond een deur, waar Johannes doorheen gaat
‘ende ter zyden worden de gordynen open gheschoven, binnen staende eenen
setel, waer in een is sittende, wiens aenschouwen is als Sardis &. Met al de
de

ornamenten, dieren ende ouderen ghelyck staet in het 4 Cap. Ap.’ De 4 dieren en
de 24 ouderen vallen op hun knieën en werpen de kronen af.
Op de v i j f d e s l e d e , in bouw gelijk aan de vorige, heeft God het verzegelde
boek in de hand, ‘neven hem staende een sterck Enghel ende Jan’. 't Lam opent
de

het boek en leest, terwijl de ouderen en dieren een lied zingen. Ook het 13 vers
wordt uitgebeeld: ‘Alle hemelsche, aerdtsche, ondereertsche ende Zeecreaturen
tsamen; dese moeten alle ter zijden den Throon geschickt worden seer ordentlyck’.
De opvoering van de z e s d e s l e d e echter overtreft het voorgaande niet alleen,
ste

maar, denk ik, ook menige 20 -eeuwse film. De algemene inrichting is weer aan
die van de vorige gelijk, ‘maer tlam staende vooral datment wel sie’.
Als het eerste zegel geopend is, ‘comt een ghereden met een wit paerdt van
achter de sle ende voorbij passerende rijdt hij weder achter, geaccoutreert ghelijck
staet int seste Cap. Ap.’ Hetzelfde gebeurt met de andere ruiters.
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Na het vijfde zegel, en Van der Kiele geeft hier een beeld van deze slede, dat
merkwaardig op het Engelse lijkt, staat er ‘Veel sielen onder eenen Autaer seer
karmende ende haer handen wringhende al naect ende bloedich roepende’.
Na het zesde: ‘Hier moet de aerde gheordineert syn ter zyden den Throon buyten
de gordijnen met eenen hemel, Sonne, Mane, Sterren &c. Daerde seer bevende
ende Jan sprekende:
Och hoe mach die aerde dus schudden en beven
Die mane bloet root, en die sonne daer beneven
Als een hayren sack wort u vreeselyck betijghen:
Die sterren vanden hemel neder comen gedreven
Recht ghelyck de vijgheboom laet vallen zijn vijgen
Wanneer hij ghedreven wort deur een windich hijgen
Hier den hemel hem vertrect al oft waer een papier
Dwelc opgerolt wort, och hoe soudict verswijgen
Daer bergen en eylanden haer beroerden met getier
Och siet toch hoe sy duycken voor dit grouwelyc dangier
In speloncken, steenrootsen cruypen si herde schier
Och hoe roepen sy alle met een droevich kermen’.

‘Alle dese dinghen moeten buyten de gordijnen gheschien’.
Het kan de lezer die zich dit alles voor wil stellen lichtelik duizelen.
Gelukkig vult het T h a b o r -spel dit aan met een beschrijving, die uitmunt door
nuchterheid. De aantekeningen die de tekst voorafgaan, tonen het verrijdbare toneel,
dat veel heeft van een huifkar, in wording, zo dat men het haast zou kunnen tekenen.
Vooral hierdoor en door de kostuumaanwijzingen aan het slot, is dit spel, dat
1)
meermalen genoemd werd , maar waarschijnlik nooit verder onderzocht, van groot
belang.
Overweldigend is ons materiaal ook nu nog niet, maar een beeld geeft het toch.
Dit waarschuwt ons om niet te min te denken van de techniese aspiraties en
handigheden van de

1)

Gonnet, en na hem Hofdijk, Allan e.a. gebruikten de titel om te laten zien dat ook door de
gilden toneelgespeeld werd.
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de

16 -eeuwer; en het doet ons ten enenmale de gedachtegang van Dr. Leendertz
verwerpen: ‘Bij de wagenspelen is natuurlijk van een aaneengesloten decoratief
geen sprake, hoogstens van losse stukken’.
Of het spel van Sint Joris misschien toch een wagenspel is, kan nader bezien
worden - helemaal zonder gegevens staan we hier niet - maar het was dat zeker
niet: omdat het gewijde stof behandelt, of omdat de tekst geen decoratief beschrijft.
Groene Kan.
B.H. ERNÉ.

III. Waghenspel vanden berch van thabor mathei 17.
Zoals de snyders tot Haerlem plachten te spelen inden groten
ommeganck S Jansmisse.
Om den waghen toe te maecken, men sal neemen een stuck blaulyst [laken met
een blauwe rand als kwaliteitsmerk] root, lang omtrent 20 ellen, en dat sal boven
ende tot beyde syden aen de raen toe;
ende een lap blaeus dat wat fyn is, omtrent 4 ellen lang, ende dat van binnen
tegen troot, datmen de hoepen niet en sien;
ende noch 2 lapgens blau, diemen tegen ande pilaren om doen sal;
noch een stuck blau lyst geel, om voer aen te doen, daer de jonge godt an staet,
inde midts met een naet;
ende achter an een stuck groen blaulyst, inde mits mee met een naet, ende dat
so an een gedaen, datmen geen hout en sien;
ende men sal halen tcleet vant hooch outaer dat opde aert leyt, dat ist daermen
staen en sitten, dat ist tcleet vande berch; ende men geeft den coster 2 sch.
Noch moet men halen een boeck pampier, om son maen ende sterren aff te
maecken, ende een vaen oft een wolck waer;
ende 100 grote ende kleyne spelden; noch 700 styckerkoecken [spyckerhoecken?].
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Als de waghen stil staet, gaen Moyses ende Helias tsamen binnen ende dapostelen
vande waghen, ende de prolooch gedaen synde, so sullensy opgaen ende terstont
beginnen.
Petrus. 1. apostel
Op dese berch climmen maeckt my met allen moe
dus schick ick my neder om wat te rusten
Jacobus. 2. apostel
Het selfden ick oeck sonder meer te callen doe
want op desen berch te climmen maeckt my met allen moe
Petrus
van groten vaeck myn de oghen vallen toe
om wat te slapen sou myn wel lusten
Joannes. 3. apostel
op desen berch te climmen maeckt my met allen moe
dus schick ick my neder om wat te rusten
verbeydende onssen meester als die gesusten.

Dapostelen gaen leggen slapen ende Jesus knielend spreeckt dit referein
O ewighe onbegrypelycke mogenthede
die sonder beginsel oft ende mede
die sonder beginsel oft ende des levens syt
wiens regnacie is boven inder hemelen stede
dat syt ghy o vader dien ick aenbede
als een godt almachtich gebenedyt
wel weet ick dat ghy inden ewyghen tyt
hoort en gehoort hebt al myn begeren
want ghy hebt myn gesonden in swerlts cryt
opdat ick het volck u wech soude leeren
dus vader wilt nu u soon clarificeeren.
O vader wilt nu uwen soon verclaren
voer desen myn alderliefste dienaren
die myn navolgen vut swerelts convent
ghy hebtse myn gegeven om te bewaren
dus wilt haer myn heerlycheyt openbaren
eer den dach compt van myn passy en torment
opdat sy weten dat ghy myn hebt gesent
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en haer daerin moghen verconforteeren
al ist datsy noch syn inden vleys verblent
en wilt u daerom niet van haer keeren
maer vader wilt nu u soon clarificeeren.
O vader die ghy myn hebt gegeven
wil ick bewaren in uwen naem alteven
so lang als ick ben by haer inde werlt hier
maer o vader als ick sal worden verheven
vander aerden en laetse dan niet worden verdreven
maer wiltse bewaren voer alle dangier
want gelyck ghy en ick syn eens van manier
so syn sy met myn sonder discorderen
dus laet haer sien myn glorie fier
en hoe ghy myn inder ewicheyt sult eeren
dus vader wilt nu u soon clarificeeren.
O prinslycke vader inder ewicheyt almachtich
ghy en u soone syn eenen [lees: een en] crachtich
want uwen geest is op my gebleven claer
daerom hebt ghy myn gesalft warachtich
en gesonden om den armen die daer syn weerslachtich
u woort te vercondigen int openbaer
en om dat ick soude genesen voerwaer
die gewonde herten die daer syn int verneeren
opdat ick sou preecken een versoenlick iaer
van u o vader een heer der heren
dus vader wilt nu u soon clarificeeren.

Jesus opstaende
de engelen singen opden wys ave pulcherrima regina C
Heylich heylich heer seer veer streckt u vermoghen
so het blyckt voer oghen want toghen suldy genaet
die daer syn bedrogen doer viants raet.
O godlyck saet baet laet ghy den menschen vinnen
want ghy sult hier mit minnen verwinnen sondt doot en hel
dus wy en alle u sinnen u loven snel
Den viant fel sel snel doer u syn bedwongen
dus wort u loff gesongen ontbongen met soeten toon
van alle gelovige tongen met vreuchden schoon.
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Hier sal moyses en helias elck aen een sy komen.
Moyses
O levende godts soon die alderhoochste verheven syt
waerdichste rechtvaerdichste sydy geheten.

(Hierna ontbreken ong. 300 regels; de tekst gaat verder op pag. 5 van het fragment,
met de laatste woorden van God's toespraak, w.s. in de vorm van een refrein):
ick heb hem myn geest gegeven dus wilt hem hooren
hy salt recht onder die heydenen draghen
huyden heb ick hem gebaert hoort myn gewagen
wederom sal ick hem een vader wesen
en hy myn een soon sonder versaghen
want ick hem bovenal heb vuytgelesen
myn woort te vercondighen sonder vresen
dus seg ick sonder vresen luystert na syn stem voort
dit is myn geliefde soon hem hoort.

Onder dese vaders spraken sullen die apostelen neervallen op haer aensicht.
Moyses en Helias sullen hem verbergen ende Jesus een weynich pausen daerna
sal hy spreecken tot dapostelen
Staet op myn kinderen in sorgen en weest niet
laet alle droefheyt van u syn verhaert
ick ben by u hierom en vreest niet
want ick sal u bewaren van al dat u vervaert.
Petrus
O heer ick was also verscrickt ....
Jacobus
en ick also vervaert ....
Joannes
en therte was myn also beswaert
ick en wist te lopen int noorden oft suyen
Petrus
wy en wisten niet wat het mochte beduyen
dus waren wy doer vrese beanxt sonder loghen
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Jhesus
myn kinderen die stem die ghy daer hoorde luyen
dat was de stemme myns vaders vuyt den hoghen
die van my getuygenis heeft vertoghen
want ick ben van hem gesonden vuyt des hemels troon
om van hem te getuyghen met al myn vermoghen
en syn wille te volbrengen so hy my heeft geboon
Petrus
O heer ghy warachtich den levenden goods soon
die inde werlt was toecomende
Jacobus
Het leven is in ons doer uwen toon
heer ghy syt warachtich den levenden goods soon
Joannes
ghy condt levendich maecken en wederom doon
want ghy sult ten uytersten dach alle vleys syn verdomende
Petrus
Heer ghy syt warachtich die levende goods soon
die inde werlt was toecomende.
Jacobus
Doer u woort syn wy ons vervromende
want wy weten ghy en salt ons niet laten verleghen.
Jesus
Myn kinderen en syt nou niet meer schromende
ick sal u bewaren van al dat u is teghen
maer dit gesicht laet syn versweghen
totdat ick vanden doot ben opgestaen
so suldy myn woort voor coningen en princen dregen
en haer het selfde vercondigen vry sonder waen
Joannes
ghy notabele heeren wilt danckelyck ontfaen
dat wy hebben gedaen uyt rechter genoechden
Petrus
of wy ons in const een weinich ontgaen
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Jacobus
ghy notabele heeren wilt danckelyck ontfaen
Joannes
Het gesciet mit ionsten dus wiltet niet versmaen
ons simpel vermaen neempt toch in doechden
Petrus
Ghy notabele heeren wilt danckelyck ontfaen
dat wy hebben gedaen uyt rechter genoechden
tuwen dienst altyt vervolt met vroechden

Lang weinich meer dan 400.
Personagien
Petrus } apostelen
Jacobus } apostelen
Joannes } apostelen
Jesus
Helias } propheten
moyses } propheten
hemelschen vader
2 engelen.
Petrus met een blauwen mantel; Joannes een roo mantel, met een choorcleet,
1)
die mou met floerten van lint om de rechte arm; Jacobus een tameyten mantel;
Jesus met een alft [alba vestis]; moyses een lange tabbaert, met een outerdwael
gegort; helias een roo mantel met een choorcleet; den vader een choorcleet ende
een groene cap aen; engelen chierlyck toegemaeckt.
Hierna volgt in het h.s. nog, zonder nadere aanduiding, een een parafrase van de
engelenzang van blz. 237, in 6 coupletten van 5 regels (a-a-b-a-b), het laatste met
de aanhef Prince. De omwerking is heel wat beter geslaagd dan het origineel.
Groene Kan.
B.H. ERNÉ.

1)

Bij floert kan men verband zoeken met floers = fluweel en met floret = zijdesoort; floretlint
2

komt voor [Woordb. VIII , 2468]. Floerten van lint is daarmee echter niet verstaanbaar; mogelik
is het eerste woord met flard verwant, dat in het Zaans ook de vorm flord heeft [Boekenoogen,
209], waardoor het geheel ‘loshangende einden lint’ zou kunnen betekenen.
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Hooft's Baeto.
III. Het tijdsgewricht der geboorte en dat der vertooning en uitgave.
Na de bronnen en de historische gegevens van het verhaal (de ‘fabel’) en den
daaronder schuilenden eigenlijken inhoud, de bedoeling of strekking, vragen nu nog
o

de tijdsomstandigheden onze aandacht, waarin het stuk: 1 ontworpen, uitgewerkt
o

en volschreven, 2 ten tooneele gebracht en in druk verspreid is.
Tusschen deze beide tijdstippen ligt, zooals bekend is, een tijdsverloop van bijna
9 jaren. In zijn eigen handschrift schrijft Hooft, naar zijne gewoonte, onder het
o

oorspronkelijk slotvers (1514): ‘EINDT, 29 maj a . 1617’. Maar het stuk is pas
1)
vertoond en in druk verschenen in den aanvang van 1626 . Nu is vooreerst eenig
tijdsverloop tusschen het vertoonen en het uitgeven van een tooneelstuk, naar men
de

weet, in de 17 eeuw niet ongewoon; niet zelden werd een stuk eerst na eenige
(welgeslaagde) vertooningen ter perse gelegd, gelijk met verschillende spelen van
1)
Coster, Bredero, Vondel, en elders ook b.v. van Shakespeare, geschied is . Maar
ook het geval dat zich hier voordoet: dat een volschreven werk langen tijd ‘aan 't
licht onttogen’ wordt - zoowel het voetlicht als dat van den openbaren druk - is niet
zoo zeldzaam; en dit geldt in 't bijzonder van Hooft's tooneelwerk. Aanstonds door
hem zelf uitgegeven zijn alleen Geeraerdt van Velsen, vertoond(?) en gedrukt in
2)
1613, en Warenar, gespeeld en gedrukt in 1617 .

1)
1)
2)

Zie ben., blz. 271.
Zie ben., blz. 271.
o

Wagenaar, Amst., 8 ed., IV 300; Hooft, Ged., ed. L.-St., I L-LII, II 212, 282.
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Doch Achilles en Polyxena en (Theseus en) Ariadne, vermoedelijk geschreven vóór
1)
1600 en in 1602, zijn eerst in 1614 verschenen ; Granida, voltooid 1 Maart 1605,
2)
is tot 1615 door den auteur achtergehouden ; en Baeto is in 1616-7 gedicht, maar
3)
pas in 1626 vertoond en in 't licht gegeven ; terwijl eindelijk de door Hooft in of vóór
4)
1622 in proza vertaalde Schijnheiligh en de begonnen vertalingen naar Ariosto
(Isabella) en van Seneca's Medea, geschreven in 1618 en in of na 1625, nooit door
5)
den dichter zelf ter perse gelegd zijn . Maar zoogoed als altijd ligt de reden van dit
langer of korter vertoef voor de hand. Achilles en Ariadne zijn door den dichter later,
als onrijpe, den dag onwaardige vruchten zijner jeugd verstooten, en ‘bujten sijn
weten’ door twee verschillende uitgevers gedrukt; Schijnheiligh en Isabella werden
ter berijming of voltooiing aan anderen toevertrouwd en door hen uitgegeven; Medea
bleef, als fragment, in portefeuille; in de Granida eindelijk scholen te veel intieme,
persoonlijke (ook nu nog nauwelijks alle geheel opgehelderde) toespelingen op des
6)
dichters jeugd en liefdeleven (Cephalo = Dai-philo = Ida-philo enz.?) om het stuk
zoo aanstonds, heet van den rooster, onder de oogen te brengen van het publiek
van Amsterdam, toen toch nog altijd een betrekkelijk kleine stad, waar ‘men’, d.i.
de gezeten burgerij, elkaar, en zeker den jongen burgemeesterszoon, weldra
7)
Drossaard van Muiden, kende .

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

L.-St. I XLVIII-L, LII, noot 1; II 44, 98.
A.w. I L, II 146.
Zie verder beneden, blz. 271-2.
H., Br. I 214-6.
L.-St. I LII.
Zie o.a. Granida, ed. V.d. Bosch, XLI-XLIII; Kluyver, Verspr. Geschr. 168-91.
Zoowel Ida Quekels als Christina van Erp, mogelijke ‘modellen’, leefden in 1615 nog (zie
L.-St. I 168 en 212). Maar de eerste was, na haar huwelijk in 1605 met W. Jz. Hooft, sedert
16?? te Londen woonachtig, in, 1615 dus misschien reeds uit het oog der Amsterdammers
verdwenen? Zie H., Br. I 190-6, 224-5. (De geboortejaren, in Alb. Thijm en Vorsterman van
Oyen, Het geslacht Hooft 22 genoemd: W. Jz. H. 1609, I. Q 1618, zijn klaarblijkelijk foutief).
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Doch voor den Baeto, evenals Granida haast 9 jaar in portefeuille gebleven, gelden
geen dezer redenen. Het stuk werd door zijn maker geenszins als onwaardig
1)
verworpen , en het bevatte zeker ook geene persoonlijke toespelingen. Waarom
heeft Hooft dan dit stuk na de voltooiing zóó lang onder zich gehouden? Deze vraag
schijnt, vreemd genoeg, nog nooit gesteld en beantwoord te zijn, noch door
Jonckbloet, Kalff of Te Winkel, noch door Leendertz sr. en jr., Breen of Koopmans.
Des laatsten breedweidende beschouwingen over het karakter van het stuk, met
gedurige, op zich zelf hoogelijk te waardeeren vergelijking van plaatsen uit de Nederl.
Historien, houden weinig, m.i. al te weinig rekening met het toenmalig tijdsgewricht,
met de historische en psychologische momenten der zaak: Hooft's persoonlijke
2)
toestand en betrekkingen in die woelige tijden . In Baeto ziet Koopmans wel in 't
algemeen een ‘vorstenschool’, doch zonder rechtstreeksch verband met of toespeling
op de toenmalige toestanden.
Heeft zoodanig meer rechtstreeksch verband dan niet bestaan? Of wel: kon
zoodanig verband, al dan niet door den dichter bedoeld en in 't stuk bedektelijk
aangeduid, er niet door anderen in bespeurd of in gelegd worden? En kan juist dit
o

niet een, ja de reden geweest zijn, waarom Hooft 1 zijn stellig plan om het stuk in
o

1617 te laten spelen (en drukken) heeft laten varen, en 2 in 1626 deze voornemens
wèl heeft uitgevoerd? Deze vragen vinden, eenmaal gesteld, m.i. zonder moeite
haar antwoord in eene vluchtige beschouwing van den staat der kerkelijk-politieke
geschillen in die jaren hier te lande, bepaaldelijk te Amsterdam.
Wat wij van de ‘geboorte’ van den Baeto weten (of kunnen gissen) is het volgende.
23 Sept. 1616 schrijft De Groot aan

1)
2)

Integendeel: zie Br., H. 21.
Zooveel ik zie, gewaagt K. daarvan slechts éénmaal, terloops (Lett. Stud. 11-2); gelijk hij ook
slechts even de vergelijking Catmeer: Philips = Baeto Oranje aanroert (a.w. 44 en 51).
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Hooft den hierboven, blz. 147, aangehaalden brief, waarin hij aan het door den
dichter ontworpen slot zijne goedkeuring hecht; hoogstwaarschijnlijk ten geleide
van het hem door den auteur gezonden, nog onvoltooide stuk, en ten antwoord op
een verzoek van dezen om het oordeel van zijnen hooggeschatten letter-, geschied-,
staat- en rechtskundigen vriend, met name over het slot, hetzij het eigenlijke
de

‘huldtooneel’ (vs. 1487-1515), hetzij wellicht het geheele 5 bedrijf. Of mogen wij
zelfs gissen dat Hooft, nog steeds onder den indruk van De Groot's ‘oratie’ in de
vroedschap van 23 April j.l. - wellicht ook van een onlangsch mondeling onderhoud
1)
met dezen -, hem toen ook nog heeft geraadpleegd over het vraagstuk der
betrekking tusschen Staat en Kerk, de caesaropapie enz., dat in Seghemond's
alleenspraak, in het tweede bedrijf, mede wordt aangeroerd, en dat ook in zijn lateren
brief van 29 Nov. 1616 aan De Groot, denkelijk toch (mede) in verband met zijn
Baeto, nog besproken wordt? En zouden wij dan daaruit mogen afleiden dat toen,
in Sept. of zelfs Nov. 1616, ook de vroegere deelen van het stuk, of bepaaldelijk die
alleenspraak, nog niet geheel volwrocht waren? In 't licht van den boven blz. 145-72,
besproken breederen en dieperen invloed van De Groot op het gansche stuk schijnt
dit zeker niet onmogelijk. Hoe het zij, wij mogen vaststellen dat althans de vier eerste
bedrijven voltooid of althans in hoofdzaak ontworpen waren in de acht eerste
2)
maanden van 1616 .

1)
2)

Zie boven, blz. 146, met noot 5.
Leendertz jr. heeft gegist dat Hooft met den Baeto ‘reeds in 1615 ... bezig was en er een
oogenblik aan gedacht heeft, hem tegelijk met de Granida uit te geven’ (ed, Warenar XXXV);
welke laatste gissing dan zeker steunt op de latere verandering, op één plaats in het hs. van
de voorrede der Granida, ed. 1615, van ‘het tegenwoordighe spel’ in ‘den tegenwoordigen
spelen’, waarmede, volgens hem, dan Granida en Baeto bedoeld zouden kunnen zijn.
Leendertz sr. en Stoett denken hier daarentegen aan Granida en Warenar (ed. L.-St. I LI-LII,
II 147). Vóór de eerstgenoemde opvatting zou misschien kunnen pleiten dat ook in 1644
Baeto samen wordt uitgegeven, niet (zooals men zou verwachten) met Hooft's ander, ouder
nationaal-historisch drama Geeraerdt van Velsen, maar wel- wegens zekere
arcadisch-idyllische verwantschap tusschen deze beide spelen? - met Granida; zou men in
dezen druk van 1644 dan den h e r druk mogen zien van een (thans geheel verloren) oudere
uitgave, waarin, naar H.'s oorspronkelijk voornamen, deze twee, stukken, Granida en Baeto,
eveneens vereenigd waren? Anderzijds is 't onwaarschijnlijk dat Hooft reeds in 1615, bij de
uitgave zijner Granida, er aan gedacht zou hebben dit stuk vergezeld te doen gaan van een
ander, waarvan in Sept. 1616 het slot nog niet vaststond. - Doch zie ben., blz. 279, noot 1.
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1)

In den boven, blz. 147, aangehaalden brief van 19 Oct. 1616 schrijft Hooft aan De
Groot: ‘Baeto sal dan 't rijck aenvaerden, auspice te’; hetgeen toch waarschijnlijk
de

wel alleen op het huldtooneel of op het geheele 5 bedrijf doelt; al zou men,
desnoods, ook dit in ruimeren, oneigenlijken zin kunnen opvatten als: ‘ik zal het stuk
“Baeto” dan nu laten s p e l e n e n d r u k k e n , het zal voor den dag komen’ (verg.
de wijze, waarop in de brieven 143, 144 van Van Vloten's ed. de hoofpersoon,
‘Baeto’, het ten geschenke gegeven, gedrukte tooneelstuk aanduidt). En dan volgt,
na H.'s brief aan De Groot van 29 Nov. 1616, waarin het stuk wel niet genoemd,
2)
maar toch wellicht ook bedoeld is, die van 17 Jan. 1617 aan denzelfde , waarin
3)
Hooft gewaagt van ‘een deel van de costen, noodigh om den Baeto wt te voeren’ .
Er bestonden dus toen, Jan. 1617, nog door Hooft ontworpen of althans
goedgekeurde plannen om het stuk aanstonds te vertoonen.
Waar zou dat dan geschied zijn? Wanneer wij ons herinneren dat in datzelfde
jaar Coster op 21 Juli den grond kocht voor de stichting van het gebouw der ‘eerste
Duytsche Academie’, waarvan op 1 Aug. de eerste steen gelegd werd, en dat
4)
waarschijnlijk in het laatst van September werd ingewijd , en wanneer wij daarbij
bedenken, welk een voorname rol (schoon meest achter de schermen) Hooft, naar
algemeen wordt

1)

2)
3)

4)

Verg. Hooft's kort na dezen, 28 Oct., geschreven brief over de beroeping van een predikant
te Huizen: eene aangelegenheid uit zijne ambtspraktijk, die als een exempel tot steun zijner
in den Baeto gepredikte theorie kon dienen.
Zie boven, blz. 148-9.
D.i. hier toch alleen: vertoonen, ten tooneele, voor 't voetlicht brengen, voorstellen (hetgeen
nu meestal, op zijn Duitsch, ‘opvoeren’ genoemd wordt!); uit dan in denzelfden zin, waarin
nu sprake is van de ‘u i t voering’ van een oratorium, of ander muziekstuk.
2

Te Winkel, Ontwikkelingsg. III 229-30; Wijbrands, Het Amst. Tooneel 32-9; Worp, Gesch.
v.d. Amst. Schouwburg 42-5.
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1)

aangenomen , heeft gespeeld zoowel in de Oude Kamer als nu bij deze stichting
eener ‘volksuniversiteit’ naar Italiaansch model, die de ouderwetsche
rederijkerskamers vervangen en tevens hooger doel beschieten zou, - dan schijnt
de gissing geenszins ongerijmd, dat Hooft's Baeto oorspronkelijk bestemd is geweest
om te dienen ter (of althans bij of kort na de) opening van het nieuwe gesticht. En
een sterke steun, ja het bewijs dezer gissing is, meen ik, te vinden in de
oorspronkelijke slotregels, waarvan vs. 1571:
In vreede k l o e c k a l s b y ê n , in oorlogh kloeck als leeuwen

eene tot dusverre onopgemerkte, maar toch onmiskenbare toespeling bevat - als
vanouds aan 't slot der rederijkersspelen gebruikelijk was geweest - op den bijenkorf
in het blazoen der Duitsche Academie met het onderschrift ‘Yver’, en met het devies:
‘Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella’ (uit Vergilius' Georg. IV 169 =
2)
Aen.I 436) . Is deze gissing juist, dan is Hooft dus op 29 Mei 1617, toen hij dezen
datum onder het voltooide spel schreef, nog van zins geweest zijn spel bij de opening,
of althans in de eerste dagen daarna, op het tooneel der Academie te brengen.
Gelijk bekend, is dit echter niet geschied. De Academie is geopend met het spel
van Sjoerd Sytzes - zich, naar humanistisch-classicistische, inzonderheid bij de
Friezen woekerende gewoonte, noemende en schrijvende Suffridus Sixtinus -:
‘Appollo over de inwydinghe van de Neerlandsche Academie de Byekorf’: zeker
een naar den smaak des tijds bijzonder gepast, allegorisch stuk; waarna echter
n i e t Hooft's Baeto ten tooneele kwam, maar het ‘Truer-spel van de Moordt, begaen
aen Wilhem prince van Oraengiën’, door Gijsbert van Hogendorp, kapitein der
lijfgarde van Prins Maurits en lid der Delftsche rederijkerskamer ‘De Raapenbloem’!
Wel is een

1)
2)

Zie Te Winkel, t.a.p.; verg. ook boven, blz. 146, noot 1.
Verg. ook een van Vondel's bekende Schouwburgrijmen: ed. V.L. III 322.
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dag daarna Hooft's Warenar aldaar voor 't eerst op het Amsterdamsch tooneel
1)
gebracht . In verband met het voorafgaande vraagt men onwillekeurig: geschiedde
dit - niet, als Hooft bedoeld had, ter goedmaking van een deel der kosten der
v e r t o o n i n g van den Baeto (door den te verwachten grooteren toeloop bij den
Warenar), maar - ter ‘goedmaking’ (in anderen zin) van het n i e t s p e l e n van dat
stuk van het aanzienlijk lid der Academie? Of was temet aanvankelijk de bedoeling
geweest de Academie, na de onmisbare allegorische inwijding, te openen met t w e e
vaderlandsche stukken, treur- en blijspel, van haren invloedrijken promotor: Baeto
2)
e n Warenar?
Is Baeto dan later in of na dat jaar 1617, althans vóór 1626, volgens Hooft's
oorspronkelijken wensch op het tooneel der Duitsche Academie, vertoond? Te
Winkel meent van wel: ‘Voor den volgenden dag werd de vertooning van Hooft's
Warenar aangekondigd, w a a r o p z e k e r t o e n o f i e t s l a t e r z i j n B a e t o
g e v o l g d i s ’ (t.a.p.); misschien in aansluiting aan Matthes' noot bij Br., H. 26, die
dit ten onrechte wil afleiden uit Hooft's boven aangehaalden brief aan De Groot van
3)
17 Jan. 1617, waar echter alleen Hooft's (later verijdelde) ‘toeleg’ daartoe blijkt .
Ik meen dit te mogen betwijfelen. Niet alleen is er, zoover mij bekend, geen enkel
bericht over eene vertooning, evenmin als over eenige uitgave van het stuk in 1617
of, ruimer, vóór 1626 tot ons gekomen. Maar dit argumentum e silentio vindt ook
steun in een meer positief. Na den dood van Hooft's vader, op 1 Jan. 1626, vermeld
en zijn lof gezongen te hebben, vervolgt Brandt (ed. Matthes 24): ‘N i e t l a n g
4)
d a a r n a quam Bato in 't licht en op het toonneel der Neederduitsche Aca-

1)
2)
3)
4)

Zie de bovenaangehaalde werken, alsmede den titel van den eersten druk van den Warenar
(L.-St. II 283).
Verg. den boven, blz. 148-9, aangehaalden brief van 17 Jan. 1617.
Ook Worp, Gesch. v.d. Amst. Schouwb. 58 acht een vertooning althans mogelijk.
Uit deze volgorde mag m.i. niet opgemaakt worden dat de uitgave, anders dan veelal
geschiedde, aan den druk voorafging: die volgorde is allicht alleen of vooral door het
zinsrhythme bepaald.
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demie’. Ook de manier, waarop Hooft in zijn brief aan Huygens van 27 Jan. 1626
spreekt over het ‘te voorschijn en op het tooneel’ helpen van Baeto, schijnt te wijzen
op eene ‘première’ in 1626. Tot op het bewijs van het tegendeel meen ik uit dit alles
te mogen besluiten dat Baeto noch in 1617, noch in andere jaren vóór 1626 vertoond
of gedrukt is geworden.
Wat is de reden van dit, zeker toch niet toevallig, langdurig uitstel geweest? Stellig
geen gebrek aan actualiteit; die ontbrak in 't stuk allerminst. Zij was integendeel al
te groot! Herinneren wij ons slechts even de kerkelijk-politieke toestanden dier
1)
dagen, dan kan er nauwelijks twijfel bestaan omtrent het antwoord op deze vraag .
De oude, sedert de Hervorming bestaande godsdienstige of godgeleerde
tegenstelling tusschen Libertijnen en Calvinisten, tusschen ‘rekkelijken’ en ‘preciesen’,
later vooral samengetrokken op het leerstuk der voorbeschikking en verscherpt tot
den fellen partijstrijd tusschen Remonstranten en Contraremonstranten, was
overgeslagen op staatkundig terrein en een twistgeding geworden tusschen de
Staten van Holland (met die van Utrecht) en de Staten-Generaal, waarbij de invloed
der burgerlijke overheid in kerkelijke zaken (de aloude strijd tusschen Staat en Kerk)
aanvankelijk de inzet was, maar waaruit ten slotte ook een persoonlijke botsing
voortkwam tusschen Oldenbarnevelt en Maurits. Het geheele land, vooral Holland,
weergalmde van het twistrumoer: strijd-, schimp-, hekelschriften, in rijm en onrijm,
hitsten de gemoederen op en verdeelden zoowel volk als regeering in twee kampen.
Amsterdam was in 1617 een vaste burg der Contraremon-

1)

1

Zie over het volgende o.a. Blok, Gesch. v.h. Ned. volk IV 127-162; Te Winkel,
1

Ontwikkelingsg. III 271-300; Naber, Calvinist of Libertijnsch?; Brugmans, Opkomst en bloei
v. Amsterdam 161-4; De Jong, Amsterdam en Holland voor en na de koersverandering te
Amsterdam in de eerste jaren na 1620.
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stranten, die in de vroedschap allengs een kleine, meerderheid en het college van
burgemeesteren geheel in handen hadden weten te krijgen: de oude C. Pz. Hooft,
sedert 1584 tot zijn dood in 1626 bestendig ‘raad’ (lid der vroedschap), sedert 1588
meermalen burgemeester, was als zoodanig na 1610 niet meer herkozen en
sindsdien het hoofd van de gematigd-libertijnsche oppositie tegen de bovendrijvende
Calvinistische meerderheid, aan wier hoofd de bekende burgemeester Reinier Pauw
1)
stond . In 1616 was het zoo ver gekomen, dat eene bezending der Staten van
Holland naar Amsterdam, met den pensionaris van Rotterdam, Hugo de Groot, als
woordvoerder, de regeering der reeds machtige stad moest trachten over te halen
tot staking van haar verzet tegen de kerkenordening van 1591, waarbij het recht
2)
der burgerlijke overheid ook in kerkelijke zaken erkend en geregeld was . De Groot's
‘oratie’, 23 April 1616 in de Amsterdamsche vroedschap gehouden, had echter,
3)
ondanks den steun van Hooft sr. , geen gevolg; de bezending werd, zonder een
bepaald antwoord, afgewezen. In den winter van 1616-7 kwam het te 's-Gravenhage
en in andere Hollandsche steden tot openlijke twist en scheuring over het bezit van
kerkgebouwen, tot volksoploopen der Contraremonstrantsche menigte tegen de
veelal Remonstrantsch- of Libertijnschgezinde stadsregeeringen, wier weifelende
houding het ‘geuzenvolk’ aanmoedigde. Te Amsterdam daarentegen werd op 19
Febr. 1617 de plundering, door het Contraremonstrantsche ‘grauw’,

1)

2)
3)

Dat deze kerkelijke-politieke tegenstelling ten deele samenging met, ten deele tot dekmantel
diende voor verschillende andere, politieke en economisch-sociale tegenstellingen, met
betrekking tot het verlengen van het Bestand, den handel, de kaapvaart, de O. en W.-Ind.
Compagnieën, het opkoopen der erven bij den uitleg der stad enz. (zie de bovengenoemde
werken en Hooft's Geer. v.V. 1722-9) is thans welbekend, doch doet tot het hier behandelde
vraagstuk niets af.
Dezelfde ordening, die Hooft in ditzelfde jaar in het geschil over het beroepen van een predikant
te Huizen met beleid en gematigdheid handhaafde; verg. boven, blz. 245, noot 1.
Zie de lange lijst zijner ‘discoursen’, ‘consideratiën’ enz., in deze jaren over de kerkelijk-politieke
aangelegenheden uitgesproken of geschreven, in zijne Memoriën en Adviezen, uitgeg. d.
H.A.E. van Gelder (of, korter, in Br., H. 95).
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van het huis des Remonstrantschen koopmans Rem Bisschop, door de overheid
noch verhinderd noch gestraft. In de dagvaart der Staten van Holland werd eindeloos
beraadslaagd en door eene minderheid (van Amsterdam en drie Noordhollandsche
steden, met Reinier Pauw aan 't hoofd), maar in overeenstemming met de
meerderheid in de Staten-Generaal en met een groot deel van het lagere volk (ook
van Amsterdam), aangedrongen op eene nationale Synode. 23 Juli 1617 ‘trooste
Mijnheer de Prins’ door zijn bezoek, met groot gevolg, der door de
Contraremonstranten vermeesterde Kloosterkerk ‘Gommers sijd'... met zijn stale
Kling’. Doch 4 Augustus bereikte de strijd een hoogtepunt door de befaamde ‘scherpe
Resolutie’ der Staten van Holland.
Zóó sterk gespannen was de toestand in Holland, en vooral te Amsterdam, in den
zomer van 1617; juist in de maanden, toen de leiders der dissidenten in de Oude
Kamer - van wie Coster wel in 't openbaar 't meest op den voorgrond trad, maar
Hooft, beide als dichter en als burgemeesterszoon en drost van Muiden, wel denkelijk
den grootsten invloed oefende - zich opmaakten om hunne nieuwe stichting, de
Duitsche Academie, plechtig in te wijden! Dat zij met hunne sympathieën toen reeds
aan de zijde der in de Amsterdamsche vroedschap nu onderliggende, maar in de
Staten van Holland nog bovendrijvende partij der Remonstranten en Libertijnen
stonden, dit mogen wij zoowel uit de namen der leiders als uit de latere woorden
en daden der Academie wel met overgroote waarschijnlijkheid afleiden.
Oogenschijnlijk was het tijdsgewricht hun nu zeer gunstig; in zooverre hunne partij
met de scherpe Resolutie een stouten slag had geslagen, die haar voor 't oogenblik
in heel Holland de zege en de macht scheen te verzekeren. Een gunstig oogenblik
dus ook om bij de in wijding hunner Academie voor den dag te komen met een spel
als Hooft's Baeto, waarin op 't stuk der betrekking tusschen de wereldlijke en
geestelijke machten in een staat dezelfde beginselen der suprematie van de eerste
boven de laatste verkondigd werden, als die werden
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voorgestaan door de in Holland nu tijdelijk zegevierende partij van Oldenbarnevelt,
De Groot en ook de beide Hoofden.
En toch is Hooft's drama bij die inwijding der Academie niet vertoond; toch heeft
het, naar wij mogen gissen, zijn plaats moeten afstaan aan Van Hogendorp's
1)
treurspel over den moord van Prins Willem I . Over de beweegredenen daartoe,
over Hooft's overdenkingen en overleggingen met anderen te dezer zake lichten
ons geene brieven noch andere geschriften meer in: wij kunnen hier alleen
vermoedens uiten, maar m.i. met eene vrij groote mate van waarschijnlijkheid. Was
't - zoo zal, dunkt mij, de altijd voorzichtige en voorzienige Hooft gedacht en tot zijne
medestanders gesproken hebben - niet ongeraden, in deze tijden van hoogste
spanning der partijschappen hunne stichting te openen met een stuk, waarin
weliswaar de reien de gruwelen van binnenlandschen twist en oorlog waarschuwend
schilderden, waarin tot vrede vermaand en de ‘vorst’ aan 't hoofd van den Staat en
daardoor ook van de Kerk geplaatst werd, maar waarin toch ook en vooral over den
natuurlijken en redelijken godsdienst, over de betrekkelijke onbelangrijkheid van
kerkelijke leerstukken, over priesterheerschappij zóó ruime, echt libertijnsche, d.w.z.
stellig in 't geheel niet Contraremonstrantsche theorieën en denkbeelden werden
voorgedragen, veel verder gaande dan zelfs de Remonstranten wenschten? Was
dat op dit oogenblik niet olie in 't vuur der reeds fel opvlammende volksdriften? Was
't ook niet, nu vooral, onraadzaam, met dit stuk op hunne jonge stichting, reeds bij
het eerste optreden, een zoo onmiskenbaren ultra-libertijnschen stempel te drukken,
die haar misschien voorgoed met een odium van onrechtzinnigheid zou beladen?
Onraadzaam voor hunne stichting, maar ook voor hen

1)

In de uitgave van 1617 voorafgegaan door een lofdicht van S. Coster. Zou 't al te argwanend
zijn, in dezen, van C.'s zijde niet aanstonds verwachten lof eene captatio benevolentiae te
zien van den libertijnschen Academist, bevreesd als een te weinig getrouw aanhanger der
door den Prins beschermde partij beschouwd te zullen worden?
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zelven! Vooral hier, te Amsterdam, waar de met hen eensgezinden - meerendeels
zeker de ‘intellectueelen’ van toen - de minderheid vormden in de stadsregeering
(d e n a a s t e o v e r h e i d ), waar de Contraremonstranten, zeker van den sterken
steun van het lagere geuzenvolk der stad, en bovendien met de minderheid der
Staten van Holland en de meerderheid der Staten-Generaal achter zich, op dit
oogenblik zonder twijfel de macht in handen hadden! Dit ware immers een openlijk
tarten van overheid en volk van Amsterdam! Was 't ten slotte ook niet onraadzaam
voor hem, Hooft, zelf, in zijne betrekking tot den Stadhouder, die op dit tijdstip
sommige uitingen in het stuk kon beschouwen als een pleidooi voor de
Remonstranten, andere als eene welgemeende, maar onbescheiden dringende
bede of waarschuwing aan zijn adres om tot elken prijs den binnenlandschen oorlog
te vermijden? Maurits, wien Hooft zijn drostschap grootendeels te danken had, met
1)
wien hij in velerlei ambtelijke betrekking stond , dien hij ook persoonlijk, als veldheer
en als zoon en voortzetter van het werk zijns vaders, oprecht en hartelijk vereerde?
Neen: alles wel overwogen, was het nu geen tijdsgewricht om met een stuk als
zijn Baeto voor het voetlicht en voor den dag te komen: het zou niet alleen in plaats
van bevrediging slechts nieuwe beroering kunnen brengen; het zou ook der nieuwe
3)
Duitsche Academie en haren stichters schaden . Neen, Baeto zou nu nog niet ‘het
rijck aanvaerden’: hij moest zich nog schuil houden tot betere tijden. Voor de opening
der jonge instelling was het stuk van den kapitein der lijfgarde van den Stadhouder,
2)
schoon allicht van geringer allooi, oneindig geschikter: Baeto moest ‘in petto’ blijven!

1)
3)

2)

o

Zie H.'s vele brieven aan Prins Maurits: n 6, 9, 39, 47, 73, 83, 111, 118, 127, 130 van V.
Vl.'s ed.
Met een sterke besnoeiing (van Seghemonds alleenspraak en andere gedeelten) had het
stuk m i s s c h i e n ‘nae 's Landts gheleghentheyt’ geschikt gemaakt (maar de reien toch
kwalijk geschrapt) kunnen worden. Of Hooft voor zoodanige besnoeiing of zelfs wijziging te
vinden ware geweest??
Zie de opdracht der Ned. Hist., Geer. v. Velsen 1512-85, Ged., ed. L.-St., I 84, en Breen, a.w.
145-9.
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Maar zijn Warenar - oorspronkelijk bestemd om, n a den Baeto, allicht met grooten
toeloop, gespeeld, de kosten van den voor dit stuk vereischten tooneeltoestel (het
offertooneel in het woud, den toren met den vliegenden draak, Rijcheldins
droomverschijning enz.) goed te maken - kon en moest nu daarvoor in de plaats
komen; dat was een onschuldige klucht zonder eenige politieke kleur of strekking,
die alle Amsterdammers aan 't lachen zou brengen: eene gezonde ontspanning in
deze ernstige tijden!
Hoe is nu Hooft's houding en gedrag, met name tegenover Maurits, in de moeilijke,
woelige jaren 1618, 1619 en volgende, tot aan 's Prinsen dood in 1625, het tijdperk
1)
van ‘De theocratie aan het staatsroer’? Op deze vraag geven ons Hooft's brieven
wederom geen antwoord; die bron begint pas omstreeks 1627, na zijn tweede
huwelijk, ruimer te vloeien. Slechts zeer enkele uit vroegeren tijd bewaarde brieven
handelen over zaken van staat of kerk; de meeste zijn òf ambtelijke stukken, in
stadhuistaal, òf hoofsche vriendenbrieven, in ‘puur duitsch’, maar die geen
hartsgeheimen noch gewetensbezwaren blootleggen. Vermoeden mag men dat hij
in deze gevaarlijke jaren nòg meer dan later voorzichtig is geweest in zijne uitingen
of, wanneer hij een heel enkele maal zich liet gaan, verzocht den brief te verbranden
(zooals b.v. dien van 22 Mei 1622 aan Van Blyenburgh over zijn Schijnheiligh, met
het zeer karakteristieke, ‘wereldwijze’, Latijnsche naschrift over de levende
‘Hypocritae’, welken brief hij ‘quasi hereseos ream’, ten vure doemde, maar wij uit
2)
zijn, gelukkig bewaard, klad toch kennen) .
Niettemin kunnen wij van zijne houding tegenover Maurits

1)
2)

Naber, a.w. 162-78.
Wellicht mogen wij de schaarschte van brieven uit dezen tijd ten deele ook wel verklaren uit
de rampen, die in deze jaren zijn gezin troffen: 26 Jan. 1623 verloor hij zijn oudsten zoon
Cornelis, 12 jaar oud; 23 April 1624 zijn jongsten, driejarigen zoon Arnout (II), 6 Juni 1624
zijne vrouw Christina van Erp, en 1 Jan. 1626 zijn vader C. Pz. Hooft!
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wel iets bespeuren. Een brief van 25 Maart 1618, een gelukwensch met den titel
en het prinsdom Oranje na den dood van Philips Willem, en een ambtelijke brief
van 6 Febr. 1619 zeggen zeker niet veel. Maar twee maanden na den eersten brief,
23 Mei 1618, komt de Prins met zijn zwager Emanuel van Portugal, op zijn terugreis
uit Overijsel - waar hij in den landdag verschenen was en de stem der provincie
vóór eene nationale Synode en de afdanking der waardgelders verkregen had naar Den Haag, te Amsterdam. De staat van 's lands zaken was sedert de scherpe
Resolutie (4 Aug. 1617) waarlijk niet verbeterd. In verschillende steden van Holland
en het Sticht waren waardgelders aangenomen, op een bijzonderen eed alleen aan
de stad verbonden; te Leiden had bij de ‘Arminiaansche Schans’ op de Breestraat
reeds een botsing plaats gehad; te Nijmegen had de Prins de wet in
Contraremonstrantschen zin verzet. De Engelsche en de Fransche gezanten,
Carleton en Du Maurier, steunden de twee tegenover elkaar staande partijen, en
een stroom van heftige, persoonlijke pamfletten verbitterde de gemoederen steeds
meer. Na langen strijd over de vraag: provinciale of nationale Synode werd in de
Staten-Generaal ten slotte bij meerderheid van stemmen tot het laatste besloten.
Alles bijeengenomen, was in de laatste maanden de Contraremonstrantsche partij,
die nu op Maurits' krachtigen steun kon rekenen, aan de winnende hand; in de
Staten van Holland had zich een middenpartij gevormd, tot verzoening geneigd; er
was aarzeling, ja bij sommigen geneigdheid tot wijken ontstaan. Zoo was de toestand
ten hoogste gespannen, toen Maurits van Kampen te scheep naar Amsterdam
1)
voer .
Op die terugreis heeft hij op 23 Mei te Muiden aangelegd, waar Hooft hem op het
slot, zeker op luisterrijke wijze, onthaald heeft, o.a. op eene vertooning van het
2)
‘treur-spel’ Isabella . Hetzij hij opzettelijk voor deze gelegenheid eenige

1)
2)

Zie over dit alles Blok, a.w. IV 146-63.
De volgende voorstelling berust ten deele op (trouwens zeer waarschijnlijke) gissing. Stellig
o

w e t e n wij alleen: 1 dat dit stuk in 1618 te Muiden voor Prins Maurits gespeeld is (zie
o

boven), 2 dat vs. 1-362 voorkomen in het hs. van Hooft: de oorspronkelijke lezing, met vele
veranderingen, die ook in Coster's stuk overgegaan zijn. Dat het beloop der zaak is geweest
als hierboven ondersteld is, werd in hoofdzaak reeds gegist door Leendertz sr. (zie L.-St. I
XLIV-XLV, met de noot). - Dat Coster in de voorrede van het in 1619 voor 't eerst gedrukte stuk
- vol bitse, schampere uitvallen tegen Rodenburg c.s., leden der Oude Kamer (zie Jonckbloet,
3

2

Gesch. III 171-5; Te Winkel, Ontwikkelingsg. III 236-8) - Hooft's naam als dichter van het
begin en ontwerper van het geheel niet noemt, doch alleen te verstaan geeft dat de (geestige)
proloog van Cupido niet van hem (C.) is zal zeker wel met H.'s medeweten en instemming
geschied zijn; ook al kunnen wij slechts gissen naar de redenen hiervoor. Van eigenlijk plagiaat
is hier dan evenmin sprake als bij de vertooningen van dienzelfden namiddag te Amsterdam
(verg. ben., blz. 259-3).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

255
stukken uit Ariosto's Orlando furioso tot een drama is gaan verwerken, hetzij hij
reeds vroeger daarmede begonnen was - was 't misschien, evenals de vertaling
van Aretino's Ipocrito, eene oude proeve van bewerking van Italiaansche
voorbeelden, tijdens of kort na zijne Italiaansche reis op touw gezet, maar onvoltooid
in portefeuille gebleven? -, de vele drukten der toebereidselen voor het (onverwachte)
1)
hooge bezoek lieten hem geen tijd om het te voltooien. Welke taak hij dus opdroeg
aan zijn medestander bij de afscheiding van de Oude Kamer en de stichting der
Duitsche Academie, den knappen, vluggen, handigen tooneeldichter Dr. Samuel
2)
Coster, die ook - nu, evenals 30 jaar later - voor de vertooningen te Amsterdam
zorgde. En ‘in 't Iaar 1618 is dit spel ghespeelt op den huyse tot Muyden in de groote
3)
zaal, tot onthaal van zijn Excell. Prince van Orangen’ ; zeker wel, evenals de latere
4)
vertooningen te Amsterdam door leden der jonge Duitsche Academie .
Had Hooft zich ten vorigen jare, louter negatief, bepaald

1)
2)
3)
4)

Verg. de groote, maar vergeefsche toebereidselen voor het (ter elfder ure afgezegde) bezoek
van Frederik Hendrik op het Muiderslot in 1630 (zie H., Br. II 65-99).
Zie ben., blz. 280.
Aldus aan 't slot der ed. 1619: zie Coster, ed. Kollewijn, blz. 369.
Die immers ook in de vertooningen der volgende dagen te Amsterdam (zie straks), en
eveneens bij de (op den titel der ed. 1619 vermelde) latere vertooning der Isabella in de
Duitsche Academie medewerkten. V. Lennep's meening (ed. Vondel II 631), dat de Oude
Kamer het stuk te Muiden vertoond zou hebben is natuurlijk eene, reeds door Jonckbloet
(a.w. 171) gewraakte, vergissing.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

256
tot een voorzichtig achterhouden of terugnemen van zijn Baeto, ten einde ergernis
en twist te vermijden, deze positieve hulde van den Libertijn Hooft aan den
beschermer der Calvinisten gaat veel verder; zij bevreemdt ons aanvankelijk; ja zij
schijnt weinig geschikt om ons voor Hooft in te nemen. En ... het bleef hier niet bij!
sten

Van Muiden ging 's Prinsen reis dien 23
Mei verder naar Amsterdam, waar hij
1)
te vijf uur aankwam . Dat, vooral in dit tijdsgewricht (tusschen de scherpe Resolutie
in 1617 en de afdanking der waardgelders enz. in 1618), de Contraremonstrantsche
regeering van Amsterdam den met haar eensgezinden Prins Maurits bij zijn bezoek
met plechtig en feestelijk eerbetoon wilde ‘onthalen’, is zeer natuurlijk. En zooals
gewoonlijk kregen de Oude Amsterdamsche en de Brabantsche rederijkerskamers,
de bij alle ‘inkomsten’ en andere officieele plechtigheden onmisbare
‘feestcommissiën’, ook nu den last of de uitnoodiging om ter eere van den hoogen
2)
gast eenige vertooningen in elkaar te zetten . Maar ook, ja vooral, de nog geen jaar
oude Duitsche Academie heeft, al dan niet op last of met toestemming der stedelijke
regeering (zie straks), bij 's Prinsen intocht en verblijf een reeks vertooningen
3)
gegeven, uitvoerig beschreven door (of althans met eene voorrede van) S. Coster .
4)
Voor den dag der inkomst had zij 10 ‘steygher-schuyten’ gehuurd, die door de
stadsgrachten voeren, van het nieuwe gebouw der Academie op de Keizersgracht
bij de Runstraat, in den toen nog heel nieuwen uitleg der stad van 1612, naar

1)
2)

3)
4)

o

Zie het verhaal in Wagenaar, Amst., 8 ed., IV 298-301.
Verg. b.v. de vertooningen te Amsterdam in 1609 (ter viering van het Bestand: zie Hooft,
Ged., ed. L.-St., I 85, 345), 1638 (ter eere van Maria de Medicis: zie Barlaeus' Medicea Hospes
en Vondel, ed. V.L., III 450), 1642 (ter eere van Henriette Maria van Engeland: zie l.a.w. IV
122-3 en Coster, ed. Kollewijn, 577), 1648 (ter viering van den vrede: zie ben., blz. 280); en
verder de gelijktijdige, als vanouds schitterende ‘intreyen’ van landvoogden enz. in de
toenmalige Spaansche Nederlanden, waaraan Rubens en andere kunstenaars medewerkten.
Zie Coster, ed. Kollewijn, 579-94.
‘Dat is een schuit, het sy roei, of seilschuit, die van een steiger afvaart’ (Winschooten, Seeman,
289: zie ook Witsen, Scheepsbouw, 170a).
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het Prinsenhof (het hedendaagsch Stadhuis), ‘alwaar de Prince wt het venster lagh’:
eene aanpassing van den ouden, middeleeuwschen trant der zich door de
stadsstraten voortbewegende processiën met ‘wagenspelen’ enz. aan het karakter
van het ‘scheeprijk Amsterdam’, het ‘Venetië van het Noorden’, waaruit misschien
1)
wel reeds eenig besef zijner eigenaardige schoonheid spreekt . ‘In de eerste schuyt
die los voorheen voer waren Trompetters en Trommelslagers’; van de acht volgende,
aan elkaar verbonden met een oranje snoer, droeg de eerste Mars, ‘bediedende ...
den Prince van Orangen, die met goeden Raadt aanstaande swaricheden niet
minder weet te verhoeden, als alreede gheborene machtich is door de wapenen te
dooden’; geflankeerd ‘door de ware Godsdienst en de onghevalschte Gherechticheyt’
de

enz. Op de 7 volgende schuiten waren de 7 Provinciën verbeeld, op de 10 de
2)
Academie .
Na dit plechtig openbaar ‘onthaal’ kwam den volgenden dag, 24 Mei, eene
huldiging binnenskamers, wederom door de Academie, in den kleineren kring van
Overheid en genoodigden. In haar gebouw werden toen veertien ‘vertooningen’
gedaan van heldenfeiten uit den oorlog met Spanje: alles ter eere der Prinsen Willem
en Maurits van Oranje en in tegenwoordigheid van den laatste. En den derden dag,
25 Mei, heeft de Academie den Prins tot aan den Overtoom weder uitgeleide gedaan,
nu met niet minder dan 20 schuiten. Twee met muzikanten, twee ter eere der beide
Prinsen van Oranje; dan de acht bovengenoemde van 23 Mei en zes met ‘gewapende
mannen’, ‘getrouwe Nederlanders’, ‘Na-gheburen, daar de Landen mede verbonden
zijn’, ‘vreemde Natien, daarmede wy handelen’, ‘onderghebrachte volcken’, en
de

eindelijk (zeker tot vermaak des volks) ‘zommige gecken ende narren’. Een 19
schuit vertoonde ‘wiens beleyt dit was, te weten dat de Duytsche Academie dit wt
last van Burgemeesteren deden’, en in

1)
2)

Verg. de bekende in 1638 en 1642 gegeven waterspelen of -vertooningen (zie het boven,
blz. 256, noot 2, aangehaalde).
Zie de uitvoerige beschrijving van den geheelen (water)weg bij Wagenaar, t.a.p.
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ste

de 20 zaten ‘de H o o f d e n en Voorstanders der Nederduytsche Academie’ (doelt
dit wellicht ook op Hooft?).
Met dit ‘wt last van Burgemeesteren’ schijnt wel te strooken dat in den tweeden
1)
druk de ‘Verklaringhe’ dezer vertooningen niet meer, als in den eersten, wordt
gedaan ‘Aan yder een’, maar ‘Aende EE. Heeren, onze Heeren de Burgemeesteren
2)
3)
dezer Stede Amsterdam enz.’ . Doch hoe hiermede te rijmen dat deze ‘verklaring’
begint met: ‘Onverzocht ende uyt onze vrye wil zijn wy met alle de Burgeryen
gheneghen gheweest, om zoo veel tot eere dezer Stede op de ghewenste komste
van zijn Excellentie toe te stellen, als de kortheydt des tijdts (die gheen twee uren
en was) ons toeliet’: dezelfde blijkbaar opzettelijke nadruk en ophef, als waarmede
de voorrede spreekt van ‘dit vrye en zelfs bekostigde werck’, welks ‘kosten niet verre
van de hondert ponden vlaemsch bedraghen’; al hetgeen geenszins op eene
opdracht en bekostiging dezer Academievertooningen door Burgemeesteren schijnt
te wijzen? In diezelfde voorrede is ook weer veel gewag van de ‘haters’ (de leden
der wedijverende, Oude en Brabantsche Kamers?), ... ‘hoe ... dit onse onverwachte
doen ... van de leughenachtighe achterklap valscheliick (wort) uytgheleyt, om de
toestelder deses Vertonings, (by luyden van staat en raat) lelicke te maken’; welke
‘toestelder’ toch zeker (gelijk ook Kollewijn meent) niemand anders is dan de
onderteekenaar der voorrede (en schrijver der ‘Verklaringhe’), Samuel Coster. En
nog een kwarteeuw later, in 1642, herinneren de leden der Academie (denkelijk
vooral nog of weer: S. Coster) zich aangaande deze vertooningen van 1618: ‘In
aller haest hadden die van de Oude Kamer, door last geloof ik van de Heeren
Burgemeesteren, een Toneel voor de Waegh (op de ‘Plaetse’, den

1)
2)
3)

Unger acht, in eene beoordeeling van Kollewijn's uitgave van S. Coster's Werken (Ned.
Spectator 1883, 134b), kwalijk te recht, juist daarom dezen druk den eersten.
Coster, ed. Kollewijn, blz. 578, 581.
Zie reeds Kollewijn, in a.w. 638.
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hedendaagschen Dam, nabij den Nieuwendijk), opgesmeten ... Wij (leden der
Academie), (die wel wat hadden behooren en konden doen) nevens andere Kijkers
op den Dam (den Vijgendam) staande, wierde van een hoope herselooze,
uytgelatene ... gasten bespot ..., om dat wij, die geen last en hadden, nevens andere
niet woelende (druk bezig) waren, 't liep zo hoog dat wij geraden vonden, ... in aller
haast iets toe te stellen. Men huurde op eygen koste negen steygerschuyten, die
met der vaerd (aanstonds) voor de plaatse die de Academi genoemt was, haar lieten
1)
vinden enz.’ .
Zou de volgende voorstelling misschien een bevredigende verklaring kunnen
geven van deze oogenschijnlijk tegenstrijdige berichten?
Tegen de komst van den Prins waren de Oude Amsterdamsche en de Brabantsche
Kamers, denkelijk geheel of meerendeels uit goede Contraremonstranten
2)
bestaande , door Burgemeesteren gelast of uitgenoodigd, vertooningen ter eere
van zijne Exc. toe te stellen. De pas gestichte, moderne, Duitsche Academie, zeker
reeds niet in den reuk van Calvinistische heiligheid of zuiverheid in de leer staande,
had daarentegen geenerlei opdracht ontvangen. Doch de wedijver met of naijver
op de beide andere ‘Kamers’, nog geprikkeld door den spot des volks met hun
‘buitenstaan’, wel denkelijk ook verbonden met den wensch om zich te zuiveren van
de in deze hachelijke tijden voor hun gezelschap, ja voor hunne personen gevaarlijke
blaam, niet zuiver in de kerkleer en geen goede ‘oude, oprechte patriotten’ of ‘geuzen’
te zijn, den wensch derhalve om hunne goede vaderland- en Oranjelievende
3)
gezindheid metterdaad te ‘ver-toonen’ , noopte hen om, op eigen

1)
2)

3)

Zie dit alles aangehaald in a.w. 577-80.
Over de vertooningen of triomfbogen dezer beide zie Te Winkel, a.w. III 236; Naber a.w. 133;
Worp, Amst. Schouwb. 40-1. Zij waren goeddeels, veel meer dan die der Academie, bijbelsch
en goed-gereformeerd gekleurd.
Jonckbloet's voorstelling (III 172): ‘De Academisten stonden, waarschijnlijk door den invloed
van Hooft, hoog in 's Prinsen gunst’ mist, dunkt mij, elken grond en alle waarschijnlijkheid.
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gezag en in enkele uren tijds, de bovenvermelde vertooningen op te zetten en toe
te stellen; waarbij Coster, de eigenlijke stichter en hoofdpersoon der Academie en
de latere beschrijver dezer vertooningen, de bedrijvige hoofdpersoon was, maar
waarbij, evenals bij de stichting der Academie en bij de ontvangst te Muiden, allicht
ook de burgemeesterszoon en drost Hooft de krachtige behulpzame hand zal hebben
geboden. Later, na het vertrek van den Prins, zullen dan de Academisten op een
verzoek om vergoeding, door de stad, der door hen gemaakte groote kosten,
misschien ook of vooral uit aanmerking van het bijzondere welslagen hunner (die
der beide oude Kamers allicht overtreffende) vertooningen, eene gunstige
beschikking van Burgemeesters verkregen hebben. Want inderdaad heeft de stad
Amsterdam aan S. Coster ƒ 200. - betaald ‘over de onkosten by de Nederduytsche
Academie int incomen ende uytvaren van zyn excelentie binnen deser stede’, en
later nog eens ƒ 356. -, incl. ƒ 48. - voor ‘speluyden’: samen ƒ 556. - (d.i. zeker het
boven, blz. 258 genoemde bedrag van bijna 100 ponden vl. = ƒ 600. -). De Eglentier
1)
kreeg slechts ƒ 160. -, had dus blijkbaar veel minder vertoons gemaakt .
Op deze wijze zijn de verschillende berichten wellicht overeen te brengen. De
vertooningen in de Academie waren niet officieel, van stadswege, op touw gezet,
maar de door haar den vorigen dag in 't openbaar ten beste gegevene waren zóó
fraai geweest (fraaier dan die der beide oudere ‘Kamers’), dat Burgemeesteren
welstaanshalve niet konden nalaten den Prins ook naar de Academie te geleiden
en ook later de gemaakte kosten uit de stadskas te vergoeden.
Dat ook Hooft, als altijd achter de schermen, in dit alles mede de hand heeft gehad
vindt nu ook een sterken steun in hetgeen de Academie zoowel bij als na die
vertooningen voor den Prins en de stadsregeering ten gehoore heeft gebracht.
Vooreerst werd den tweeden dag een geheel tooneelstuk van Hooft ver-

1)

Unger in Ned. Spectator, 1883, 134; Van Biema in Oud Holland, XXIV 118.
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toond. Doch wederom n i e t de ten vorigen jare voltooide en voor de vertooning (bij
de inwijding der Academie?) bestemde Baeto. Maar wèl werd de reeds eenige jaren
oude Geeraerdt van Velsen voor den dag gehaald! En als ware dit nog niet genoeg,
de teksten bij de op dienzelfden tweeden dag aan den Geeraerdt voorafgaande 14
1)
allegorische vertooningen waren bijna alle aan ditzelfde tooneelspel ontleend; t.w.
al datgene daaruit wat door inhoud en voorstelling als voor zulk eene
veraanschouwelijking opzettelijk geschreven scheen. Niet dus natuurlijk Gijsbrecht
van Aemstel's theoretisch-staatsrechtelijke redeneeringen, voorloopers der
2)
soortgelijke beschouwingen in den Baeto , over de aloude herkomst en de macht
der ‘Staten’; maar alleen of vooral, uit de profetie van den stroomgod van de Vecht,
de verheerlijking van het Oranjehuis! Ziehier een volledig overzicht dier ontleende
verzen:
1. Wreedheid der Spanjaarden: Geer. v.V., Rey van Hemellieden, vs. 573-604
(het eenige gezongen stuk; bij de volgende werd alleen gesproken).
2. Alva's tirannie: zes versregels, van Coster?
3. Prins Willems gewapend verzet: G.v.V., voorspelling van de Vecht, vs. 1512-21
3)
(vooraf ging het door trompetters geblazen ‘Wilhelmus van Nassouwen’! .
4. 's Prinsen moord: a. G.v.V., aanhef van den Rey van Amstellandsche Jofferen,
vs. 265-8; gevolgd door b. acht versregels, wederom van Coster?
5. Maurits in de plaats zijns Vaders gesteld: G.v.V., voorspelling van de Vecht,
vs. 1524-32.
6. Maurits' krijgsbedrijven: id., vs. 1533-9.

1)

2)
3)

Men vraagt zich onwillekeurig af hoe er, ‘tusschen de bedrijven’ van al deze feestelijke
vertooningen der drie gezelschappen, nog tijd overschoot voor wat toch zeker het hoofddoel
van Maurits' komst geweest zal zijn: overleg, met krachtigen aandrang, over den hachelijken
staat des lands. Wagenaar zegt trouwens, t.a.p.: ‘Of hy, gedurende zyn verblyf hier ter Stede,
eenige zaaken van gewigt met de Wethouderschap verhandeld of geregeld heeft, is my
nergens gebleken’.
Verg. boven, blz. 136-7.
Verg. Isidoor-Teirlinck-Album 126.
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7. De veroverde landen en steden: id. vs. 1540-56.
8. Maurits met vele andere graven van Nassau (als Alexander de Groote met
zijne diadochen), samen verbonden ‘tot verlossinghe van onze lieve Vaderlandt’:
id. vs. 1557-75.
9. Slag op de Thieltsche heide: id. vs. 1576-88.
1)
10. Slag ‘van Vlaanderen’ (bij Nieuwpoort): id. vs. 1596-1607 .
11. Scheepsstrijden: id. vs. 1702-11.
12. Het Bestand: id. vs. 1608-11.
13. Maurits ‘verheven gestelt ... int midde vande zeven Vereenichde Nederlanden,
... te zamen gekoppelt ... met een Orangen bant’: id. vs. 1734-41.
14. De Duitsche Academie met Apollo en de 9 Muzen spreken Maurits toe: Hooft's
Achilles en Polyxena: choor, vs. 361-88 (hier en daar te verbeteren naar L.-St. II
1)
57-8) .
Het grootste gedeelte der voorspelling van de Vecht is hier overgenomen;
weggelaten zijn de verzen 1478-1511, 1522-3, 1589-95, 1612-1701 en 1712-92,
die alle meer in 't bijzonder de oude geschiedenis en den groei en bloei van
Amsterdam of de scheepvaart betreffen. De verzen waren met tact gekozen en
trouwens voor deze gelegenheid als geknipt: kant

1)

Kollewijn heeft blijkbaar geen dezer verzen herkend: hij waarschuwt alleen tegen een mogelijk
voorbarig besluit, ‘dat hij (Coster) de vervaardiger is van al de gedichtjes, die in zijne
o

beschrijving voorkomen’ (blz. 638). Unger heeft n . 1, 4a en 14 herkend (a.w. 134b); Stoett
geeft behalve deze drie ook nog 3, 5-12 op) (L.-St. II 449, 456). Te Winkel heeft de versregels
zeker niet nader beschouwd, ze althans niet herkend, en ook Stoett's aanwijzing over 't hoofd
gezien: hij spreekt ten minste alleen van ‘vertooningen, door Coster ontworpen en van
toepasselijke versregels voorzien’ (a.w. III 236). - Alleen de 6 verzen (alle met slepend rijm)
o

1)

o

van n . 2 en de 8 van n . 4b heb ik niet kunnen terugvinden. Vormen als die'y en die'r, beide
als één lettergreep te lezen, wijzen m.i. ook niet Hooft, bij wien ik mij niet herinner zoo iets
gelezen te hebben, maar veeleer Coster als auteur aan (verg. b.v. zijn Ithys 314, 315, 319,
323, 449, 453, 462; Rijcke Man 416, 424; Iphig. 932 enz.). Die verzen missen trouwens ook,
dunkt mij, Hooft's zwierigen zwaai. Zij zullen door C., Hooft's medestander en helper, ter
aanvulling, waar G.v.V. hem in den steek liet, voor deze gelegenheid vervaardigd, niet aan
een zijner spelen ontleend zijn; in welk laatste geval Kollewijn, Coster's uitgever, ze immers
wel herkend zou hebben. Ook de verzen, den vorigen dag, 23 Mei, voor het Prinsenhof den
Prins toegezongen (Coster, ed. Kollewijn, blz. 584) zullen allicht door Coster, kwalijk door
Hooft, gedicht zijn.
Kollewijn heeft blijkbaar geen dezer verzen herkend: hij waarschuwt alleen tegen een mogelijk
voorbarig besluit, ‘dat hij (Coster) de vervaardiger is van al de gedichtjes, die in zijne
o

beschrijving voorkomen’ (blz. 638). Unger heeft n . 1, 4a en 14 herkend (a.w. 134b); Stoett
geeft behalve deze drie ook nog 3, 5-12 op) (L.-St. II 449, 456). Te Winkel heeft de versregels
zeker niet nader beschouwd, ze althans niet herkend, en ook Stoett's aanwijzing over 't hoofd
gezien: hij spreekt ten minste alleen van ‘vertooningen, door Coster ontworpen en van
toepasselijke versregels voorzien’ (a.w. III 236). - Alleen de 6 verzen (alle met slepend rijm)
o

o

van n . 2 en de 8 van n . 4b heb ik niet kunnen terugvinden. Vormen als die'y en die'r, beide
als één lettergreep te lezen, wijzen m.i. ook niet Hooft, bij wien ik mij niet herinner zoo iets
gelezen te hebben, maar veeleer Coster als auteur aan (verg. b.v. zijn Ithys 314, 315, 319,
323, 449, 453, 462; Rijcke Man 416, 424; Iphig. 932 enz.). Die verzen missen trouwens ook,
dunkt mij, Hooft's zwierigen zwaai. Zij zullen door C., Hooft's medestander en helper, ter
aanvulling, waar G.v.V. hem in den steek liet, voor deze gelegenheid vervaardigd, niet aan
een zijner spelen ontleend zijn; in welk laatste geval Kollewijn, Coster's uitgever, ze immers
wel herkend zou hebben. Ook de verzen, den vorigen dag, 23 Mei, voor het Prinsenhof den
Prins toegezongen (Coster, ed. Kollewijn, blz. 584) zullen allicht door Coster, kwalijk door
Hooft, gedicht zijn.
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en klaar; vooral bij den uiterst korten tijd van voorbereiding een onwaardeerbaar
fortuintje voor den régisseur der Academie! Het succes dezer vertooningen van des
Prinsen, meerendeels nog versch in 't geheugen liggende, roemrijke krijgsbedrijven,
begeleid door Hooft's fiere, van nationalen trots zwellende verzen, zal waarschijnlijk
niet gering zijn geweest. Wel denkelijk hebben de Academisten door het talent
hunner leiders, Coster en Hooft, de eer van den dag gehad. En ‘de Academie was
op dat bezoek (van den Prins) niet weinig trotsch en bralde er op in het weldra
1)
volgende jaarspel’ : het ‘Ghezelschap der Goden’, enkele maanden na 's Prinsen
bezoek, op haren eersten verjaardag, 1 Aug. 1618, vertoond.
Maar de gissing, door Unger (Ned. Spect. 1883, 134) geopperd, door Stoett (Hooft
II 449) twijfelend beaamd, dat Hooft's verzen ‘wellicht buiten zijn toedoen’ en ‘zonder
(zijn) medeweten’ door Coster voor die vertooningen gebruikt zouden zijn, lijkt mij
ongegrond. De toenmalige begrippen over letterkundigen eigendom mogen
2)
aanmerkelijk van de onze verschild hebben , ik kan 't niet waarschijnlijk achten dat
Coster zoovele verzen van zijn voornamen, ook als dichter hooggeeërden
medestander, den burgemeesterszoon en drost van Muiden, zonder diens
toestemming gebruikt zou hebben bij eene openbare en officieele tooneelvoorstelling,
en dat nog wel in dit hachelijk tijdsgewricht, waarin men - en zeker Hooft - wel nauw
3)
had te letten op hetgeen men in 't openbaar te hooren gaf . Zoowel te Muiden als
te Amsterdam, den eersten en den tweeden dag, zal Coster wel in overleg met Hooft
gehandeld hebben.

1)
2)
3)

Jonckbloet, t.a.p.; met aanhaling der verzen, thans herdrukt in Coster, ed. Kollewijn, blz.
571-2, vs. 524-31.
Zie o.a. Tschr. XLIX 168-78.
Zie reeds Gallée, Academie en Kerkeraad 15: ‘De ... vertooningen ... op 23 ..., 24 ... en 25
Mei waren alle zonder eenige toespeling op de tijdsomstandigheden. Misschien hadden
Burgemeesteren juist te voren hem (Coster) een duchtige les gelezen en, in gevolge het
verzoek der predikanten, de Academie wat besnoeid in hare oefeningen, zoodat Coster, voor
strenger maatregelen beducht, het wijzer achtte voorloopig de tegenpartij niet meer aan te
hitsen’.
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Maar bovendien zal, dunkt mij, Hooft's toestemming tot dit herhaald gebruik zijner
verzen niet alleen voor de Academie onmisbaar geweest, maar ook gaarne door
hem gegeven zijn; ja ik acht het zeer wel mogelijk dat hij zelf de aanstichter dezer
ontleeningen is geweest. Zijne mede- of samenwerking met Coster èn bij het
volschrijven en spelen van de Isabella te Muiden èn daarna bij het toestellen der
vertooningen te Amsterdam, waardoor in enkele dagen achtereenvolgens zijne (en
Coster's) Isabella, daarna vertooningen uit zijn Geeraerdt van Velsen en Achilles
en Polyxena, eindelijk nog eens eerstgenoemd tooneelspel geheel ‘te berde’ kwamen
(en dat alles ter eere van Prins Maurits!), moge ons een ietwat onbescheiden, ja
opdringerig naar voren schuiven van eigen werk schijnen, een en ander was
waarschijnlijk niet alleen voor de Duitsche Academie een ware uitkomst; maar deze
houding was denkelijk geenszins in strijd met Hooft's aangenomen gedragslijn en
zijne innerlijke gezindheid.
Hoe Hooft en Coster en de overige leden der Academie op dat tijdstip eigenlijk
in hunne ‘binnenborst’ dachten, wat zij gevoelden ten aanzien der hoogsternstige
crisis, waarin de stads- en landszaken verkeerden, kunnen wij slechts bij gissing
bevroeden: wij kunnen niet weten, of de vleiende hulde, door hen aan Maurits
gebracht, door allen oprecht gemeend, dan wel een door den nood afgedwongen
‘vertooning’ (in anderen zin!) was, die den stil verbeten wrok dezer aanhangers der
partij van Oldenbarnevelt en De Groot (en ook Hooft sr. en jr.) moest verbergen.
Maar in allen gevalle schijnt mij Hooft's houding en gedrag niet alleen en uitsluitend
uit zijn ‘voorzichtigheid’ te verklaren, noch als een onoprechte en laffe oogendienarij
streng te gispen. Zeker, voor ons gevoel is er een aanmerkelijke afstand, ja, als
men wil, gaapt er een kloof tusschen wat den eigenlijken inhoud, de strekking
uitmaakt van het 29 Mei 1617 door Hooft voltooide, geheel in den libertijnschen
geest geschreven ‘theologisch-politisch traktaat’, Baeto: de verheerlijking van den
vrede, van de aristocratisch-
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republikeinsche beginselen der Staten van Holland, van de vrijzinnig-godsdienstige
opvattingen ... en de hulde, juist een jaar later, 23 en 24 Mei 1618, door dienzelfden
Hooft zoo herhaaldelijk en nadrukkelijk gebracht aan den persoon en den
oorlogsroem van den Stadhouder, gereedstaande, ja reeds onderweg en doende
om het verzet van de zooevengenoemde partij der Staten van Holland, desnoods
gewapenderhand, neer te slaan, hunne macht te breken, en aan de Staten-Generaal,
maar daarmede ook aan de Contraremonstrantsche ijveraars, steunende op ‘het
gemeen’, de zege te verschaffen. En het is onaannemelijk dat een man als Hooft
deze tegenstrijdigheid zelf niet beseft zou hebben. Men kan zich ook licht voorstellen
dat een fel, hartstochtelijk partijman alle medewerking tot zoodanige hulde met
verontwaardiging geweigerd zou hebben. Maar ... een martelaar voor zijne
overtuiging was Hooft nu eenmaal niet, kon, wilde hij niet zijn (evenmin als eene
eeuw vroeger Erasmus). Zijne houding is, voor zoover wij kunnen en mogen
oordeelen, ook nu weder veeleer voorzichtig, verstandig, ‘wereldwijs’ dan kloek en
heldhaftig. Doch heeft men het recht om hem wegens deze (gegiste) houding hard
te vallen, hem van ontrouw, dubbelhartigheid en huichelachtig vleiende aanbidding
dezer politieke rijzende, ja ‘Triumphante Zon’, van weerhanerij te beschuldigen en
deswege te veroordeelen? Men kan zich immers zeer wel voorstellen dat hij, hoezeer
innerlijk hevig bewogen door het beloop der zaken, waarvan de partij van
1)
Oldenbarnevelt het slachtoffer stond te worden, toch door zijn rust- en
vredelievenden aard genoopt werd, zich ver te houden van allen fellen partijstrijd,
2)
waarvan hij een innigen afkeer had , dien hem ook - kon

1)

o

Er zijn twee brieven van Hooft aan Oldenbarnevelt bewaard (ed. V. Vl., n . 31, van 20 Jan.
o

2)

1614; n . 56, van 14 Nov. 1616): beide ambtsbrieven, waaruit niet veel valt op te maken.
Alleen mag men uit den eersten, waarin hij zich verontschuldigt wegens zijne afwezigheid
van Muiden tijdens een onverwacht bezoek van O., wellicht zekere persoonlijke betrekking
afleiden, die ook uit hoofde der relatiën tusschen zijn vader en O. verre van onwaarschijnlijk
mag heeten.
Verg. o.a. zijn oordeel over Vondel's hekeldichten en latere Roomsche propaganda (zie N.
Taalg. XXIV 124-7, 161-4).
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hij eerlijk meenen - zijn rechterlijk ambt eigenlijk verbood: hij wilde noch mocht
openlijk kleur bekennen en zich bloot geven. Trouwens, de houding van vele zijner
geestverwanten is, naar ik meen, niet fierder en hooger geweest dan de zijne; zeker
1)
niet die van De Groot een paar maanden later, na zijne gevangenneming . Niet
allen waren van hetzelfde harde hout gesneden als de hoofdpersoon, Oldenbarnevelt!
Bovendien behoefde Hooft zich zelf hoogstwaarschijnlijk geen geweld aan te
doen om mede te werken tot eene hulde aan den Prins. Voor hem en zijne
tijdgenooten bestond de tegenstelling: Staatsgezind en Prinsgezind nog niet, althans
niet in den heftigen vorm, die ze een halve eeuw later in onverzoenlijke
partijschappen zou doen ontaarden. Evenals zijn vader vereerde hij, zooals reeds
gezegd, van heeler harte den ouden Prins, ‘Vader Willem’, ‘hoogloffelijker memorie’.
En ook diens zoon, Prins Maurits, had hij tot dusverre, als zoodanig en als veldheer,
2)
meermalen en gaarne oprechte hulde bewezen ; waartoe dus waarlijk niet alleen
de dankbaarheid voor zijne benoeming tot drost van Muiden hem - zooals niet zelden
gesmaald is - behoefde te verplichten, te nopen. En die hulde, in zijn Geeraerdt in
1613 aan den zegevierenden veldheer gebracht, behoefde hem thans, in 1618, ook
niet op de lippen te besterven: zij kon ook nu - in spijt van politiek-religieus verschil
van gevoelen omtrent de bevoegdheid en de taak van den ‘vorst’, en ook zonder
verloochening zijner persoonlijke vereering voor Oldenbarnevelt en De Groot, en
zonder huichelachtige vleierij - nog even oprecht door hem beaamd worden. Hooft
bezat een vooral voor dien tijd groote mate van objectiviteit, hij was in staat
verschillende eigenschappen in denzelfden persoon te onderscheiden en te
erkennen. En ten slotte had hij in dezen ook, evenals ten vorigen jare bij de opening
der Duitsche Academie, wederom niet alleen reke-

1)
2)

Zie zijn befaamden brief aan den Prins (Blok, a.w. IV 179-80).
Zie boven, blz. 170 en 252, noot 2.
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ning te houden met zijne eigene belangen, maar ook met die der nog niet éénjarige
instelling, in welker oprichting en leiding hij tot dusverre zulk een groot aandeel had
1)
gehad, welker bloei hem toen waarschijnlijk nog na aan 't hart lag . Mocht hij deze
jonge, nog teere plant, welker voortbestaan naast, tegenover de oudere
rederijkerskamers nog geenszins verzekerd was, reeds nu blootstellen aan de juist
in die dagen zoo hachelijke kans om in den kerkelijk-politieken strijd betrokken te
worden, met al de gevolgen van dien?
Maar wel mogen wij gissen dat de ervaringen, in dit jaar opgedaan, en niet minder
de moeilijkheden, voortvloeiende uit de pogingen tot openbare vertooning van
Coster's Iphigenia, er toe hebben medegewerkt, dat Hooft zich sindsdien gaandeweg
2)
meer teruggetrokken heeft uit de Duitsche Academie , die aan zijne leiding ging
ontsnappen en onder die van Coster meer en meer andere wegen insloeg dan de
door hem voor deze nationale hoogeschool gewenschte, die verdwaalde in politieke
en literaire (al te vaak persoonlijke) twisten, welke hem tegenstonden. Hij liet Coster
het veld vrij en trok zich in zijn Muiderslot terug, om zich verder bijna geheel aan
het schrijven van zijn Henrik den Grooten en anderen historischen proza-arbeid te
wijden.
Dit alles werd - men houde 't wel in 't oog - te Muiden en te Amsterdam voor en ter
eere van Prins Maurits vertoond op het eind van Mei 1618, toen de spanning in heel
Holland hoog gestegen was! Die in de volgende maanden nòg hooger zou stijgen:
de ‘peripetie’, de ‘ommekeer’ der handeling in dit treurspel van den staat liet zich
niet lang meer wachten. De gebeurtenissen volgden elkander met groote snelheid
op: 23 Juli 1618 bezending der Staten-Generaal aan de Staten van Holland en
Utrecht om beide gewesten ‘door overreding

1)
2)

Verg. boven, blz. 251-252.
Verg. Te Winkel, a.w. III 237.
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of anders met de geschiktste middelen’ tot afdanking der waardgelders enz. te
bewegen; enkele dagen later bezending der Staten van Holland (o.a. De Groot)
naar Utrecht in tegengestelden zin; na vele strubbelingen 31 Juli de afdanking der
waardgelders te Utrecht door Maurits gewapenderhand afgedwongen; 17 Augustus
besluit der Staten-Generaal tot afdanking der waardgelders in Holland; Holland legt
het hoofd in den schoot, geeft toe, ook ten aanzien der Nationale Synode; 25 Aug.
Oldenbarnevelt en De Groot gevangengenomen. Daarop in Sept.-Nov. Maurits'
ommereis in de Hollandsche steden, om er de wet in Contraremonstrantschen,
anti-libertijnschen geest te verzetten; waarbij ook te Amsterdam de in de vroedschap
reeds bestaande Contraremonstrantsche meerderheid nog versterkt werd, ondanks
het bekende, door Maurits afgewezen protest van ‘bestevaer’ C. Pz. Hooft (die
1)
echter zelf, evenals sommige andere Libertijnsche ‘raden’ zitting behield) . Diens
partij, de partij ook van zijn zoon, den drost, had het pleit verloren.
Dat ook in deze maanden en in de daarop volgende jaren, 1618-25, Hooft's Baeto,
waarin de nu veroordeelde beginselen over de betrekking tusschen Staat en Kerk
en over de souvereiniteit der Provinciale Staten verkondigd en verdedigd werden,
nog ‘in portefeuille’ bleef kan ons waarlijk niet verwonderen. De ‘terechtstelling’ van
Oldenbarnevelt, de ‘eeuwige gevangenschap’ van De Groot on Hoogerbeets op
Loevestein, de Dortsche Synode, de afzetting der meer dan 200 Remonstrantsche
predikanten, de strenge achteruitzetting van Oldenbarnevelt's aanhangers, de
heerschappij der Contraremonstranten in de Kerk en haar invloed op de burgerlijke
overheid, eindelijk de aanslag op Maurits in 1623 hielden de gemoederen in gedurige
onrust en spanning, en maakten het uitkomen, op 't tooneel of in druk, van een stuk
als Baeto hoogst onraad-

1)

Zie over dit alles b.v. Blok, a.w. IV 167-76.
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zaam, ja gevaarlijk: het vertoonen of uitgeven er van ware het werpen van olie in 't
pas gesmoorde, maar nog smeulende vuur geweest; hetgeen van iemand als Coster
wel, van Hooft zeker niet te verwachten was.
1)

Maar sinds omstreeks 1622 kwam er te Amsterdam een kentering in het getij . Wel
was de Contraremonstrantsche meerderheid der vroedschap in 1618 nog versterkt;
bij welke trouwens altijd naast de ‘religie’ ook de ‘negotie’ - vanouds d e twee
2)
hefboomen om ons volk in beweging te brengen - een rol speelde . Maar door
allerlei oorzaken werd de Remonstrantschgezinde minderheid in de bevolking, en
2)
ook in de vroedschap, weldra weer levendig, krachtig en roerig . Evenals in andere
Hollandsche steden, waren ook te Amsterdam, als gezegd, niet alle Remonstrantschen Libertijnsch-gezinde ‘raden’ uitgestooten. Allengs werd in de vroedschap een
andere geest vaardig, zich afkeerende van de ‘preciese’ Calvinisten, meer
overhellende tot de Libertijnsche beginselen, althans tot zachtheid jegens de
Remonstranten. Bij de jaarlijksche verkiezing van burgemeesters op Vrouwendag
(2 Febr. 1622) werd het eertijds zoo machtige hoofd der Contraremonstrantsche
meerderheid, Reinier Pauw, een der 24 rechters van Oldenbarnevelt, wiens invloed
sedert 1618 dalende was, niet gekozen. De bekende Remonstrant Rem Bisschop,
broeder van den afgezetten Leidschen hoogleeraar Simon Episcopius, wiens huis
te Amsterdam in 1617 geplunderd, die zelf in 1619 gevangengenomen, en die 31
Dec. 1623 nog door de Hervormde gemeente ‘afgesneden’ was, dorst zich weldra
weer openlijk in de stad ver-

1)

Zie over het beloop en over de oorzaken dezer zwenking o.a. Naber, Calvinist of Libertijnsch
(1884), 163-4; V. Ravesteyn, Onderzoek, ov. de econ. en soc. ontwikkeling v. Amsterdam
de

2)
2)

de

gedur. de 16 en het eerste kwart der 17 eeuw (1906); Brugmans, Opkomst en bloei v.
Amsterdam (1911), 162-4; Diferee, Vondel's Leven en Kunstontwikkeling (1912), 123-32; M.
de Jong Hz., Amsterdam en Holland voor en na de koersverandering te Amsterdam in de
eerste jaren na 1620 (1927).
Verg. boven, blz. 249, noot 1.
Verg. boven, blz. 249, noot 1.
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1)

toonen . Ja, Albert Coenraadsz. Burg, hoewel zelf door Maurits in 1618 op 't kussen
gebracht, is de man die niet zeer lang daarna zelf Vondel prikkelt tot het schrijven
2)
van zijn Palamedes! ‘En zoo zwenkte Amsterdam geheel naar de contrapositie,
èn in politiek-economies, èn in politiek-kerkelijk opzicht. Was het vroeger: “Holland
Libertijns, Amsterdam Calvinist”, nu werd het “Holland Calvinist, Amsterdam
Libertijns”. En sindsdien staan Burgemeesteren van Amsterdam in den strijd tusschen
Academie en Kerkeraad, later tusschen Kerkeraad en Vondel, meestal bemiddelend
tusschen beiden; maar zoo al niet “de Kunst”, dan toch de dichters kunnen voortaan
3)
meer of min op hunne hoede en bescherming rekenen’ .
Welken invloed literatuur en leven toen op elkaar geoefend hebben is welbekend.
Ik behoef slechts even te herinneren aan den langen strijd tusschen de Duitsche
Academie - tot 1622 onder leiding van Coster, min of meer krachtig, altoos achter
de schermen, gesteund door den reeds invloedrijken Drost van Muiden? - en den
Amsterdamschen (Gereformeerden) Kerkeraad, waarin sedert 1620, vooral na den
dood van den grooten ijveraar voor het Calvinisme (en voor de scheepvaart!) Plancius
in 1621, Trigland en Smout de voornaamste drijvers waren: het verbod - door
Burgemeesters, die aan den aandrang van den Kerkeraad, met ‘de gemeente’ achter
zich, niet altijd weerstand konden bieden - der leergangen (reeds in 1618), der
4)
kluchtspelen (in 1619), van Coster's Iphigenia (in 1621) enz. . Ten slotte de
befaamde verstoring en plundering, door het Contraremonstrantsche ‘grauw’ van
de vergaderplaats der Remonstranten aan den Montalbaanstoren - ditmaal, anders
dan vijf jaar vroeger, wèl door de stedelijke overheid bedwongen en gestraft! - die
de aanleiding werd tot Vondel's ‘Rommelpot in 't Hanekot’.

1)
2)
3)
4)

Zie Diferee, a.w. 123-31.
Verg. ben., blz. 304-5.
Zie De Jong, a.w. 15.
Zie Gallée, Te Winkel enz. t.a.p.
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Toen dit laatste geschiedde (Paaschmaandag, 13 April 1626) was Hooft's Baeto
waarschijnlijk reeds in druk verschenen. Nu eerst kon, dorst, wilde de dichter zijn
stuk in 't licht geven en ten tooneele brengen.
De eerste druk van Hooft's Baeto is verschenen bij zijn neef W. Jz. Blaeu in 1626;
waarschijnlijk in het eerste begin des jaars, misschien nog wel in 1625: ante-dateering
was immers reeds toen een bekende uitgeversmanier, om boeken, verschenen in
de laatste maanden van een jaar, niet onnoodig ouder te doen schijnen dan ze
1)
waren . 27 Jan. 1626 meldt Hooft aan Huygens, dat de verschijning van zijn Henrik
den Grooten vertraagd wordt door de bezwaren, verbonden aan 't verwerven van
't privilegie; en dan verder: ‘Midlertijdt komt Baeto voor wt’; van welk stuk hij blijkbaar
nu, met vele overdreven nederigheidsbetuigingen en plichtplegingen, aan Huygens
een exemplaar zendt. Waarvoor Huygens 31 Jan. bedankt: ‘Henrick de Groote's
2)
komst verwachten wy naer sulcken voorlooper met all te veel ongedulds enz.’ . De
helaas

1)
2)

Zie b.v. Vondel, ed. WB., II 863 en 901 (Palamedes). Volgens Worp, Gesch. v.d. Amst.
Schouwb. 55 was dit echter toen te Amsterdam geen gewoonte.
Met deze volgorde schijnt nu echter kwalijk te strooken Hooft's oudere brief van 13 Jan. aan
den schepen Bakker, ten geleide van een boekgeschenk: ‘naar 't schijnt’ (schrijft Van Vloten)
‘van den Baeto’; wat men echter zou kunnen betwijfelen op grond van eene uitdrukking als
‘op hoope dat de wichtigheit der stoffe de lompheit van 't maxel ten deele sal opweghen’, die
toch eer op Henrik den Grooten dan op Baeto slaat, althans past, en die inderdaad ook
nagenoeg evenzoo, in dezelfde tegenstelling, in den brief van 9 Maart aan Huygens, ten
geleide van het beloofde ex. van Henrik, met betrekking tot ditzelfde werk door Hooft gebezigd
wordt. Hooft schroomt immers niet, schept er integendeel een blijkbaar behagen in, zijne
overhoofsche, vernuftige vonden meermalen, in verschillende gelijktijdige brieven, meestal
met betrekking tot diezelfde zaken, als sieraden in te vlechten. Zoo de uitdrukking ‘arm helt’
(d.i. Baeto) in den brief van 27 Jan. 1626 aan Huygens = ‘povero principe’ in den
o

bovengenoemden Italiaanschen brief uit denzelfden tijd (V. Vl., n . 143); verg. ook de brieven
o

over De Groot's benoeming tot Zweedsch gezant te Parijs (V. Vl., n . 512-3) e.e. Evenzoo
komen, behalve de bovengenoemde uitdrukkingen, zoowel in den brief van 13 Jan. aan
Bakker als in dien van 9 Maart aan Huygens ook de volgende, weinig of niet veranderd, voor:
‘wanschepsel’, ‘misdraght van mijnen geest’ (verg. ook den brief van c. 7 Febr. 1624 aan
Huygens, V. Vl. I, blz. 240), ‘de lompheit (snootheidt) van 't maxel’, ‘o de braeve eerloosheidt,
zijne feilen op de kaak te zetten’ en ‘een algemeenen laster’ (verg. trouwens Tschr. XLIX
168-98, passim). De meeste dezer uitdrukkingen moeten, en kunnen ook wel, op den Henrik
d. Gr. slaan; ofschoon die ‘algemeene laster’ (afkeuring of zelfs smaad, te verwachten door
het uitgeven van een geschrift) op zijn minst evengoed, zoo niet beter, op Baeto toepasselijk
schijnt.
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o

ongedagteekende brief (V. Vl., n . 143) ‘Alla Signora N.N.’ (Tesselschade?), ten
geleide van een ex. van Baeto, geeft over den juisten datum evenmin bescheid.
Hoe 't zij, in 't begin van Jan. 1626 w a s het boek reeds in 't licht verschenen en
in veler handen. En waarschijnlijk was het toen ook wel reeds gespeeld; zooals zoo
vaak geschiedde, en men immers ook mag, ja moet opmaken uit Hooft's woorden
in meergemelden brief van 27 Jan. aan Huygens, volgende op het hierboven
aangehaalde: ‘(Baeto) ... arm heldt, en zoo quaelijk toegerust als den geenen past
die om Grodts wille gaet (d.i. gaat bedelen). Want seker de toeleg op der arme
weeskinderen voordeel, met hem om gelt te laaten zien, h e e f t zijnen beroiden
adel o p e e n t o o n e e l en te voorschijn g e h o l p e n ’: de (door mij) gespatieërde
woorden laten, dunkt mij, geen twijfel over dat deze ‘toeleg’ inderdaad ten uitvoer
gebracht is. En wel, blijkens de toespeling op de weeskinderen, op het tooneel der
1)
Duitsche Academie , waar het stuk bijna tien jaar geleden ook, ter opening(?),
2)
gespeeld had moeten worden ; en misschien dus reeds op 't eind van 1625 (d.w.z.
te gelijker tijd met of kort na Vondel's Palamedes?).
In dien bedankbrief van 31 Jan. 1626 bekent Huygens ‘noyt geschiedeniss met
fabelen soo deghelick gevoeght gezien te hebben. Wat de reste van 't maecksel’
(d.i., evenals in Hooft's brief: den bouw, vorm?) ‘belanght, stelle ick, niet van nu aff,
boven reick van mijne uytsprake’. Alleen verwondert hij er zich over dat ‘dit laeste
stuck wercks’ den dichter nu, zoovele jaren na zijn geboorte, nog ‘tot uitgevens toe
bevallen heeft’ enz.; in welke woorden men misschien, ondanks den hoffelijken
draai, die er ten slotte aan gegeven wordt (‘verre van mijns gelijcken stadighe
ongestadicheit, die qualick een regel sonder berouw

1)
2)

Zie b.v. Worp, t.a.p.
Zie boven, blz. 245-6.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

273
uytschrijven’ enz.), zekere bedekte ironie zou kunnen lezen.
1)
Wat bewoog - na welhaast 9 jaar - Hooft tot de vertooning en uitgave van zijn
stuk? Het antwoord op deze vraag kan wederom niet twijfelachtig zijn. De tijden
waren wel zéér veranderd. Maurits was 23 April 1625 gestorven. En aanstonds
herleeft de in de laatste jaren reeds aangewakkerde hoop der Remonstranten en
der Libertijnen: onder het wijs en vreedzaam bewind van den zachter geaarden
Frederik Hendrik, reeds lang in stilte de heul en troost der onderdrukten, zal nu een
beter tijdperk aanbreken. En hetgeen men in 1617 en 1618, uit vrees voor
ontstemming van Maurits en de zijnen, en ook daarna, ondanks den vast groeienden
ommekeer in de Amsterdamsche vroedschap, niet gedurfd had was nu geen
2)
waagstuk meer .
Na Maurits' overlijden verschijnen - durven verschijnen - kort na elkander te
o

3)

o

Amsterdam: 1 Vondel's Palamedes, in Oct. 1625 ; 2 Hooft's Baeto, een paar
o

4)

maanden later, Dec. 1625 of Jan. 1626; 3 (de derde of tweede druk? van) Coster's
Iphigenia. Drie stukken van gelijke gezindheid en strekking: alle anti-Calvinistisch,
partij trekkende voor de sedert 1618 onderliggende (maar langzaam weer
omhoogstrevende) partij der Remonstranten en der Libertijnen, pleidooien voor de
suprematie van den Staat boven de Kerk; doch, naar den

1)
2)

3)
4)

Zie boven, blz. 241.
Of de uitgave van De Groot's De jure belli ac pacis (1625) nog indruk en invloed op H.
geoefend, hem mede tot uitgeven van zijn vredesmanifest gepord heeft blijkt niet: 13 April
1626 (zie V. Vl. I 265) heeft Hooft het blijkbaar nog niet in bezit: hij zou er dus alleen zijdelings
een en ander uit vernomen kunnen hebben.
Over het vraagstuk, wanneer V. den Palamedes geschreven en uitgegeven heeft zie ben.,
blz. 285-309.
Over de mogelijkheid eener uitgave van 1617 en eener uitgave en (of) vertooning in 1621 zie
o.a. Jonckbloet, a.w. III 259-61; Kollewijn, in ed. Coster 217-20; Worp, a.w. 55, 65; Te Winkel,
a.w. III 298. De zaak is niet uitgemaakt. Het stuk is geschreven in 1617 (de inhoud althans
gedagteekend 22 Sept. 1617), maar toen zeker niet gedrukt en uitgegeven, noch vertoond;
misschien is een gedeelte er uit op 1 Nov. 1621 vertoond (in verband met de veranderde
stemming te Amsterdam?) Daarna de edd. 1626, 1630 (bis), 1631. De uitwendige geschiedenis
loopt geheel parallel met die van Baeto.
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aard der onderscheiden auteurs, zeer ongelijk van toon en stijl. Palamedes een fel,
hartstochtelijk pamflet, uit bittere verontwaardiging en diepe smart over den moord
op ‘'s Lands bestevaer’, in heete drift neergeschreven, zéér persoonlijk in zijn symen antipathieën, vol hatelijkheden tegen Maurits, Aerssen, Pauw, de predikanten
e.a.; niet zoozeer het kerkelijk-staatkundig vraagstuk behandelende als wel
voornamelijk het concreet-persoonlijk conflict op den voorgrond brengende. Baeto
daarentegen veel meer een abstract, wijsgeerig-staatkundig tractaat: half pacifistische
utopie, half kerkelijk-politiek vertoog over de betrekking tusschen volk en vorst,
tusschen staat en kerk; zeker niet zonder warmte van overtuiging, maar zonder
eenige persoonlijk-hatelijke toespeling, opgeheven in eene sfeer van aristocratische,
rustig-bezonken, wijsgeerige bespiegeling. En eindelijk in Iphigenia deze zelfde
brandende vraagstukken, maar behandeld op den heftigen, harstochtelijken trant
der pamfletten, ook veel meer democratisch en locaal-Amsterdamsch, vooral tegen
de Amsterdamsche Calvinistische predikanten gericht: fel en persoonlijk als
Palamedes, maar kerkelijk-politiek als Baeto.
Geen wonder ook dat van deze drie spelen dat van Hooft, schoon zeker niet
minder diepzinnig en belangrijk dan de beide andere, 't minst de algemeene aandacht
van lezers (en ook hoorders en toeschouwers?) trok! De ziedende toorn en de uiterst
heftige en doorzichtige aanvallen in Palamedes, de aanschouwelijke gelijkenis in
Iphigenia (vs. 924-51) van het ‘paert vol quade stuypen’ (de wereld), bereden hetzij
door den éénen, wereldlijken ruiter (-rechter) of door den ‘geeselenden’
(opzweependen), geestelijken èn den betoomenden, wereldlijken berijder te zamen,
spraken veel duidelijker taal tot de verbeelding van het Amsterdamsch publiek dan
het rustige, heldere, academische betoog van Baeto. Zou Hooft trouwens voor zijn
stuk zoodanigen opgang, en ophef, zelf ook wel gewenscht, zal hij het uitblijven
daarvan innig betreurd hebben?
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En nu, in 1626, voegt Hooft aan het, voor 't overige onveranderd gelaten, stuk, ten
behoeve der vertooning en der uitgave, na het ‘EINDT, 29 Maj 1617’ van het hs.,
nog deze 9 regels toe, waarmede hij nu den Rey van Joffren het geheele stuk laat
besluiten:
Vorsten hoogh, die wilt bekleeden
Met gloory eerlijck uw' haylighe thróónen;
Weten moet ghij, dat reden
Sinnelijck heeft, met uw' glansrijcke króónen,
Naegekuist des Sons cieraden;
Om u haer' zeeden
Nae te doen yvren, en tóónen
Uw' genaeden
Aen goên en quaeden.

Regels, vol en zwaar van velerlei zinspeling en bedoeling. Oorspronkelijk, in 1617,
eindigde het stuk met eene algemeene waarschuwing, aan 't adres der elkaar toen
fel bestrijdende partijen, eenerzijds tegen een al ‘te straf beleydt’ (het koningschap,
d.i. de tyrannie, als voorheen de Spaansche), anderzijds tegen de ‘sloopende’
1)
‘ongebondenhejdt’ (d.i. hier zeker: de in bandeloosheid ontaardende vrijheid . Eene
herhaling dus der waarschuwing aan 't slot van Geeraerdt v.V. (1712-43): de
aansporing tot ‘Maeticheyt’ - met hetzelfde beeld van den ‘toom’, den breidel (1734-6)
als in Coster's Iphigenia (924-51) - tot het bewandelen van den juisten en veiligen
middelweg, ‘recht tusschen dienstbaerheyt en wetteloosheyt heen’ (1739); alles
geheel in den geest van Hooft: gematigd, voorzichtig, en zonder al te duidelijke
toespeling op de eigenlijke strekking van het stuk en de tijdsomstandigheden. Nu
daarentegen mocht het stuk uitklinken in een blijden, en hoofschen (maar niet
slaafschen) welkomstgroet aan den pas opgetreden Stadhouder, den nieuwen
‘Vorst’. Doch tevens een ernstig vermaan tot, maar ook een vol vertrouwen op diens
onpartijdige, vredestichtende rechtvaardigheid. De vorstenkroon is het z i n n e -

1)

Verg. Ned. Wdb. X 1579-80 en Baeto 390.
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beeld, a.h.w. het afbeeldsel, der zon - de door Hooft, telkens weer en zoo gaarne
luid geprezen, juichend verheerlijkte zont! -; maar zij is tevens het v o o r beeld voor
den ‘vorst’, die, evenals de zon, de stralen zijner vorstelijke genade gelijkelijk doe
1)
lichten over goeden en kwaden en, boven de partijen verheven, ‘voor allen dezelfde’
2)
zij .
Een zachte wenk dus ook ter begenadiging der ballingen, allereerst zeker De
Groot. Want ook Hooft zag, n u Frederik Hendrik aan 't bewind kwam, een nieuwen
tijd te gemoet; een tijdperk van vrede en rust, van ruimer geloofs- en
godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid, na de verdeeldheid, de twisten, den
burgeroorlog van het Bestand en de laatste jaren van Maurits: eene ‘aurea aetas’,
als hij met schier romantisch-dwepend verlangen in Granida en in Baeto geschilderd
en ‘herwenscht’ had, als de ‘gouden eeuw’ van Frederik Hendrik inderdaad, zij 't
ook in anderen vorm en zin dan Hooft bedoelde, geworden is! En al onthield hij zich
deze enkele maal van de anders zoo geliefde woord- en naamspelingen - of
versmaadde hij het veel gebruikte Vrede-rijk, als al te duidelijk, plomp en afgezaagd?
- hij begroette in den nieuwen stadhouder zeker wel met volle ingenomenheid den
‘vorst’, die vooral den ook door hem zoo vurig begeerden binnenlandschen ‘vrede’
zou brengen. En hij stemde van heeler harte, op eigen wijs en toon en trant, in met
die andere jui-

1)

Herinnering aan het bijbelwoord (Matth. V 45): ‘Hij doet zijne zon opgaan over boozen en
goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’. - Zou Vondel misschien ook
aan deze slotwoorden van Hooft's Baeto gedacht hebben, toen hij niet zeer lang daarna (vóór
of in 1630) in zijn Roskam Hooft's vader o.a. huldigde met de bekende regels:

Hoewel ghe noit om danck hebt, zonder onderscheyd,
Bescheenen met den glans van uw' goedaerdigheyd,
Ondanckbre en danckbre, dien ghe kont ten oorbaer strecken
2)

(verg. Tschr. XLIX 184-98)?
Tevens een zinspeling op Hooft's eigen wapenspreuk (‘Omnibus idem’, ontleend aan Vergilius,
Aen. X 112: ‘Rex Iupiter omnibus idem’), die ‘waarschijnlijk een toespeling op den
magistraatsplicht behelst’ (Alb. Thijm, in Die. War. N.R. II 288), maar die stellig ook wel
dezelfde gedachte aan de zon, als hier is uitgedrukt, in herinnering brengt. - Verg. ook boven,
II, blz. 142, noot 1.
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chende stemmen, die den vorst tegenklonken: van zijn secretaris, Huygens, die
hem verwelkomt met zijn stoere, trouw-hartige Scheepspraet, en vooral van Vondel,
die onuitputtelijk is in zijn lof, die al aanstonds zijn vreugde uitjubelt in zijn Prince-lied,
zijn Begroetenis en zijn bijschriften bij de beeltenissen van den Prins en zijne gemalin
(1625), weldra, na de geboorte van den jongen Prins Willem (27 Mei 1626), gevolgd
door zijn Oranje May-lied en de volle, rijke, waarlijk ‘prachtige’ klanken van zijn
Geboortklock en zijn Klinckdicht, waarmede hij, lyrisch en episch, den nieuwen tijd
inluidt; een reeks lofzangen, in de volgende jaren nog voortgezet in zijn Verovering
van Grol (1627), zijn Amsteldams Wellekomst (1628) en zijn Zegezang (over de
verovering van Den Bosch, (1629): samen een krans van fonkelende verzen, telkens
1)
opnieuw de loftrompet stekende van des veldheers krijgsbedrijven , maar toch
altoos als middel tot den gewenschten buiten- en binnenlandschen vrede!
De negen bovenaangehaalde slotregels schijnen de eenige zakelijke toevoeging of
wijziging, door Hooft bij de uitgave in 1626 aangebracht in het 29 Mei 1617 afgesloten
2)
stuk. Die uitgave geeft den tekst, zooals de dichter dien in zijn eigen handschrift
zelf verbeterd had. Wanneer deze verbeteringen door hem zijn aangebracht:
onmiddellijk vóór en ten behoeve van de uitgave, daa wel reeds vroeger, blijkt niet.
Die veranderingen betreffen alleen de taal (woordenkeus, geslachten, verbuiging
3)
enz.) en het versrhythme ; voor den inhoud of de kerkelijk-staatkundige strekking
hebben zij geen beteekenis.

1)

2)

3)

‘Zonder des weegen ooit de minste vereering van den Vorst t' ontfangen’ klaagt Brandt, V.
42, wel te recht: eene ondankbaarheid, toch nauwelijks te verontschuldigen door wat Brandt
t.a.p. aanvoert. Verg. N. Taalg. XXIV, 174, noot 2.
Het hs. G(rothe), thans in de boekerij der Kon. Akad. v. Wetensch.; zie L.-St. I XIII. De
oorspronkelijke lezingen zijn in a.w. II 470-2 - noch zeer volledig en nauwkeurig, noch zeer
duidelijk (verg. Kossmann, in Tschr. XXXVI 99-100) - aangewezen, ten deele ook door
Koopmans opgegeven.
Verg. de uitkomsten van het onderzoek der varianten van de Granida door Kossmann, a.w.
97-151.
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Of het stuk, in 1625 of 1626 ten tooneele gebracht, nu - anders dan in 1617, toen
Hooft aanvankelijk hoopte dat de Warenar mede ‘noch eens mocht dienen om ...
1)
te vervallen (betalen) een deel van de costen, noodigh om den Baeto wt te voeren’
- door zijne actualiteit inderdaad zelf een ‘kasstuk’ geweest is? Het staat te vreezen
dat het, ondanks de voorkeur, die Hooft zelf (en m.i. te recht) aan dit stuk, boven
2)
zijn Geeraerdt, gaf , niet heeft beantwoord aan de blijde verwachting, die zijn maker
er, blijkens de hierboven aangehaalde woorden, ook in stoffelijk opzicht van
3)
koesterde .
4)
Herdrukt schijnt de Baeto eerst in 1636, in de groote editie der Gedichten, door
Van der Burgh onder Hooft's medeweten en medewerking bezorgd. De geringe in
dezen herdruk aangebrachte veranderingen betreffen wederom bijna alleen de
5)
taalvormen, vooral het grammatisch geslacht en het versrhythme .
Daarna verschenen echter afzonderlijke herdrukken in 1642 (met de vereenigde
blazoenen van de Oude Kamer en de Academie: ‘Door Yver in Liefde Bloeyende’,
6)
waarschijnlijk in verband met de nagemelde vertooningen in 1643), en in 1644 (uit
den tweeden druk van de ed. der Gredichten van 1636, doch

1)
2)
3)

H., Br. I 117 (17 Jan. 1617),
Br.; H. 21 (mede eeu uiting van spijt over den geringen opgang van het stuk?).
Indien althans deze stukken alle drie in dat jaar inderdaad te Amsterdam gespeeld zijn. Van
Baeto mogen wij dit m.i. waarschijnlijk achten (zie boven, blz. 272), van Iphigenia doet eene
uitgave van dat jaar het Worp (a.w. 73) gissen; omtrent vertooningen van Palamedes in 1625-6
schijnt niets bekend te zijn.

4)

Eene afzonderlijke uitgave van 1635, 4 , door Schotel, Avondst. 107, vermeld (zie L.-St. I
XXV) schijnt niet weergevonden, wordt althans, l.a.w. II 360, niet weer vermeld. - Zie nu
Leendertz, Bibliogr. v.H., blz. 22, no. 108a.
Zie L.-St. II 491. - Ik weersta, uit schroom voor onbescheiden wijdloopigheid, de verzoeking
om hierachter, als aanhangsel, een overzicht te geven der in 1636 door H. aangebrachte
wijzigingen; dat trouwens waarschijnlijk slechts eene bevestiging en herhaling zou zijn der
uitkomsten van K.'s onderzoek der Granida.
Twee aanhalingen in Hooft's eigen Brieven, ouder dan 1636, stemmen reeds met deze uitgave,

5)

6)

o

o

niet meer met die van 1626, overeen: vs. 1185-6 in br. 237 (a . 1630), waarin H., zeker uit
het hoofd citeerende, ‘Godskund’ vervangt door het (niet gelijkbeteekenende) ‘Godsvrucht’,
o

en vs. 874 in br. 391 (a . 1632).
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1)

met afzonderlijke pagineering) . Verder in de uitgaven der Gredichten van 1657,
1668 en 1823, der Werken van 1671, 1677 en 1704, in 1847 afzonderlijk door een
ongenoemde, in het Letterkundig Pantheon in 1853 en 1886 (de laatste maal door
Stellwagen), in de Gedichten, ed. Leendertz sr. 1871 en Leendertz-Stoett 1900,
eindelijk in de Bibl. d. Ned. Lett. door Koopmans 1910 (herdrukt 1919). Eene
Fransche vertaling, in 1822 te Parijs in een verzameling van vreemde tooneelstukken
verschenen, is in 1824 te Brussel nagedrukt, en zelfs in 1827 en 1832 te Parijs
2)
herdrukt .
En wat de vertooningen betreft, in 1643 is het stuk - misschien voor 't eerst na
1626, en denkelijk in oorzakelijk verband met de ed. 1642, die als tekstboekje dienst
deed? - nog eens voor den dag gehaald en zeven maal op den Amsterdamschen
3)
Schouwburg herspeeld . Dit geschiedde tijdens het regentschap van Jan Vos, die
waarschijnlijk de levendigheid, de drukte en de afwisseling der tooneelen van het
stuk hoog waardeerde: de verschijning der drie ‘Geesten’; den offerdienst en het
verzoeningsfeest, met Rijcheldins dood; het gevecht op het tooneel; Medea's door
een draak aan Penta overgebrachte boodschap; het afscheid en den aftocht, met
de baar van Rijcheldin, uit het vaderland: alles door Penta uit een toren aanschouwd
en gevloekt; het nachtelijk legerkamp, met Rijcheldins droomverschijning aan Baeto
enz. Vos zal 't daarbij wel niet aan de (hier inderdaad) noodige ‘konst- en vliegwerken’
hebben laten ontbreken.
De herinnering aan deze voorstellingen van 1643 zal allicht mede oorzaak geweest
zijn, dat het stuk vijf jaar later wel niet in zijn geheel ten tooneele gebracht is, maar
toch de stof

1)

2)
3)

o

Zie L.-St. I XXX, II 360 en boven, blz. 244, noot 2, ... doch nu Leendertz, Bibliogr. v.H., n . 4
(blz. 5b), 47, 48, 109, 110. Elke op de vermeende samenvoeging d e z e r twee spelen
gegronde gissing moet dus vervallen.
Verg. N. Taalg. XXV 83, noot 2 en Leendertz, a.w., blz. 72-3.
Zie N. Taalg. XXV 88.
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den

heeft geleverd voor eenige openbare vertooningen. Toen den 5 Juni 1648, den
dag der afkondiging van den vrede van Munster, dit zegevierend besluit van den
80-jarigen strijd voor de onafhankelijkheid des lands feestelijk gevierd zou worden,
werden te Amsterdam, evenals bij vroegere gelegenheden, in 1609, 1618, 1638 en
1642 (zie boven, blz. 256), vóór de Waag op de Plaetse (Dam) drie reeksen, elk
van zes vertooningen, op drie tooneelen van overheidswege ten beste gegeven.
1)
De zes eerste, evenals die van 30 jaar vroeger door den, nu 69-jarigen, Dr. Samuel
Coster toegesteld, verheerlijkten de vier Prinsen van Oranje (natuurlijk onder de
gedaante van Romeinsche helden), de Staten en het einde van den oorlog. De zes
laatste, door Jan Vos, waren zuiver allegorisch. Maar de zes middelste, door den
jongen Geraerd Brandt ingericht, stelden voor: ‘den oorsprongk der Batavieren, en
2)
haeren oorlog tegens de Romainen’ . Het eerste dezer reeks ‘Het Taafreel van
Bato’, was geheel aan Hooft's spel ontleend. Men zag er het sindsdien traditioneele
begin onzer vaderlandsche geschiedenis, de ‘komst der Batavieren hier te lande’:
het leger der Katten in de bosschen omzwervende aan de grens van het nieuwe
vaderland (het eiland der Bataven), met Bato in 't midden, staande naast Rijcheldins
3)
lijkbaar; naast hem de Duitsche Vrijheid gezeten, met de Matigheid ,
Rechtvaardigheid en Voorzichtige Kloekmoedigheid aan hare voeten staande: ‘hier
ontroert de jonge Hes het standvastig gemoet des dapperen Vaders, nu zijn
onnoozelheit de teere leden verrekt, om op zijn moeders baar te klauteren’ (!); voorts
4)
Germaansche vrouwen en woningen enz. Zoo was Hooft's stuk

1)
2)
3)
4)

Verg. boven, blz. 257 vlgg.
Zie de beschrijving van deze alle herdrukt in Vondel, ed. V.L., V, Nal. 15-7; de zes eerste ook
in Coster, ed. Kollewijn 595-602.
Verg. Geer. v.V. 1716 en boven, blz. 275.
Zie G. Brandt, Ged., ed. 1649, 281-6; voorafgegaan door eene Inleydinge (249-80) en gevolgd
door breede Aanteykeningen (286-349), die eene eerste zwakke, maar merkwaardige poging
behelzen tot eene Oudgermaansche en Nederlandsche literatuurgeschiedenis. - Dat die
vertooningen van Brandt (of wel, zijne beschrijving ervan) almede Vondel's aandacht opnieuw
gevestigd hebben op Bato's persoon en op Hooft's drama, dat in Vondel's 14 jaar later
verschenen Batavische Gebroeders ook op cijns gesteld is, heeft Kalff reeds gegist (Tschr.
XVI 216; zie ook XLIX 185-8).
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nog niet vergeten. Maar hij zelf was toen reeds ruim een jaar dood, 28 Mei 1647
uitgeluid door dienzelfden jongen G. Brandt, die deze vertooningen verzorgde.
Daarna hooren wij niet van voorstellingen vóór 1692, toen het stuk zelf opnieuw
tweemaal ten tooneele gebracht is. Later nooit meer; gansch anders dan hetgeen
de

den Geeraerdt van Velsen is te beurt gevallen, die in de 17

eeuw zeer dikwijls en

de

ook in de 18 eeuw nog eenige malen gespeeld is, zeker mede om de vele levendige
tooneelen: op de zaal en in den kerker van het Muiderslot, te Muiderberg (Timon
en de echo!), Floris' dood enz.
Eindelijk een tragi-comisch ‘nastukje’ of ‘naspel’ (in meer dan één zin). In de eerste
de

helft der 18 eeuw schijnen Bato en de Batav(ier)en hier te lande vrijwel vergeten,
althans op den achtergrond geraakt te zijn. Maar in het laatste kwartaal dier eeuw
herleefden zij (zie boven, blz. 79-80). Niet echter Hooft's spel: het was en bleef
vergeten.
Het sterkst blijkt die algeheele vergetelheid - die ons, vooral voor dien tijd, mag
1)
bevreemden - uit de onbeschroomde (naar onze begrippen onbeschaamde)
2)
vrijmoedigheid, waarmede de Rotterdamsche tooneelspeler S. Rivier ,
overvruchtbaar dichter van vele vaderlandsche heldenstukken in hevig-patriotschen
geest en Fransch-classieken trant (maar zonder eenige literaire waarde), in 1786 hetzelfde jaar, waarin, kort vóór de instorting der zoogenaamd democratische
luchtkasteelen, te Amsterdam een naneef van den Muider Drost (en van

1)
2)

Zie Hand. Lett. 1928/9, 11-25 en N. Taalg. XXV 80-3.
Later Tollens' schoonvader: een oogenschijnlijk, vooral in dien tijd, voor een deftig burgerman
als Tollens bevreemdend huwelijk, maar misschien wel te verklaren uit zijn bekendheid met
kringen van (burgerlijke) patriotsche rederijkers en tooneelliefhebbers. - Zie over Rivier ook
Worp, Drama en Tooneel II, Reg.; Te Winkel, a.w. VI 158, 172, 235, 299.
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burgemeester Cornelis Pieterszoon!), de burgemeester Hendrik Hooft Danielszoon,
als ‘Vader Hooft’ door de Patriotten in tal van liederen en gedichten afgodisch vereerd
werd - eene omwerking, in zijn en zijner partijgenooten geest, van Hooft's drama
uitgaf en liet vertoonen, zonder ergens ook maar met een enkel woord den naam
van zijn grooten (bestolen) voorganger te noemen. Een ergerlijk plagiaat; doch
alleen ‘bestaanbaar’ (in tweeërlei zin) ten aanzien en aanhooren van een publiek,
volslagen onbekend met het oorspronkelijke stuk. Als curiosum, merkwaardig staaltje
van ‘vernieuwing’ (d.i. verhaspeling) ‘nae 's Landts gheleghentheyt’ van een oud
stuk - dat zich echter wegens zijn geest en strekking (tirannenen priesterhaat,
1)
verlichting, tolerantie enz.) wonderwel hiertoe leende - moge hier nog een overzicht
van dezen ‘draak’ volgen.
Eene ‘omwerking’ (als Worp, a.w. II 151, 't noemt) mag het stuk nauwelijks heeten.
Alleen het geraamte, de personen, het beloop en veel van den inhoud is bewaard,
met een en ander van de bewoording, die meerendeels van Rivier is: de traditioneele
2)
rhetorische tooneeltaal, volgens Fransch model , naar den eisch des tijds in
patriotischen geest brallende en brullende, binnen het strenge kader der
eentonig-regelmatige alexandrijnen, met tal van banale rijm- en stoplappen. Het
stuk telt 4 iplv. 5 bedrijven; prijsgegeven zijn alle reien en meerendeels de overige
lyrische partijen, ook de verschijning der drie ‘geesten’ in het eerste bedrijf. De
namen zijn onveranderd gebleven (alleen Rycheldin > Rychildin, Hes > Hessink,
Zegemond > Zegemonda, Ot > Otto). Maar eene overspelige liefde van Penta voor
Otto heeft, alweer naar Fransch model, een gansch nieuw, modern element in 't
stuk gebracht!
De hoofdzaak van Penta's. (zeer bekorte) alleenspraak (I 1) is behouden, doch
met inmenging van vele toen gangbare

1)
2)

Verg. N. Taalg. t.a.p.
Zie Van Schoonneveldt, Over de navolging der klassiek-Fransche tragedie in Nederlandsche
tooneelspelen der achttiende eeuw.
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leuzen: ‘burgerij, vrijheid, volkstem’ enz. Otto (wiens rol aanmerkelijk uitgebreid is)
zet in hartstochtelijke taal Penta op tegen Bato: zij belooft hem ‘Opperkoning’ van
Katmeers koninkrijk te zullen maken. Otto zal een vergift bereiden - waarbij wij één
versregel (600) uit den (kennelijk wèl bekenden) Palamedes ontmoeten -; ook hij
1)
heeft 't, evenals Penta, druk over de ‘burgerrechten’ ‘der wakkre Katten-drechten’!
Van Zegemond's rede (II 1) is alleen iets bewaard uit de schildering van het heilig
woud, waarin geen wraak en geen vloek geduld, geen eed met een vloek bezworen
2)
wordt . Katmeer belooft aan Penta dat ‘haar Kroost ... stichte zich een Staat van
3)
4)
langvoorzegde (!) Belgen’ . Otto zal, hoewel vreemdeling, 's konings veldheer zijn .
Katmeer geeft zijn kleinzoon Hessink ‘verlichte’ lessen: de vorst moet de
volkswenschen inwilligen enz. Het tooneel met den ‘toppet’ en hoed is in hoofdzaak
onveranderd overgenomen; alleen wordt hier ook een vergiftigde wijn geschonken
en door Rychildin gedronken, doch Bato daarvan weerhouden door Zegemonda,
die het gift ontdekt door het gebruik van den hoorn van ‘het Rhinocerdier, Waarin
5)
't vergif voort kookt’ . Penta zal Bato en Hessink door Otto laten dooden, zelve
Katmeer vergiftigen, om dan Otto's ‘trouwen dienst met liefde te beloonen’. Bato wil
uitwijken naar een land, waar ‘elk Burgerman in zijne Burgerwooning ... vrank en
6)
vrij’ leeft en ‘elk Hoofdregent ... Als Burgervader woont bij ieder Burgerkind’ ; hij
heeft den mond vol van de ‘vrijheid’,

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Eene hulde aan den genius loci van het vlak tegenover Rotterdam gelegen Katendrecht,
tevens een laatste uitlooper der boven, blz. 61 vlgg., besproken toponymische etymologieën!
Verg. ‘In diesen heilgen Hallen etc.’ uit Schikaneder's Zauberflöte (1791)?
Onmiskenbare (schoon opmerkelijk vroege) toespeling op de plannen om den tweeden zoon
van Willem V aan 't hoofd der Zuidelijke Nederlanden gesteld te krijgen (zie Blok, a.w. VI 513,
516).
Weer een toespeling, nu op den, echter reeds in 1784 ontslagen ‘dikken hertog’ van
Brunswijk-Wolfenbuttel?
Weer een (hier gansch onverwachte) herinnering, aan de kracht van den middeleeuwschen
eenhoorn (zie Verdam II 540), verward met den n e u s hoorn
Onmiskenbare toespeling op ‘Vader Hooft’ (zie boven, 282).
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‘vrijheidszucht, -recht, -hoed, -maatschappij’, ‘'t recht der meeste stemmen’ enz.
enz. Volgt Bato's schildheffing en uittocht, vergezeld door Zegemonda en Rychildin's
droomverschijning: zij voorspelt Bato de blijde toekomst van zijn land, ‘Batavoduur’,
waar één heilgeloof ... Batoos Betuw bindt aan Hessink's Hessenland’ (waarbij zij
1)
ook van den ‘Prins en Landgraaf’ gewaagt), en doorloopt verder de geheele
vaderlandsche geschiedenis der Republiek (met de koloniën), alles in Patriotschen
zin en strekking en met nog tal van andere toespelingen. Voor de roerende
de

de

afscheidstooneelen van Hooft's 4 en 5 bedrijf was naast dit alles natuurlijk geen
plaats meer: zij zijn verdwenen. Het geheel een jammerlijke verhaspeling, maar
geheel in den geest van dien jammerlijken tijd!
Ten slotte, en ter rechtvaardiging dezer breedvoerige studie, meen ik te mogen
zeggen, dat Hooft's Baeto, afgezien van de aesthetische waarde van het kunstwerk,
in de lijst van zijn tijd en naast Vondel's Palamedes en Coster's Iphigenia geplaatst,
o

aanspraak heeft op eene ruimere en meer historische waardeering: 1 wegens de
o

eigenaardige, dien tijd kenmerkende behandeling dezer oudvaderlandsche stof; 2
wegens de godsdienstige en kerkelijk-staatkundige strekking en den breeden en
o

diepen invloed van De Groot daarop; 3 wegens de voor de kennis, zoowel van
Hooft's persoon en karakter als van den tijd en den strijd te Amsterdam,
merkwaardige uitwendige geschiedenis, in 't nauwste verband met den staatkundigen
toestand des lands.
O e s t g e e s t , Febr. 1931.
J.W. MULLER.

1)

Denkelijk alweer een toespeling - behalve op den oorsprong der Bataven en der Hessen uit
de Chatten? - op den ouden landgraaf Frederik van Hessen, in Staatschen dienst (die later,
9 Oct. 1794, Den Bosch en 3 Nov. d.a.v. Maastricht aan de Franschen moest overgeven).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

285

Wanneer zijn Vondel's palamedes, Geusevesper en Transformatie
geschreven?
De vraag, wanneer deze en ook sommige andere op den staatsgreep van 1618 en
Oldenbarnevelt's dood betrekkelijke hekeldichten geschreven zijn, werd voorheen
gewoonlijk aldus beantwoord, dat Palamedes weliswaar pas na Maurits' dood, in 't
najaar van 1625 in 't licht gegeven werd, doch hoogstwaarschijnlijk reeds veel
vroeger, onder den nog verschen indruk van de ongerechtige ‘terechtstelling’ der
‘vermoorde onnoozelheit’, tusschen 1619 en 1625 dus, ontworpen en in hoofdzaak
geschreven werd. Van den Geusevesper, zonder eenige uiterlijke dagteekening,
werd stilzwijgend nagenoeg hetzelfde ondersteld. En de Hollantsche Transformatie
of Waegschael van Hollandt werd meestal geacht in 1618 geschreven en ook
uitgegeven te zijn. Ter inleiding eener hernieuwde beschouwing dezer vraagstukken
vinde een objectief overzicht der hieromtrent vroeger en later geuite meeningen,
met eenige critische opmerkingen, hier een plaats.
o

Van Lennep zegt, ed. Vondel II (a . 1856), 313: ‘Het nieuwe regeeringstelsel (na
Maurits' dood) ... had by de vereerders van Oldenbarneveldt den moed doen rijzen,
om met hetgene zy vroeger elkander slechts in 't oor dorsten fluisteren, meer openlijk
voor den dag te komen; en zoo kon Vondel ook drukkers vinden, die, hoezeer dan
ook nog maar naamloos en onder de hand, zich met de verspreiding belasten wilden
van wat zijne verontwaardiging hem had ingegeven’. V.L. geeft dan van deze
gedichten ‘diegene, welke tot dit tijdvak behooren’, o.a. het ‘Stockske’, het ‘Gespreck
op het Graf’, den ‘Geuse-vesper’, den ‘Papenblixem’ en nog eenige andere
betrekkelijk Oldenbarnevelt en de Remonstranten, alle op het jaar 1625 (waarin of
waarna zij volgens hem waarschijnlijk
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‘voor den dag’ kwamen). En in het chronologisch register zijner uitgave (XII 333-4,
o

a . 1869) staan o.a. de zooeven genoemde hekeldichten op Mei-Juni 1625, te gelijk
met de lofliederen op Frederik Hendrik, en de Palamedes op Nov. 1625. De
‘Waeg-schael’ daarentegen, eerst (II 567) op 1626 staande, is later (XII 331) naar
1618 verplaatst.
Unger's herziene herdruk van Van Lennep's uitgave (1889-91) stelt - in
overeenstemming met zijne Bibliographie van Vondel's Werken (1888), blz. 158a,
161b - de Transformatie op 1618, Palamedes op Nov. 1625; maar de Geusevesper
is wel in de Bibliographie (139b, verg. 202b), wegens het in 1631 daarop verschenen
‘Antwoord’, in of vóór dat jaar gesteld, doch in de uitgave op 1619 (met een?) blijven
staan (dl. 1618-20, blz. 12, 16, 355; dl. 1621-5, blz. 205).
3

Jonckbloet, Gesch. IV (1882), 135-7 laat zich, voor zoover ik zie, over den tijd
van het ontstaan van deze en andere hekeldichten niet uit.
Kalff, Gesch. IV (1909), 254-6 noemt nog onder ‘een aantal polemische geschriften
tusschen 1618-1623 Hollandsche Transformatie, Gesprek ... en andere’. De
Geuse-vesper schijnt hem ‘een e e r s t e smartkreet; in Gesprek ... de droefheid
eenigermate bezonken; maar ook hier zal de aandoening eerst bij de nawerking tot
volle uiting komen’. Over den tijd van ontstaan van Palamedes spreekt hij niet
rechtstreeks; alleen: ‘Het voorbeeld van Coster's Iphigenia kan niet zonder invloed
op Vondel zijn gebleven’.
Doch er is inmiddels in de meeningen een keer gekomen. Zonder aanspraak op
volledigheid vermeld ik hier eenige schrijvers die, hoezeer zoowel in algemeene
denkwijze als in hunne beschouwing van Vondel en van bijzonderheden dezer
vraagstukken verschillende, hierin overeenstemmen, dat zij nauwelijks een enkel
hekeldicht vóór 1625 aanvaarden: 1619-1625 wordt bij hen nagenoeg een vacuum.
Volgens Brom, Vondel's Bekering (1907), 7-9 gevoelde Vondel tijdens de crisis
van den kerkelijk-staatkundigen strijd
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wel, als Doopsgezinde, zekere sympathie met de Remonstranten, maar kreeg hij
pas in en door den omgang met den kring van Hooft, Remonstranten en Politieken,
de behoefte en den moed om zich te uiten, en toen naar zijn aard, op heftiger wijze
dan dezen. Voorts: ‘Oldenbarnevelt, die staatsman is voor hem de zuivere
Remonstrant - een bewijs van zijn overwegend politieke belangstelling in de
1)
godsdiensttwisten’ (blz. 8) . Eindelijk: ‘In ieder geval zijn partijdichten vóór Palamedes
een uitzondering. Het redelikste schijnt het, de ongedateerde verzen over Barnevelt
gedicht te denken tijdens of vlak vóór de bewerking van 't treurspel, toen Vondel
van zijn stof vervuld en met de vorm niet voldaan was’ (XIII). In de verschijning van
Palamedes met Vondel's naam voluit ziet Brom: ‘een reden te meer om het treurspel
met Te Winkel voor het eerste hekeldicht te houden, omdat de andere anoniem
2)
uitkwamen toen Vondel voorzichtigheid geleerd had’ (XIV) . Trouwens: ‘de korte
hekeldichten zijn ook veel te mooi voor de jaren Achttien en Negentien’ (ald.).
In den tweeden druk van Bergsma's uitgave der Hekeldichten (1909) staat de
Waegschael nog vooraan (vóór 1622), de Geusevesper nog tusschen 1622 en 1625.
1

2

Volgens Te Winkel, Ontwikkelingsg. II (1908) 89 = III (1924) 400-1, heeft Vondel
‘den aanval der Amsterdamsche dichters op de Gomaristen op het eind van 1625
3)
geopend met zijn Palamedes’. Vroegere inmenging van V. in den strijd tusschen
Arminianen en Gomaristen is niet alleen onbewijsbaar, omdat vele dezer hekeldichten
ongedagteekend zijn, maar ook onwaarschijnlijk, omdat hij als Doopsgezinde buiten
dien strijd stond. Wel zal hij medelijden en ergernis over Oldenbarnevelt's
terechtstelling gevoeld hebben, zal zijn verontwaardiging ook

1)
2)
3)

Dus juist andersom dan De Jong, die de ‘ecclesiasticana’ vóór de ‘Barneveltiana’ plaatst
(ben., blz. 295-6).
Of ... had hij die voorzichtigheid toch reeds, hetzij al dan niet van anderen, vóór 1625 geleerd,
en gaf hij P. pas uit, toen hij ze niet meer noodig achtte?
2

En het brokstuk dan van Coster's Iphigenia, reeds in 1621 gespeeld (a.w. III 298)?
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door den omgang met Hooft, Coster, Reael e.a. gevoed zijn; maar eerst Burgh's
aansporing en Van der Mijle's verzoek aan Meursius om hem (omstreeks het begin
1)
van 1625?) de stof voor een treurspel te verschaffen , zullen hem tot het dichten
van Palamedes gebracht hebben. Vroegere bewerking is ook onwaarschijnlijk
wegens de in de voorrede en in 't stuk zelf blijkende bekendheid met Seneca en
1

2)

zelfs met het Grieksch , met welks studie V. toen pas begonnen was. - En II 89 =
2

III 287 acht Te W. het wel een overdreven scepticisme, de natuurlijk naamloos
gedrukte Transformatie aan Vondel te ontzeggen; doch hij ziet hierin ook slechts
een verklarend gedichtje (van 1618) bij een prent, dat eenvoudig vertelt hetgeen er
gebeurd is, een ‘eenigszins spottend verhaal’ van een twistgeding tusschen
Gereformeerden, waarin hij, als Doopsgezinde, niet genoeg belang stelde ‘om tegen
de Calvinisten en Prins Maurits, dien hij altijd had vereerd, ... als hekeldichter op te
treden. Toen hij zeven jaar later voor het eerst daarmee begon, was zijn toon dan
ook een geheel andere’.
sten

den

Tusschen den 1
en den 2 druk van zijn boek heeft Te Winkel dit vraagstuk
3)
nader besproken in eene verhandeling over ‘De oudste gedichten van Vondel’ . In
V.'s (nadrukkelijk betoogden) voortdurenden of gedurigen ziekelijken toestand
tusschen 1619 en 1627 zoekt en vindt hij de (of althans een voorname) oorzaak
van zijne geringe productie in 1621-2; ook in 1623 komt er althans geen grooter
gedicht uit zijn pen, en zelfs in 't begin van 1625 lijdt hij blijkbaar nog aan deze
‘jarenlange melancholische neurasthenie,

1)

2)

3)

Misschien zelfs, volgens Oudaen (zie Penon, Bijdr. II 139, noot) een soort van prozatekst,
door V. in een drama omgezet; toch zeker niet alleen ‘berijmd’, als, ongeveer ter zelfder tijd,
de door hem ‘met hulpe van den Drost en Reael’ in proza vertaalde Troades van Seneca?
Deze hekendheid komt echter, indien Oudaen's mededeeling juist is (zie vorige noot), veeleer
op rekening van Meursius dan van Vondel, die op mij ook den indruk maakt, in zijn ‘Voor-reden’
niet ongaarne het pas geleerde Latijn en Grieksch een beetje te luchten!
4

In Versl. d. Kon. Akad. v. Wetensch., Lett. XI (1912) 314-7.
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1)

als gevolg van te overmatige inspanning’ . Dit alles heeft de strekking ‘om te doen
zien, hoe weinig aanleiding er is om te meenen, dat V. reeds een werkzaam aandeel
zou hebben aan den strijd van de Arminianen tegen de Gomaristen, vóór hij, op
aansporen van anderen, zijn Palamedes schreef. Zóó weinig was in dien tijd V. nog
2)
een partijstrijder, dat hij ... naief genoeg was, zijn naam op den titel te laten drukken .
Waarschijnlijk is zijn “Rommelpot van 't Hanekot” van Maart 1627 zijn eerste
hekeldicht geweest’. Te Winkel acht dan ook alle Arminiaansche (niet eens alle met
zekerheid aan V. toe te kennen), door V.L. en U. vóór 1625 geplaatste hekeldichten
3)
eerst na 1626 geschreven, zooals trouwens ook reeds Brandt schijnt te doen .
Alleen de Holl. Transformatie is z.i. ouder, kort na de (op de plaat afgebeelde)
afdanking der waardgelders op de Neude, dus nog vóór O.'s onthoofding,
geschreven; maar dit is dan ook ‘geen hekeldicht’, het deelt alleen, ‘zonder een
woord van afkeuring, eenvoudig als feit, mede dat enz.’ ‘Alleen iemand, die buiten
4)
de twisten stond, ... kon in dien tijd zulk een hartstochtloos rijmpje maken’ .
Leendertz heeft zich, in zijn Leven van Vondel (1910) 82-3,

1)

2)

3)
4)

Maar kan men niet met evenveel recht gissen (verder komt men hier nooit), dat die
melancholische buien mede voortkwamen uit de inzinking, volgende op de opwinding, de
overspanning van diep gevoelde, misschien ook wel reeds in verzen geuite, maar noode
verkropte, niet naar buiten uitgebarsten ergernis: elkaar afwisselende buien en vlagen? In
allen gevalle schijnt het gevaarlijk uit zulk een argumentum e silentio heel veel te willen
afleiden. Wat weten wij ten slotte van V.'s huiselijke en persoonlijke omstandigbeden in deze
vroege jaren, van zijne misschien vernietigde, nooit uitgegeven gedichten (zie Brandt, V. 137
e.e.)?
Naïef dan, in zooverre hij te veel gerekend mag hebben op straffeloosheid na Maurits' dood.
Maar daarom toch mogelijk wel reeds lang een ‘partijstrijder’, zij 't ook tot dusverre niet in 't
openbaar!
Quod nego: zie ben., blz. 300-5.
Tegen deze karakteristiek van dit gedicht zijn reeds zoowel Moller als Sterck (V., ed. WB. I
816, II 4) opgekomen, die er m.i. te recht wel degelijk spot, ironie, hekeling in zien. Zeker is
dit nog slechts luchtige spot, een heel andere toon dan in de hartstochtelijke klacht van den
Geusevesper. Maar 't geldt hier en nu, althans in V.'s oog, ook nog slechts een k e r k t w i s t ,
door Maurits' zwaard op betrekkelijk vreedzame wijze beslecht: heel iets anders dan de
gerechtelijke moord, een jaar later, op den p e r s o o n van den in Hooft's kring stellig
hoogvereerden Oldenbarnevelt. En ... in 1618 was voorzichtigheid geboden!
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90-5, 107-11, in hoofdzaak bij Te Winkel aangesloten. Hij teekent Vondel als den
Doopsgezinden burgerman, die tijdens het Bestand de politiek nog aan ‘de Heeren’
overliet, die over politieke quaesties ook later altijd oppervlakkig, haast kinderlijk
geoordeeld en van den strijd tusschen Maurits en Oldenbarnevelt niets begrepen
1)
heeft. Vóór 1625 noemt hij Oldenbarnevelt niet, en prijst hij ook Maurits . ‘Zelfs de
staatsgreep van 1618 en de terechtstelling van Oldenbarnevelt ontlokten hem geen
enkelen versregel’. ‘De strijd der Remonstranten en Contraremonstranten liet hem
koud. De veroordeeling der eersten ..., het afzetten van hunne predikanten,... de
2)
verbanning van enkelen, het ging alles buiten zijn kerkgenootschap , buiten zijnen
kring om’. De opdracht van Hierusalem verwoest (1620) maakt, in 't gewag van
3)
geloofsvervolging, geenerlei toespeling op hetgeen er toen hier te lande plaats
vond. Eerst Vorstius' overlijden in de ballingschap (9 Oct. 1622) ontlokt hem zijn
eerste felle anti-Calvinistische gedicht. Allengs komt hij nu meer in aanraking met
Remonstranten en Libertijnen, ook buiten Hooft's kring om. In 't laatst van 1624 is
hij bezig met Oldenbarnevelt's geschiedenis. Dezen leerde hij in den omgang met
Hooft, Reael e.a. beschouwen als het onschuldig slachtoffer van gewetenlooze
vijanden, Maurits

1)

2)
3)

Maurits prijst hij ook n a 1625 nog wel eens, nevens zijn vader en zijn broeder, als veldheer;
maar hij plaatst onmiddellijk Oldenbarnevelt als onovertroffen ‘raadsman’ naast hem (Zegesang
561-5: WB. III 384; door Moller, a.w. II 915, niet als V.'s verzen herkend).
‘Kerkgenootschap’, broeder Leendertz?!
Die ook anderen, als Coster, in 1620 te Amsterdam nog nauwelijks waagden, en die ook,
vooral in een opdracht aan C. Pz. Hooft, zoowel dezen als V. zelf allicht in moeilijkheden
gebracht zou hebben. Toch ontbreekt niet e l k e toespeling, zij 't ook voorzichtig, ietwat
dubbelzinnig, ingekleed: zie Hier. verw. 75-88, waarin ik met Sterck (WB. II 3-4, zie ook 5-6)
reeds als een praeludium (maar con sordino) hoor van de zes jaar later niet meer verdoofde
schelle wraakkreten van den Palamedes. Zie ook ben., blz. 293, noot 1. - Eene andere, min
of meer duidelijke toespeling is te vinden in V.'s bruiloftszang voor Tesselschade, vs. 105-8
o

(WB. II 468; a . 1623). In de ed. van 1644 dorst hij 't duidelijker zeggen (zie a.w. II 816)! Of
herstelde hij toen de oorspronkelijke, indertijd, op raad van magen en vrienden, gecastigeerde
lezing; evenals wellicht meermalen in de ed. 1652 van den Palamedes is geschied (verg.
Kalff, in Tschr. XV 38-9, 41; Walch, Varr. v. Pal. 190-3)? - Zie nu ook, vooral, De Klerk, in ed.
WB. V 74-90.
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als een trotsch, heerschzuchtig man. Dat men zeker ‘Moortpasquyl’ op zijn naam
heeft gesteld is ‘een bewijs dat hij toen reeds algemeen bekend was en als dichter
1)
hooggeacht werd’ .
Leendertz' voorstelling strookt verder met die van Te Winkel. In aansluiting bij
den ‘Palamedes’ plaatst ook hij in het tijdvak 1625-31 de hekeldichten die betrekking
hebben op den staatsgreep en O.'s dood, welke z.i. ten onrechte meermalen op
1618-9 gesteld zijn, in tegenspraak met Brandt, volgens wien de Advocaat eerst
2)
omstreeks 1625 ‘stof werdt voor zijne pen’ . ‘In geen geval lijkt het mij aannemelijk,
dat V. reeds in 1618 de partij van O. had gekozen, maar, uit vrees, zes jaar lang
zijn wrok intoomde’. Alleen de Holl. Transformatie zal, gelijk Brandt meldt, reeds in
1618 geschreven zijn.
3)
In een later opstel is Leendertz op laatstgenoemd gedicht teruggekomen . Hij
meent nu dat wel de prent, waarvan het gedicht de uitlegging levert, niet later dan
in 1618 g e t e e k e n d en gesneden zal zijn - omdat men anders zeker door het
4)
open venster O.'s terechtstelling en niet de afdanking der waardgelders zou zien
-, maar dat zij toen, u i t v r e e s , nog niet is uitgegeven - ‘w i e z o u d a t g e d u r f d
5)
h e b b e n ?’ -, maar achtergehouden, ‘tot betere tijden’. Maar het bijbehoorende
vers zal niet reeds in 1618 door V. geschreven zijn, die èn als Doopsgezind diaken,
èn als dichter zich buiten den strijd hield of de zijde der (toen nog
Contraremonstrantschgezinde) stadsregeering koos, evenals de leden der
Amsterdamsche en der Brabantsche Kamer en der Academie deden,

1)
2)
3)
4)

5)

Dan toch zeker, indien nog niet als dichter van g e d r u k t e anti-Calvinistische verzen, reeds
als een aldus g e z i n d dichter.
Quod nego: zie ben., blz. 300-5.
Tschr. XXXIV (1915/6) 298-318.
Hiertegen valt echter in te brengen dat het afgebeelde ‘troosten met zijn staele kling’ toch
eigenlijk alleen op die afdanking, desnoods misschien op M.' openlijk partijkiezen door zijn
kerkgang naar de Kloosterkerk, betrokken moeht worden, doch kwalijk op O.'s onthoofding,
hetgeen immers een al te grof-dubbelzinnig gebruik van Maurits' ‘staele kling’ zou aangeduid
hebben. - Doch ik vestig tevens de aandacht op Maurits' hartstochtelijke houding op de prent
(WB. I 789; verg. V 100)!
Deze spatiëeringen zijn van mij.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

292
1)

die Maurits in 1618 te Amsterdam met vertooningen huldigden . De
onvoorwaardelijke lof aan de Overheden in de opdracht van Hierusalem verwoest
(1620) bewijst ook wel dat hij toen nog niet aan de zijde der Remonstranten stond.
Ook niet in 't geheim: dan zou de uitgever der gevaarlijke prent zich niet tot hem
gewend hebben, maar tot een bekend voorstander van Remonstranten en
2)
Libertijnen . ‘Gevaarlijk’: immers de twee laatste, ter opheldering der prent niet
vereischte regels acht L. nu niet meer, met Te W., zoo onschuldig; en de verleden
3)
tijd schijnt naar een latere vervaardiging, na 1618, te wijzen . De vertaling, in de
voorrede van Palamedes, van hetzelfde woord transformatie met ‘herscheppinge
of verschoppinge’, in verband met het herhaald gebruik van het ww. verschoppen
4)
in Palamedes , leidt L. dan tot het besluit, dat de Transformatie nog jonger is dan
de Palamedes. De prent zal dus in 1618 geteekend en gegraveerd, maar (na en
wegens de gevangenneming van O. c.s., 29 Aug.) niet uitgegeven zijn; hetgeen
men eerst na de verschijning van Palamedes en de zachte daarop gevolgde straf
dorst doen: toen pas zal Vondel, op verzoek van den uitgever, bij de toen reeds
5)
zeven jaar oude prent het bijschrift geleverd hebben .
Barnouw, Vondel (Nederl. tekst, 1926), 55-6, hoort in de voorrede van Hierusalem
verwoest (1620) nog slechts de nederige toespraak, vol dankzegging, van den
Brabantschen balling, die zich, vol ootmoedigen eerbied voor het gezag, van alle
oordeel onthoudt, en bij Oldenbarnevelt's dood en De

1)
2)
3)

4)

5)

Zie boven, blz. 256-67.
Zie boven, blz. 291, noot 1.
Maar het vers geeft immers slechts een verhaal van hetgeen gebeurd is of heet; een verhaal
dat wel k o n , maar geenszins m o e s t besloten worden door een toepassing op den door
dat gebeurde veranderden, hedendaagschen toestand, in den tegenwoordigen tijd.
En met den schop krijgen in den slotregel der ‘Transformatie’; gelijk trouwens telkens de tot
Oldenbarnevelt betrekkelijke hekeldichten woorden en uitdrukkingen gemeen hebben met
den Palamedes.
Of dit heel waarschijnlijk is, na de boete, die V. toch lang heugde (zie Tschr. XLIX 182, noot
2)?
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Groot's levenslange gevangenis geen woord van verontwaardiging uit. ‘Maar twee
jaar later was de lofspreker der overheid ... een vurig voorstander der onderliggende
partij geworden,... een bezield dichter wien het vuur der verontwaardiging den moed
en het vermogen schonk om zich in gloeiend dicht te uiten’ (57). Ja, zelfs mag men
1)
misschien die opdracht ‘juist aan dezen verlichten oud-burgemeester beschouwen
als een bewijs dat de dichter al in 1620 voor de zaak der Libertijnen had partij
gekozen, maar ... de moed hem nog ontbrak om in zijn verzen uit te drukken wat
hij gevoelde’; welk vermoeden versterkt wordt door de herlezing van de gedichten
op O.'s dood. ‘Want de hartstochtelijke toon dier verzen is lichter te verklaren als
de ontlading van langverkropte verontwaardiging dan als een te elfder ure ontstoken
toorn bij de herinnering aan een gruwel die den vertoornde onbewogen liet toen hij
werd bedreven’ (61).
Stelliger dan Barnouw is Sterck. Tegenover de pleidooien voor een ontstaan der
hekeldichten (met name Transformatie en Palamedes) pas in of na 1625, betoogt
2)
hij een vroegere geboorte, in of niet lang na 1618/9 . Hij hoort, evenals Alberdingk
Thijm reeds in 1852 deed, in de opdracht van Hierusalem verwoest, maar ook in
den ‘hevig bewogen toon van dit in 1619 geschreven ... treurspel’ het voorspel van
Palamedes. Hij hoort in de Transformatie, geschreven in 1618, ‘vóór... den
gerechtelijken moord van Mei 1619’, wel degelijk de ‘geestige ironie’, den spot,
waarin ‘zich voor 't eerst de hekeldichter aankondigt’, die reeds voor Arminius en
voor Oldenbarnevelt partij heeft gekozen, maar, gewaarschuwd door Scriverius'
veroordeeling, zich nog niet zóó fel durft uiten als hij, een jaar later, na 13 Mei 1619,
diep ontroerd en geschokt, zal doen. Eene ontroering, welker uiting hij in die eerste

1)

2)

Die a l l e e n , met uitdrukkelijken voorbijgang van anderen, geprezen wordt: ‘Onze E.E. en
A.A. Overheden nu in 't algemeen voorby gaende en my in 't byzonder tot uwe E. wendende:
ghy, mijn Heere, hebt enz.’; dit is m.i. welsprekend!
WB. II (1929) 3-6, 13-7; zie ook zijn Leven van Vondel (1926) 25-35.
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tijden van scherpe vervolging en onderdrukking, niet naar buiten mocht, dorst laten
blijken, zoodat zelfs zijn versje op de door Scriverius betaalde boete geheim
gehouden, later, met het onderschrift P.V.K. in diens album opgenomen, en eerst
1)
in 1659 gedrukt werd. Sterck wijst dan, evenals reeds Kalff deed , op Coster's
invloed op Vondel's optreden als hekeldichter: ‘Iphigenia kan als een voorlooper
van Palamedes worden beschouwd’ .... ‘De herinnering aan C.'s spel is onmiskenbaar
in de wording van P.’ En dan betoogt S., met een beroep ook op Brandt, hoe Vondel
‘reeds spoedig na de terechtstelling van Oldenbarnevelt’ het plan opvatte en in 't
geheim, vijf jaar lang, voorbereidde, om diens dood in een tooneelspel te wreken,
maar dit pas in 1625 voltooide en uitgaf.
Desniettemin zijn in dezelfde WB.-editie, in tegenspraak met Sterck's inleidende
levensbeschrijving, Palamedes en vele hekeldichten zoowel in den tekst als in
2)
Moller's ‘Aantekeningen’ (II 901-2) in of na 1625 - alleen als jaar der uitgave? geplaatst; slechts de Transformatie staat hier nog op 1618 (I 790, 816). Doch de
Geusevesper is door Moller zelfs nog veel later geplaatst, als zijnde ‘van omtrent
1631’ (III 339, 941). Waarmede echter ook De Vooys 't niet volkomen eens is, die
den terminus ante quem (het ‘Antwoord’ van 1631) kennelijk geen voldoenden grond
acht om het v l a k daarvóór, en niet b.v. in 1627 (dus nog in dl. II der WB.-ed.), te
plaatsen; die ook kwalijk kan gelooven ‘dat een zoo hartstochtelijk gedicht, dat zo
geheel in de Palamedes-sfeer past, eerst vijf jaar later geschreven zou zijn’; die het
dan ook wel niet, met V. Lennep-Unger, onmiddellijk na de terechtstelling ontstaan
acht, maar 't toch liever niet zóó laat, veeleer ‘omstreeks 1625 plaatsen’ zou (WB.
III 897).
Ten slotte heeft Dr. M. de Jong Hz. in een breedvoerig opstel ‘Het beeld des
Hekeldichters’, zooals hij het ziet,

1)
2)

Verg. boven, blz. 286, en ook blz. 273-4.
Dat anders in dl. V (zie blz. 1-2) - om overigens billijke redenen - geenszins als 't eenige of
voornaamste richtsnoer voor de volgorde genomen wordt.
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1)

geteekend , en na een critisch overzicht van hetgeen vooral Bakhuizen van den
Brink, Kalff en Te Winkel over den tijd van het ontstaan der hekeldichten geschreven
hebben, aan de reeds talrijke verschillende zienswijzen nog weer een nieuwe, op
vernuftige wijze gemotiveerde toegevoegd. Hij maakt bij de hekeldichten eene
scherpe onderscheiding tusschen de ‘ecclesiasticana’ en de ‘Barneveltiana’;
aanvaardt in 't algemeen het negatieve resultaat van Te Winkel's onderzoek; stelt
vast: ‘Noch de bibliografie van Vondel's gedichten, noch de thans bekende
bijzonderheden van Vondel's leven, rechtvaardigen de onderstelling, dat Vondel
reeds omstreeks 1619 en '20 zich in de strijd geworpen heeft’ (287); en gaat dan
over tot uitvoerige bespreking der Transformatie. Hij noemt Leendertz' onderscheiding
tusschen het ontstaan van prent en vers ‘bene trovato’ (289); vindt in het vers
eveneens wel degelijk ironie en spot ter eene, lof ter andere zijde, kortom een beslist
partijkiezen van den dichter; acht Brandt' dagteekening 1618 juist en den lateren
titel ‘Waeg-schael’ ontleend aan het in 1617 driemaal herdrukt pamflet van den
Remonstrantschen predikant Taurinus (293). Maar hij bestaat het, tegen de aloude
overlevering in, op bio- en bibliographische gronden, het gedicht aan V. te ontzeggen!
Vondel was te naïef om een van zooveel politiek inzicht getuigend gedichtje te
de

schrijven (294). En het komt pas 't eerst voor in het beruchte 2 deel van V.'s Poezy
van 1647, waarin, naar Brandt's latere erkentenis, ‘etlijke rijmen’ van anderen
ingelascht zijn; het ontbreekt in de door V. zelf bezorgde ed. van 1650, met het
2)
bekende ‘slotdicht’: ‘Men mengt der anderen rijm enz.’ ; en het wordt eerst in de
ed. 1682, door Brandt, op 1618 gesteld. - Het Jaergetijde is door Vondel wèl in de
ed. 1650 opgenomen.

1)

2)

Tschr. XLVIII (1929) 276-319; vooral in verband met zijn politiek-historisch vertoog: Amsterdam
en Holland voor en na de koersverandering te Amsterdam in de eerste jaren na 1620 (verg.
boven, blz. 269 vlgg.).
Wat mag V. toch weerhouden hebben van de uitdrukkelijke aanwijzing en brandmerking dezer
‘spuria’?
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Dit is niet het geval met den Geusevesper en het Gespreck . Het laatste, kennelijk
van 1619, niet eens in de ed. 1647, alleen in eenige plano-drukken gevonden, en
pas in een Aanhangsel op de ed. 1682, in verdachten vorm, op V.'s naam gesteld,
wordt hem, op verschillende gronden, evenals de Transformatie, ontzegd (312).
Wat het eerste betreft: ‘Daar de inhoud ervan niet van dien aard is, dat het geacht
2)
moet worden te zijn van 1618 of volgende , kunnen er geen bezwaren rijzen tegen
zijn toekenning aan Vondel’ (309), mits men het ‘tot ongeveer 1625’ verschuift (312).
Want ‘de strijd en de val van de Advokaat heeft Vondel in zijn hekeldicht niet
“miterlebt” maar “nacherlebt”, op zoodanige wijze echter, dat tal van Vondelkenners
tot op de huidige dag in hem de litteraire bondgenoot en kampvechter van 's Lands
Vader gezien hebben’ (313). Vondel is pas met en door den politieken ommekeer
in de Amsterdamsche vroedschap in de eerste jaren na 1620, met de regeering van
Amsterdam een vereerder van Oldenbarnevelt, een politiek hekeldichter geworden.
Zooveel hoofden, zooveel zinnen! Tegenover de oude, thans alleen nog door Sterck
gehandhaafde - aarzelend ook door Barnouw aanvaarde - voorstelling staan velen
(Te Winkel, Leendertz, Moller, De Jong e.a.), die, bij veel onderling verschil, zoogoed
als alle hekeldichten van Vondel tot in of na 1625 verschuiven, of zelfs, blijkt dit
onmogelijk, ze nog liever aan Vondel ontzeggen!
Het komt mij echter voor dat deze laatstbedoelde meeningen voor een niet gering
deel in meerdere of mindere mate berusten op vaak vernuftige gissingen,
voortgesproten uit of ter ondersteuning dienende van vrij subjectieve, algemeene
psychologische, historische, of aesthetische overwegingen, opvattingen of
‘vóór-oordeelen’ ten aanzien van den staat en de

1)
2)

Ook de Rommelpot e.a. ontbreken daar!
?! Van 1618 of 1619 (vóór O.'s dood!) zeer zeker niet. Maar ook niet van een der naastvolgende
jaren??
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ontwikkeling van Vondel's godsdienstige en staatkundige overtuigingen, en vooral
omtrent zijn aard, karakter en werkwijze; veel meer dan op de (trouwens zeer
schaarsche) objectieve bio- en bibliographische feiten. En het dunkt mij dan ook
noch ongeoorloofd noch vermetel, naast of tegenover deze voorstellingen eene
andere te plaatsen, ten deele eveneens berustende op hetgeen wij weten aangaande
Vondel's aard, karakter en werkwijze, ten deele op eene andere interpretatie dier
schaarsche feitelijke gegevens, ten deele ook (voor zooveel Palamedes betreft) op
de vergelijking met de twee gelijktijdige en gelijkgezinde drama's van Coster en van
Hooft, die mij aanleiding heeft gegeven tot een hernieuwd onderzoek van dit voor
de kennis van Vondel's persoon gewichtig vraagstuk.
Mijne, in sommige critische voetnoten bij bovenstaand overzicht wel reeds
gebleken, opvatting komt dan neer op een terugkeer, met name wat de drie aan 't
hoofd dezes genoemde gedichten betreft, tot de oude voorstelling van Van Lennep,
Kalff, Sterck (en ten deele Barnouw).
Inderdaad: zou men, dit vraagstuk a priori beschouwende, zonder eenig
tegensprekend feit, wel tot iets anders kunnen besluiten, dan dat, zoo al niet alle,
dan toch de meeste hartstochtelijk heftige hekeldichten van V., die betrekking hebben
op de kerkelijk-politieke twisten tijdens het Bestand, den staatsgreep van 1618 en
‘'s Lants treurspel’ van 1619, ontstaan, geschreven (niet altijd: uitgegeven) zijn onder
den nog verschen indruk van de elkander ras opvolgende gebeurtenissen dier jaren?
Dit wordt immers algemeen evenzoo aangenomen ten aanzien der latere
hekeldichten, tusschen 1625 en 1672 geschreven over de Amsterdamsche en de
Leidsche kerkelijk-politieke twisten en troebelen, toestanden en personen, 's Prinsen
aanslag op Amsterdam, de Engelsche oorlogen, en ten slotte het uiteinde der De
1)
Witt'en : immers alle actueele pamfletten in versvorm. Kan men zich, met de kennis
van Vondel's hartstoch-

1)

Zie b.v. de dateeringen in den tweeden druk van Bergsma's editie der Hekeldichten.
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telijk-gevoelig, heftig temperament, voorstellen dat het schrijven dier verzen de
vrucht zou zijn van een ‘te elfder ure ontstoken toorn bij de herdenking van een
gruwel die den vertoornde onbewogen liet, toen hij werd bedreven’ (gelijk Barnouw
't zoo juist bestempelt, ja brandmerkt), dat ‘ook hier de aandoening eerst bij de n a
werking tot volle uiting kwam’ (zooals zelfs Kalff niet onmogelijk acht), dat Vondel
‘de strijd en de val van de Advokaat ...’ in zijn hekeldicht niet ‘miterlebt’, maar
‘nacherlebt’ heeft (als De Jong durft onderstellen)? Zeker, Vondel was iemand, bij
1)
wien alles lang ‘n a werkte’ ; maar toch zeker n a (niet z o n d e r ) eene onmiddellijke,
heftige ‘uitbarsting of ‘ontlading’, niet alleen bij herinnering en ‘achterdocht’
(n a -denken) van het medebeleefde. Is het nu - om een vergelijkbaar hedendaagsch
geval te noemen - denkbaar dat een van nature hartstochtelijk, licht ontvlambaar
Franschman de ‘affaire-Dreyfus’ van nabij, als onzijdig toeschouwer, bijgewoond
zou hebben zonder eenig blijk van (goed- of) afkeuring, ‘zonder een kik te geven’,
maar zes jaar later, langzamerhand en geleidelijk overtuigd geworden van de
onschuld des veroordeelden, alleen door de herinnering aan het geleden, vroeger
stilzwijgend aanschouwde onrecht zou losbarsten in een heftig pamflet? Is deze
voorstelling niet in strijd met alles wat wij, zoowel uit zijne geschriften als uit de
getuigenissen zijner tijdgenooten, vrienden en vijanden, van Vondel's aard en
karakter weten; of wordt zij althans gerechtvaardigd door gewrongen, eenzijdige,
althans overdreven onderstellingen eener zóó late en langzame ontwikkeling van
den wereldschuwen Doopsgezinden diaken tot den strijdbaren, met Remonstrantsche
2)
en Libertijnsche gezindheden sympathiseerenden hekeldichter , of door de vernuftige
verdeeling zijner hekeldichten in ‘Barneveltiana’ en ‘ecclesiasticana’? Is zij niet veel
onnatuurlijker

1)
2)

Zie ben., blz. 308, noot 1.
Zeker heeft Vondel's geest zich, onder invloed van Hooft's kring, in deze jaren zeer sterk in
een nieuwe richting ontwikkeld. Maar omstreeks 1623 blijkt die ontwikkeling toch reeds
grootendeels voltooid (zie b.v. Tschr. XLIX 194, noot.
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1)

en onaannemelijker dan de oudere, veel eenvoudiger voorstelling, die de meeste
der op de gebeurtenissen van 1618-9 betrekkelijke gedichten ‘ontvangen en geboren’
acht uit den onmiddellijken indruk der gebeurtenissen, doch de uit- en afwerking en
herziening althans van den Palamedes in de volgende jaren, tot en met 1625, stelt;
zoodat alleen de uitgave in openbaren druk - tot dusverre verhinderd door de
natuurlijke vrees voor de gevolgen, eerst na Maurits' dood mogelijk geacht en gedurfd
- in 't najaar van 1625 valt?
Zijn er nu stellige, feitelijke gegevens, die deze a priori m.i. waarschijnlijke
voorstelling steunen en staven, of althans er mede strooken; of zijn er andere, die
er onbestaanbaar mede zijn en ze derhalve logenstraffen?
Vooreerst zij er aan herinnerd dat in 't algemeen natuurlijk het jaar der uitgave
nooit, allerminst bij iemand als Vondel, bewijst dat een gedicht (hier een tooneelstuk
van 2200 verzen!) in datzelfde jaar of kort te voren ontworpen en volschreven is.
Werken van langen adem, als zijne vertalingen van Vergilius, Horatius en Ovidius
zijn onderscheidenlijk in 1646 en 1660, in 1654, en in 1642 en 1671 verschenen,
doch stellig in vele voorafgaande jaren bewerkt. Het handschrift zijner onuitgegeven
vertaling van Tasso verraadt de duidelijke sporen eener ‘manus secunda’. Hierusalem
verwoest, Heerlyckheyd van Salomon en Helden Godes zijn alle drie in 1620 voor
't eerst bij D. Pz. Pers in 't licht gegeven, en ook de opdrachten dezer drie gedichten
zijn alle van datzelfde jaar, onderscheidenlijk 20 Jan., 28 Jan., 11 Febr.,
gedagteekend; toch zal iedereen 't, met Moller (WB. II 74) ‘natuurlijk’ achten dat
deze drie omvangrijke werken niet in 1620, maar in eenige, misschien ettelijke
2)
voorafgaande jaren ‘volwrocht’ zijn . Maar

1)

2)

Niet alle natuurlijk; b.v. niet het ‘Jaergetijde’, waarvoor het ‘w e e r verjaert’ van r. 1 als terminus
post quem t e n m i n s t e 13 Mei 1621 aangeeft, noch het ‘Stockske’, dat, blijkens de
praeterita in vs. 13 en 21, door eene latere heraanschouwing is ingegeven.
Ook al heeten juist de twee laatste, die t.a.p. ‘mogelijk enige jaren vroeger (geschreven)’
genoemd zijn, II 898 ‘van 1620’ (d.i.: toen g e d r u k t ?) te zijn.
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ook kortere drama's, als Joseph in Dothan en Joseph in Egypten, zijn wel beide in
1640 uitgegeven (de opdrachten zijn gedagteekend 11 en 23 Oct.), maar
waarschijnlijk, in aansluiting aan de vertaling van De Groot's Sophompaneas (1635),
in den loop der tusschenliggende jaren bewerkt. En Palamedes is ongeveer te
gelijker tijd, in hetzelfde jaar 1625, als de Amsteld. Hecuba verschenen (zie straks,
blz. 301, noot 3), doch over b e i d e stukken is zeker lang gewerkt; de Troades zijn
immers eerst door Vondel ‘met hulpe van den Drost en Reael’ in proza vertaald,
1)
daarna door hem alleen berijmd .
Dit alles, op zich zelf en in 't algemeen reeds vanzelfsprekend, klemt, zeg ik, te
meer, bij een dichter als Vondel, van wien 't bekend en meermalen nader aangetoond
2)
is hoe de denkbeelden en ontwerpen in zijn geest geruimen tijd langzaam plachten
te groeien en te rijpen, hoe hij een onderwerp vele jaren achtereen vasthield en met
3)
zich omdroeg, er a.h.w. op zat te ‘broeden’ .
Bedenkt men dit alles, dan zal men, dunkt mij, inzien dat een stuk als Palamedes
niet plotseling, noch ook in enkele maanden of zelfs in het halve jaar tusschen
Maurits' overlijden (23 April 1625) en het verschijnen van 't stuk (Oct. 1625)
geschreven kan zijn. In dezen krassen vorm wordt dit trouwens door niemand
beweerd, en ware 't ook onhoudbaar tegenover Brandt's uitvoerige en stellige
mededeelingen. Ook Leendertz neemt wel aan dat Vondel reeds in 't najaar van
1624 aan 't stuk werkte; hetgeen mij echter eene onvoldoende concessie schijnt.
Dit reeds dikwijls aangehaalde getuigenis van Brandt, Vondel's oudsten biograaf
- die, ondanks al hetgeen er tegen zijne nauwkeurigheid, betrouwbaarheid (en zelfs
goede trouw) is en wordt aangevoerd, ook mij nog altoos den ruimen lof, hem als
zoodanig herhaaldelijk door Kalff geschonken, ten

1)
2)
3)

Brandt, Lev. v.V., r. 417, 430. - Zie voorts, over Hooft, boven, blz. 241-2.
Zie b.v. Kalff in Tschr. XVI 218, en voorts Tschr. XLIX 178-83.
Verg. Gezelle's bekend ‘Ten halven afgewrocht enz.’ (Rijmsnoer, Aanhang).
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volle waardig schijnt - dient nu, als zijnde schier het éénige feitelijke gegeven, hier
1)
nog eenmaal nader beschouwd; nader dan geschied is door De Jong , en zelfs
door Bouman in zijn hierboven, blz. 33-40, gedrukt opstel over ‘De datering van
Vondel's Greuse Vesper’, waarin overigens ten aanzien van dit hekeldicht nagenoeg
geheel hetzelfde betoog geleverd is, dat ik met betrekking tot V.'s hekeldrama reeds
in de pen had.
Mij hier derhalve vooreerst tot den Palamedes bepalende, herinner ik er aan, dat
2)
Vondel, volgens Brandt's Leven , ‘ontrent de zelve tydt’ - als waarin hij de even te
3)
voren vermelde vertaling van Seneca's Troades bewerkte en uitgaf - ‘stof’ (d.i. hier:
aanleiding of gelegenheid) ‘vondt, om zich zelven en zynen voortgangk in de
dichtkunst naader te vertoonen: niet alleen door zyne Begroetenis aan ... Fredrik
Henrik ..., maar ook door 't maaken van een byzonder Treurspel’. Hier wordt dus
het ‘m a a k e n ’ (d.i. samenstellen) van den Palamedes ‘ontrent de zelve tydt’ gesteld
als de b e w e r k i n g e n u i t g a v e der Amsteldamsche Hecuba, d.i. inderdaad
o m t r e n t het jaar ‘MDCXXV’! Zeker; maar het vervolg geeft ons het recht deze
oogenschijnlijk stellige, maar toch ruime tijdsbepaling (‘ontrent’!) te wraken, ja te
wijzigen. ‘Doch 't geen hier gelegentheit toe gaf, dient v a n w a t h o o g e r
o p g e h a a l t ’ gaat Brandt voort; waarop dan een verhaal volgt, hoe V., ‘toen de
geschillen tusschen de Remonstranten en Contraremonstranten op het hooghst
4)
waaren geloopen’ - d.i. toch zonder twijfel in 1618-9, n i e t in 1625 - ‘d'onder-

1)
2)
3)

Tschr. XLVIII 299-300.
Oorspr. ed. (zie straks, blz. 302), blz. 17 (= Hoeksma's ed., r. 434 vlgg.).
De opdracht is 6 Aug. 1625 gedagteekend, waarom het stuk dan ook in Unger's Bibliogr.
b

4)

161 , in de edd. V.L. en WB. e.e. steeds vóór Palamedes geplaatst wordt, welks Voorreden
ongedagteekend is, maar welks uitgave ‘ontrent den H e r f s t of in 't b e g i n van November’
(Brandt 19 = H. 506) vaststaat. Brandt meldt echter (25 = H. 659) dat V. ‘Hecuba ... korts n a
Palamedes u i t g a f ’; hetgeen tot dusverre over 't hoofd gezien schijnt te zijn.
De Jong zegt (Tschr. XLVIII 300) dat deze voorstelling niet klopt met de dateering der
Transformatie op 1618! Nu ja: B. bedoelt 1618-1619; stellig n i e t 1625!
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leggende zyde (koos): en het ongelyk, dat men den Remonstranten, zyns oordeels,
deede, ontstak in hem een' grooten yver om hunne zaak te verdeedigen: zoodat
zyn pen nergens veerdiger noch gereeder was dan daar hy hun dienst kon doen,
of meende te doen’. Volgt het gewag der Transformatie (zie Bouman, a.w. 35-6,
tegenover De Jong 299-300); en dan: ‘Ook toonde hy groote zucht tot de Heeren,
die in de veranderingen van 't jaar MDCXVIII hadden geleden, met naamen den
1)
onthoofden Advokaat, d i e t e d e e z e r t y d t s t o f w e r d t v o o r z y n e p e n
e n z .’ (Br. 18 = 447-66). Nu kan ‘te deezer tydt’, naar mijne, met die van Bouman
overeenstemmende meening, toch wel op geen ander jaar terugslaan dan op het
e n k e l e w o o r d e n t e v o r e n in den tekst genoemde jaar 1618; geenszins, als
De Jong en Leendertz (Tschr. XXXIV 16 en Lev. v.V. 107) meenen, op het hier en
elders i n m a r g i n e genoemde jaartal 1625. Ziedaar het eenige stellige, met geen
vernuftige gissingen weg te redeneeren feit; oogenschijnlijk in eenige tegenspraak
met het vroeger vermelde, niet zeer nauwkeurig uitgedrukte ‘ontrent dezelve tydt’
(d.i. o m t r e n t 1625) ‘maaken’ van Palamedes, maar m.i. in bewijskracht verre
daarboven uitgaande.
En dit nog om eene andere reden. De Jong hecht groote, Bouman althans eenige
waarde aan het telkens in margine van Brandt's tekst staande jaartal ‘MDCXXV’.
Met dat marginale jaartal staat 't echter, bij nadere nuttige, ja noodige beschouwing
der o o r s p r o n k e l i j k e - te Stellenbosch allicht niet te raadplegen - editie van
de

Brandt's Leven, achter het 2 deel der ed. 1682 van V.'s Poëzy, nog ietwat anders
geschapen dan de meestal geraadpleegde herdruk van (Verwijs of) Hoeksma te
zien geeft. In die oorspronkelijke uitgave wordt nl. V.'s levensbeschrijving telkens
begeleid en nader bepaald door zoowel in als naast den tekst staande jaartallen in
Romeinsche

1)

Hier, anders dan hierboven (17 = 434), maar evenals beneden (19 = 478), in den
hedendaagschen zin: materie, grondslag, onderwerp.
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cijfers, die in 't algemeen, met het geschiedverhaal meegaande, in tijdsorde elkaar
opvolgen. Juist van blz. 17 af tot en met blz. 79 (der oorspr., 89 blzz. tellende ed.)
1)
wordt nu geregeld, met slechts enkele uitzonderingen , zulk een jaartal a a n 't
h o o f d v a n e l k e b l a d z i j d e in den rand gesteld, meestal totdat midden in de
bladzijde een later jaartal wordt opgegeven, dat dan verderop ook aan 't hoofd der
blz. staat. Deze randcijfers nu zijn in Verwijs' uitgave alle weggelaten, doch in
Hoeksma's herdruk vrij geregeld overgenomen; en wel bij blzz. 17 en 18 juist dáár,
waar die regels in den oorspronkelijken tekst aan 't h o o f d der blz. (d u s
t o e v a l l i g ) staan (ed. 1682, blz. 17 = ed. H., r. 417; blz. 18 = r. 447); doch verderop,
19-25, eveneens aan 't h o o f d der blzz. v a n d e n h e r d r u k , dus n i e t op
o

2)

dezelfde plaats als in den oorspronkelijken druk . Hieruit blijkt 1 dat Hoeksma's
herdruk niet consequent die randjaartallen òf bij dezelfde regels als in het origineel
o

òf aan 't hoofd der blzz. van zijn herdruk plaatst; 2 dat een in zijne ed. naast r. 447
(= hoofd van blz. 18) staand jaartal 1625 geenerlei bijzondere waarde heeft voor
het i n d i e n r e g e l v e r m e l d e (waar in de oorspr. ed. toevallig een nieuwe blz.
o

begon); 3 dat (als gezegd) ‘te deezer tydt’ op blz. 18 (= H. 465) wel degelijk 1618,
o

niet 1625 bedoelt; 4 dat in 't algemeen het jaartal 1625, dat gedurende die geheele
lange passage over den Palamedes aan 't hoofd der bladzijden blijft staan (blz.
17-25 = r. 417-657), zooals Bouman, blz. 36, te recht opmerkt, eigenlijk alleen
betrekking heeft op het jaar der u i t g a v e , waarbij Brandt zich een uitweiding of
langen ‘tusschenzin’ veroorlooft over het vroegere ontstaan van dit

1)

2)

Zij ontbreken alleen (nadat op blz. 75, bij de vermelding der begrafenis, ook ‘MDCLXXIX’ in
den rand staat) op blz. 76-8; waarna op blz. 79 dit jaartal, zeker door een onopgemerkte
vergissing van den drukker (immers ten onrechte, bij eene algemeene vermelding van V.'s
waardeering der Nederlandsche dichters van zijnen en vroegeren tijd), terugkeert, doch verder
te recht wegblijft.
Met de hoofden dezer blzz. 19-25 der ed. 1682 zouden overeenkomen H., r. 477, 506, 535,
565, 597, 627, 658; daarentegen staan de cijfers aan 't hoofd der blzz. H. 31, 32, 34-40, bij
de regels 481, 501, 516, 539, 565, 587, 602, 623, 643.
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spel, en waarna hij tot het geregelde geschiedverhaal terugkeert (‘Doch ik keer, om
niet verder af te weiden enz.’, r. 658).
En wat kunnen nu die woorden van blz. 18 (= H. 465): ‘den onthoofden Advokaat,
die te deezer tydt’ (d.i. dus in 1618-9) ‘stof w e r d t voor zyne pen’ anders beteekenen
dan dat toen, en sindsdien, de tragische dood van Oldenbarnevelt hem met droefenis
en ergernis vervulde en ‘bezet’ hield, dat hij deze ‘stof’ ‘in zijn geest omwentelde’,
vanzins om ze te eeniger tijd tot onderwerp van een gedicht te maken, m.a.w. dat
hij het plan van 1618/9 af tot aan de eindelijke uitgave met zich heeft omgedragen,
er mee bezig is geweest, en wellicht ook een of meer proeven genomen heeft om
aan zijn denkbeeld gestalte te geven. Dit laatste wordt trouwens zelfs uitdrukkelijk
in het vervolg gezegd (H. 488-91).
Immers Brandt verhaalt dan verder hoe Albert Koenraadtsz. Burgh, hoewel door
Maurits in 1618 op 't kussen gebracht, ‘in 't kort’ (d.i. kort daarna, na 1618) ‘andere
inzichten kreegh’ (d.i. naar de onderliggende partij der Libertijnen omzwenkte) en,
met V. in gesprek geraakt over den Advokaat, ‘koutsgewys zeide: Maak er een
Treurspel van. Vondel antwoordde: 'T is noch geen tydt. D'ander daarop: Maak het
op een' anderen naam’. Mij dunkt dit antwoord van V. is kwalijk anders uit te leggen
dan als: ‘'t is nu, in deze tijden van vervolging der andersdenkenden, nu de Prins
nog leeft en de Contraremonstranten over 't geheel, ook hier in de Amsterdamsche
Vroedschap, nog steeds een (zij 't allengs slinkende) meerderheid hebben, al te
gevaarlijk, met zulk een spel voor den dag te komen’. Zoo althans heeft ook Burgh,
blijkens zijn raad om aan de personen andere namen te geven, V.'s antwoord
opgevat. En dan volgt een breed verhaal, hoe ‘de Poëet op dat voorstel begost te
denken, de stof by zich zelven t'overleggen, en naar eenige geschiedenis der oudtheit
te zoeken’, hoe hij ‘zich aan 't werk gaf (begaf): m e t o p z e t o m 't b y z i c h
z e l v e n t e h o u d e n , t o t d a t d e t y d e n 't u i t g e v e n z o u d e n
g e h e n g e n ’; hoe, ‘terwijl hy met vlyt aan dit werk
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1)

arbeidde’, Prins Maurits ‘ging quynen’ ; en hoe hij 't bericht, dat de Prins op sterven
lag, beantwoordde met: ‘Laat hem sterven. Ik belui hem vast’ (blz. 18-9 = r.
2)
468-501) .
Mij dunkt, hier is toch eigenlijk elke twijfel ongeoorloofd, en ook onbegrijpelijk.
Hier staat immers met alle gewenschte duidelijkheid, tot in bijzonderheden toe ‘het
beeld van den hekeldichter’ (in. dit geval) geteekend: hoe, overeenkomstig al hetgeen
3)
wij van Vondel's wijze van werken weten , het in 1618 of 1619 ontkiemde plan om
een treurspel over Oldenbarnevelt te schrijven langzamerhand in zijn geest gerijpt
is en vasteren vorm heeft aangenomen; hoe het stuk, op aansporing en met raad
van gezaghebbende aanzienlijke en geleerde vrienden (Burgh, Meursius, Van der
Myle enz.) aangevat en voortgezet, doch door den dichter opzettelijk in portefeuille
gehouden is, omdat hij eene uitgave toen nog te gevaarlijk achtte; hoe hij in 1624-5,
tijdens de ziekte van den Prins, er druk mee bezig was; en hoe hij 't eindelijk, bijna
een half jaar na 's Prinsen dood, in 't najaar van 1625 heeft durven laten drukken
en uitgeven.
‘D u r v e n laten drukken’?! Ik hoor reeds verontwaardigde kreten: ‘Vondel zoo
voorzichtig, zoo ... bang voor de gevolgen; hij, die immers in die overbekende, vaak
aangehaalde verzen zelf klaagt de kunst van het “compescere linguam” niet te
verstaan, die de kunst van zwijgen ook door de hem in 1626 opgelegde boete niet
heeft geleerd, die zoo hartstochtelijke hekeldichten als b.v. het Decretum horribile
schreef en ook uitgaf, die ook later nog met zijn Grotius' Testament, Eeuwgetij,
Maria Stuart, Lucifer enz. telkens de openbare meening tartte, ... die man zou 5, 6
jaar lang zijn verontwaardiging en

1)
2)

3)

D.i. reeds vóór 1624: zie b.v. Blok, a.w. IV 251, 259-61.
Men lette ook nog op Brandt's verschillende kantteekeningen over Palam.: op blz. 19 = H.r.
485: ‘B e g i n t het treurspel van Palamedes’, doch verder op dezelfde blz. = H. 504: ‘Pal.
v o l t o i t e n i n 't l i c h t g e g e v e n ’; dat is dus het begin en de voltooiing wel duidelijk
door een blijkbaar niet te kort tijdsverloop onderscheiden!
Zie boven, blz. 300, noot 2.
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1)

ergernis hebben kunnen verkroppen, ze niet hebben d u r v e n uiten? Zou Vondel
2)
dan niet gedurfd hebben wat Coster in 1619, of althans in 1621 , met zijne Iphigenia
wèl gedurfd heeft?’ En sommigen zullen hieraan misschien toevoegen: zoo moge
de altijd voorzichtige, wereldwijze Hooft met zijn Baeto hebben gedaan, Vondel was
een man van gansch ander kaliber en karakter, dien men niet door zulk eene
verdenking tot een lager peil mag neerhalen!
Maar vergeten wie zoo spreken of denken toch niet te zeer dat Vondel, bij al zijn
impulsieve heftige hartstochtelijkheid, ook altijd een man is geweest met een schier
kinderlijken eerbied voor alle (wereldlijk en geestelijk) gezag, zeer toegankelijk voor
het oordeel, den raad en den invloed zoowel van in stand of in geleerdheid
3)
aanzienlijken, als van oudere magen en vrienden, die hij boven zich gesteld achtte?
Kan men zich niet zeer wel voorstellen dat hij, den Palamedes - evenals den
Geusevesper en de Transformatie - in of kort na 1618 of 1619 ontworpen, in de
volgende jaren bewerkt, misschien ook wel, in dezen of genen vorm, voltooid heeft,
maar uit zeer begrijpelijke, menschelijke vrees - versterkt door den krachtigen,
waarschuwenden aandrang van zijne moeder en zusters, die hij vanouds met eerbied
bejegende, en van aanzienlijke en wereldwijze vrienden, met wie hij in deze jaren
allengs meer omging - het stuk onder zich gehouden heeft? Dat hij na Maurits' dood
de uitgave heeft gewaagd, in de naieve meening, dat dit nu wel gewaagd kon worden;
waarna hij echter ervaren heeft dat het toch ook toen nog een te stout bedrijf was,
omdat zijn stuk niet zoozeer (als Hooft's Baeto) beginselen beleed en theorieën
verkondigde, of vooral (als Coster's Iphigenia) predikanten hekelde en

1)
2)
3)

Zie boven, blz. 291, waar dit aan Leendertz in geen geval aannemelijk lijkt (die ditzelfde echter
later wèl onderstelt van den drukker der preut van de Transformatie).
Zie boven, blz. 273, noot 4.
Zie b.v. Tschr. XLIX 172, 197 en N. Taalg. XXIV 169-70.
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roskamde, maar boudweg de nagedachtenis van den pas overleden Stadhouder
1)
en het aanzien van nog levende hooge ‘Heeren’, ‘mannen van staet’ aantastte ,
zoodat hem de bittere ontgoocheling van het gevaarlijke proces en de (nog genadige)
boete niet bespaard bleef? En zou deze houding nu werkelijk een smet op zijn
karakter moeten werpen, zijns onwaardig zijn?
De hier betoogde voorstelling berust trouwens geenszins op loutere gissing: zij
vindt vasten steun in meer dan één getuigenis uit Brandt's Leven. Allereerst in dit
geval zelf. Men herleze eens het verdere verhaal van Brandt: hoe ‘Vondel zich in
de klem van zulk een' schrik (vondt), weetende wie hy voor hadde, dat hy 't huis
niet dorst houden’ en ‘zich heimelyk ten huize van Hans de Wolf’ (zijn zwager) begaf;
hoe ‘deze vrienden (verwanten) ... hem begraauwende over zyn schryfzucht ...
verstonden dat hy ... al dat schryven en wryven, dat hem in gevaar braght, (behoorde)
te staaken’ - ‘heb ik 't je niet gezegd’ hooren wij ze, dunkt mij, hem, met herinnering
2)
aan vroegere waarschuwingen, toevoegen -; hoe hij wel eerst driftig uitriep: ‘Ik zal
dat volk de waarheid nog scherper zeggen’, en ‘daar ten huize noch steekende
heekeldichten (schreef)’, maar deze ten slotte ‘op zyn zusters aanhouden in 't vuur
smeet, 't welk hem namaals roude’; hoe hij daarna, ‘vreezende datmen hem by zyn'
zwager en zuster eerst moght zoeken, en hunne bestraffing moede, ten huize van
Laurens Joosten Baake lyfherberging (ging) zoeken’, van waar hij, na er drie of vier
3)
dagen gescholen te hebben, weer te voorschijn kwam .
En dit is, ook met betrekking tot Palamedes, niet het eenige. Dat de herziene
uitgave juist in 1652, kort na den dood van Willem II, uitkwam is toch zeker niet
toevallig. Het ‘oude

1)
2)
3)

Zie boven, blz. 273-4.
Verg. de (een paar jaar later, in 1628, spelende) gefantaseerde, maar m.i. gansch niet
onwaarschijnlijke historische novelle in de Vondel-kroniek II 1-18!
Brandt, a.w. 21-2 = H.'s ed., blz. 35-7.
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zeer’, den wrok tegen Maurits, nog verscherpt door den aanval van Willem II op
1)
Amsterdam, haalt hij nu, in het eerste stadhouderlooze tijdperk, weer op : ‘manet
alta mente repostum’ (zooals hij zelf onder het ‘Jaergetyde van O.’ schreef)! Maar
ook (nog veel later?) heeft hij, wederom bij een bezoek aan een zijner zusters, ‘een
wydtluftige uitlegging op Palamedes treurspel ... gestelt’, maar ze op raad van ‘zeker
Heer’, die hem 't gevaar, daar hij zich in stak, zoo krachtig voor oogen stelde’,
2)
verbrand .
Men vergelijke voorts wat Brandt (42-3 = H. 67) verhaalt over V.'s treurspel
3)
Messalina : hoe bij eene repetitie de dichter, ‘meer eenvoudig dan voorzichtig’, bij
wijze van voorbeeld zekeren Prins en Prinses met name noemde ter opheldering
eener passage in het stuk, waaruit de tooneelspelers opmaakten dat deze inderdaad
in 't stuk bedoeld waren; hetgeen, verder uitgestrooid, den Regenten van den
Schouwburg ter oore kwam, die nu bezwaar maakten tegen het spelen van het stuk;
‘Vondel ... stondt verbaast, merkte zynen onnoozelen misslagh, en vreesde, dat uit
zulk een dwaaze praat ... iet quaadts tot zyn nadeel moght komen t'ontstaan’ en
nam het stuk, op raad dezer ‘aardsche goden’, uit vrees voor schandaal terug.
Ik bedoel met dit alles natuurlijk geenszins Vondel te kleineeren, maar alleen te
doen uitkomen dat hij, vroeger en later, niet doldriftig zich in gevaar stortte, maar
wel degelijk, gewaarschuẇd en naar goeden raad luisterend, met de omstandigheden
rekening hield.
Wat is er nu tegen deze, aan de (eenige) bronnen ontleende, voorstelling
aangevoerd of aan te voeren dan ... louter gissingen? Zij is niet strijdig, zij strookt
integendeel met al hetgeen wij verder van Vondel's aard, karakter en werkwijze

1)
2)
3)

Verg. N. Taalg. XXIV 168, XXV 91-2.
Brandt, a.w. 87 = ed. H., blz. 137. Waaraan Brandt misschien vooraf toch nog veel ontleend
heeft?
Onlangs in Vondel-kroniek I 148 door Sterck aangehaald.
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1)

weten : de kinderlijk-eenvoudige man, eenerzijds hartstochtelijk, spontaan, heftig,
licht gekrenkt en geraakt, zoowel waar 't hem zelf als waar 't door hem vereerde
helden en vrienden geldt, anderzijds lang broedende over zijne denkbeelden en
plannen; maar ook naievelijk verbaasd, verschrikt door de gevolgen zijner
handelingen en, vol eerbiedig ontzag voor den raad van wereldwijzere magen en
vrienden, daaraan weldra gewillig gehoor gevende.
Als slotsom meen ik te mogen aannemen dat het denkbeeld van een hekeldrama
op Oldenbarnevelt's dood in de jaren 1619-24 ontkiemd en gerijpt, allengs in vasteren
vorm gegoten en bewerkt, in 1624-5 volwrocht, en in 't najaar van 1625 uitgekomen
is.
Omtrent den Greusevesper valt, na al hetgeen er reeds over dit gedicht geschreven
2)
en gewreven is , niet veel meer te zeggen dan dat ik hem, evenals Sterck en
Bouman, geboren acht kort na, onder den verschen indruk van Oldenbarnevelt's
terechtstelling. Dat deze zielesmartkreet ‘uit geprangden boezem’ pas jaren later,
na een voorafgaand onverschillig zwijgen, alleen uit de heugenis van het jaren
geleden feit opgedolven zou zijn, blijf ik, evenals bij den Palamedes, nauwelijks
denkbaar achten; dat het pas in 1631 (Moller, ed. WB. III 339), of ‘niet vóór 1627’,
of, wegens de overeenkomst in gedachten en uitdrukking met den in 1625
geplaatsten Palamedes, ‘omtrent 1625’ (De Vooys, a.w. III 897) zou zijn geschreven,
dit zal pas geloofelijk zijn, wanneer het met onomstootelijke bewijzen gestaafd is.
Zoodanig bewijs kan ik niet vinden in den

1)

2)

Ook met het allicht toch niet g e h e e l toevallige feit, dat b.v. het versje op de aan Scriverius'
opgelegde boete, schoon m.i. toch zeker van 1619, pas in 1659 gedrukt is (zie Sterck in WB.
II 5, 825, tegenover Moller, a.w. II 759, noot, 901-2, 909); eveneens met hetgeen ook Leendertz
(zie boven, blz. 292) met betrekking tot de prent der Transformatie aanneemt. Waarom zou
men van Vondel toch niet hetzelfde menschelijk-natuurlijke gedrag mogen onderstellen als
van zoovele dichters en uitgevers in dergelijke gevallen?
Zie de literatuur opgegeven door Sterck, ed. WB. I 22-3, II 819.
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eersten druk pas in 1647, noch in het - wellicht door een verloren geganen herdruk
1)
van het gedicht uitgelokt? - ‘Antwoord’ van 1631 (beide slechts termini ante quem,
die zonder lateren terminus post quem dan Mei 1619, geen hoogere waarde hebben
dan argumenten e silentio), noch ook in Leendertz', mede door Bouman verworpen
2)
gissing van eenig verband met den dood van Muys van Holy († 28 Mei 1626).
Zeker behoort het tot denzelfden kring van gedachten en uitdrukkingen, en dus ook
in denzelfden tijd als Palamedes (zie vooral het prachtige, monumentale sonnet
vóór P.!). Maar juist daarom moet het dan ook veeleer in 1619, of - indien Leendertz'
andere, door Bouman onderschreven gissing eener toespeling op de latere
rechtvaardiging der verbeurdverklaring van Oldenbarnevelt's goederen juist is - kort
vóór of na 6 Juni 1620 geplaatst worden. Bouman's betoog, vooral blz. 34-7, schijnt
3)
mij inderdaad overtuigend en afdoend . Doch (als piano?)

1)
2)

Zie reeds Leendertz, in Tschr. XXXV 17; inderdaad, hoeveel piano- en andere drukken kunnen
verloren gegaan zijn!
Bij ‘den worm die desen rechter 't Hart afbijt’ (r. 35-6) zal V. allicht, behalve aan de door
de

3)

Leendertz (Tschr. XXXV 23 en 26-7) en Bake (13 Versl. v.h. Vondel-Museum, 34)
aangewezen bijbelplaatsen, ook, misschien wel vooral, gedacht hebben aan Hooft's (mogelijk
lang vóór 1626 aan V. bekend geworden) Baeto 348-9, met denzelfden rijmklank: ‘Een worrem
neemt tot zijn ontbijt Het harte van een groot Tyran’ (verg. r. 23: knaecht). Zie Tschr. XLIX
184-98.
Alleen zou ik bij de uitlegging van vs. 31-2 zijne onderscheiding tusschen V.'s (echt
Hollandsche) wellen en de (ter verklaring daarvan in WB. III 340 genoemde, eigenlijk meer
Hoogduitsche) ‘bron’ wat spitsvondig, zijn opvatting van den genitief van die Moort en zijn
zoeken dier wellen in de (14 regels vroeger genoemde!) ‘Gierigheit en wreetheit’ onjuist of
gewrongen willen noemen. Ik vat ‘van die Moort’ liever op als een zgn. gen. explicativus; niet:
de wellen waar u i t ‘die Moort’ voortgekomen is (dus verder naar den oorsprong teruggaande),
maar, meer concreet: de wellen, d.i. de steeds opwellende, niet te stelpen vloed van
gewetenswroeging (verg. ‘een eeuwich wroegen’ van vs. 23), of wel: de bloedstroom die om
wraak blijft roepen; waarbij dan wel niet gedacht mag worden aan de, naar Oudgermaansch
volksgeloof bij de nadering der moordenaars opnieuw bloedende wond eens vermoorden
(zie Nibelungen, Walewein enz.), maar waarbij wèl vergeleken mag, ja moet worden Vondel,
ed. V.-L., V 575: ‘Naer dien ghy stopt de W e l v a n 't burgerb l o e t ’ (Aen de Vredevaders,
1648, 11; daarentegen in anderen zin vs. 1: ‘Nu berst een bron v a n b l y s c h a p uit onze
aders’), en ook, ter nadere opheldering der beeldspraak, Hooft, Br. II 270: ‘de bedijkers der
meeren, die 't laeghste waeter quaelijkst booven kunnen krijghen, ende op 't laest eerst de
meeste (grootste?) wellen zien opborrelen’.
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gedrukt en uitgegeven zal het stuk misschien, uit vrees, niet aanstonds, maar pas
(veel?) later zijn. Weten doen wij in dezen niets: er kan immers zooveel verloren
geraakt zijn!
En op dezelfde gronden meen ik, ten slotte, ondanks De Jong's vernuftig betoog
het er voor te mogen houden, dat ook de Transformatie wel degelijk in 1618
1)
geschreven, maar misschien eveneens pas later in druk is uitgegaan .
O e s t g e e s t , Juni 1931.
J.W. MULLER.

1)

De Klerk's ‘Cultuurbeschouwende Inleiding tot Vondel's spelen’ - mij helaas eerst na 't schrijven
van het bovenstaande, in de ed. WB., V 74-102, weer onder de oogen gekomen - schildert
breedvoerig Vondel's gemoedstoestand in de jaren 1618-25, met name onder 't schrijven, in
1620, der opdracht van zijn Hierusalem verwoest aan den oud-burgemeester C. Pz. Hooft,
den groeten Amsterdamschen geestverwant en medestander van Oldenbarnevelt en De
Groot; die opdracht met zijne bedekte, maar veelbeteekenende aanduidingen en toespelingen.
Ook daar wordt uitgegaan van dezelfde voorstelling als ik hierboven heb trachten aannemelijk
te maken, dat V. reeds aanstonds in de jaren 1618 en volgende geheel vervuld en bezig is
geweest met het kerkelijk-politiek treurspel en alleen om verschillende redenen (o.a. om de
wille, wellicht op verzoek van den toegesprokene) nog zweeg, althans geen ‘klaarder spraak
sprak’.
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Kleine mededeelingen.
164. Nog iets over brooddronken.
(Zie hierboven, blz. 43).
Ik lees in den Manchester Guardian Weekly van 1 Mei 1931, in een opstel van Ethel
Miller: ‘ A very popular dish in Denmark, very generally eaten on Saturdays, is
øllebrød, the ingredients of which are a special kind of beer, into which black bread
is stirred till a porridge-like consistency is achieved, cream, salt-herrings, and slices
of raw onion’. Dit mag misschien ter aanvulling en bekrachtiging van mijn verklaring
dienen.
GEORG WEITZENBÖCK.
Bovenstaande, tweede mededeeling over nl. brooddronken geeft mij aanleiding tot
enkele opmerkingen. Het door den heer Weitzenböck genoemde Deensche øllebrød
wordt in Deensch-Duitsche woordenboeken, naar de beteekenis van zijn eerste lid
(øl, bier), vertaald met nhd. biersuppe, dat in vorm zeker vrij wel gelijkstaat met
1)
mnl.(?) , nnl. biersop, en in beteekenis weinig verschild heeft van nnl. bierpap en
2

bier-en-brood (verg. kaas-en-brood); zie Ned. Wdb. II 2545, 2550, 2548, benevens
Kil.: ‘b i e r -p a p p e . Puls cereuisaria’. Een geheel overeenkomend bierbroot, tot
dusverre alleen gevonden in den Nederrijnschen Teuthonista: ‘B y r s o p . b y r b r o o t .
Cervipa, brodium’ (ed. Boonzajer-Clignett 28a) en: ‘b y e r S o p p . Cervipa’

1)

Aldus vermeld in het Mnl. Handwdb.: ‘biersop = bierbroot, in bier gedoopt brood, bierenbrood
(?)’. In het apparaat voor het Supplement (thans eigendom onzer Maatschappij) is echter
geen dezer beide woorden te vinden. Vermoedelijk heeft Verdani ook hier, als meermalen
(doch kwalijk te recht), de Nederrijnsche woorden uit zija herdruk of omwerking van den
Teuthonista rouwelijks, zonder anderen steun, ook voor het eigenlijke ‘Mnl.’ (Vlaamsch,
Brabantsch, Hollandsch enz.) over- en aangenomen.
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(a.w. 247b), staat thans ook te lezen in het nieuwe Mnd. Handwörterbuch van Lasch
en Borchling: ‘bêrbrôt. Bier mit Brot, Brot in Bier; eine Biersuppe, Schwarzbrotteig
mit gegorenem Wasser, Bier. (Heute wird b. auch mit saurer Milch bereitet). S. noch
bērenbrôt’; welk laatste woord echter niet aan nnl. bierenbrood beantwoordt, maar,
samengesteld met twee andere woorden bēr (1. hd. birne, nl. peer; 2. hd. beere, nl.
bez(i)e), beteekent: ‘1. Brotscheiben in Birnen-, Beerenmus geweicht und mürbe
gekocht. 2. Brotstücke in Suppe weich gekocht mit Öl (an Fasttagen) oder einer
Fettbrühe übergossen’. Bij dit alles moeten wij n u zeker denken aan het gewone
woord brood (og. brau ða-); vooral wanneer wij ons daarbij ook het velerwegen
gewone ‘soppen’ van het brood in de melk, koffie, thee enz. herinneren.
Het bovengenoemde, in den Teuthonista met byrsop, -broot gelijkgestelde mlat.
brodium dient echter elders in a.w. (41a), naast lat. jus, ter vertaling van nederr.
b r o e d e , j u c h e n ; terwijl in het Lat.-Germ. deel lat. jus eveneens vertaald wordt
met n a t o f b r u e d e o p s p y s e . Dit brodium nu - dat ook in de (half-)Latijnsche
studententaal der oude Leuvensche universiteit gebruikelijk schijnt te zijn geweest,
en wellicht van daar in de volkstaal van den omtrek is doorgedrongen en hangen
gebleven (althans in den Haspengouw nog bekend is in den zin van: poespas, bras:
1

zie Ned. Wdb. III 1412) - is kennelijk een in middeleeuwsche universitaire kringen
1)
gelatiniseerd Germ. woord: ohd, brod, *ond. brod , ags. broþ, eng. broth, onr. bro
2)
ð (og. bruþa-) , ook in 't Romaansch overgenomen: it. brodo, sp., port. brodio, ofr.
broet, nfr. brouet enz.; alle (oorspronkelijk) in de bet.: nat, waarin vleesch of (ook)
groente gekookt is,

1)
2)

‘Brode, broede, znw vr. [?] Jus, vleeschnat’ in het Mnl. Handwdb. schijnt weer alleen op het
getuigenis van den Teuth. te berusten.
Dat waarschijnlijk hoogerop wel verwant is met brood, maar ook met nhd. brodeln - en nhd.
brod en brodem, wasem? -, en althans in beteekenis ook met nl. broei(e); maar dat, evenals
dit laatste en de daarmede a.h.w. ‘allitereerende’, in zekeren zin ‘klankverwante’ woorden
bras, brij (brou, brui), broel (brol, brul) enz. - zie Taal en Lett. IX 213-5 - vanzelf overgaat in
de (zéér ruime) bet.: poespas, warboel, rommel enz Zie voorts Franck-Van Wijk, Kluge enz.
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slobberkost, soep (van brood is hierbij eigenlijk geen gewag).
In 't licht van dit alles doen de bovenbedoelde mededeelingen over nl.
1

brooddronken de reeds in 't Ned. Wdb. III 1562 door mij terloops gestelde vraag
herrijzen, of het eerste lid van dit woord temet oorspronkelijk een in mlat. brodium
schuilend mnl. *brod (brode?) zou kunnen zijn, dat later, toen dit woord niet overal
(meer) bekend was, verward is met (en veranderd in) brood, dat (later?) veelal een
bestanddeel van het brod uitmaakte. Dronken past toch eigenlijk veel beter bij een
woord *brod, slobberkost, dan bij (zij 't ook gesopt) brood: immers ‘bij brood a l l e e n
(zonder nader toevoegsel) zal de mensch’ ... niet dronken worden, wèl van een
1)
(geestrijk) ‘zuipen’ (sop, soep) .
O e s t g e e s t , Oct. 1931.
J.W. MULLER.

1)

Verg. ook nog Plantijn's vertaling van brooddronken: ‘Yvre de s o u p e ’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

315

Hendrik van Alkmaar.
Sinds in 1922 Professor Muller bijeenbracht wat toen bekend was aan archivalische
gegevens betreffende Mr. Hendrik van Alkmaar, die in 1467 als advocaat te Utrecht
en van 1471 tot 1477 als raad en procureur-generaal van bisschop David van
1)
Bourgondië voorkomt , heb ik over hem nog een aantal bijzonderheden aangetroffen,
die mij der publicatie waard schijnen. Want gezwegen van de omstandigheid, dat
de man, die een rol speelde bij de pogingen van bisschop David om het rechtswezen
van het Sticht te moderniseeren, niet zonder beteekenis is voor de
rechtsgeschiedenis, is het ook nu nog geenszins uitgemaakt, dat hij niet dezelfde
zou zijn als de Hinrek van Alckmer, die als redactor en glossator van den gedrukten
Reinaert II in de voorrede van den Nedersaksischen Reinke de Vos vermeld wordt.
Als bouwstoffen voor de oplossing van dit probleem deel ik hier de bedoelde stukken
mede, voorzien van enkele toelichtingen en opmerkingen van historischen aard,
die een philologen-publiek mogelijk welkom zullen zijn.
Vooreerst twee stukken, waaruit blijkt, dat hij naast het door zijn vrouw Aleid van
Oestrum in de jaren 1466 tot 1478 tegen haar halfbroer Willem van Toorn gevoerde
2)
proces, waarover de beide heeren Muller uitvoerig geschreven hebben , en het
rechtsgeding, tegen zijn vrouws bloedverwant Hendrik Dirksdochter van Oestrum,
weduwe Zeger Klaaszoon, in 1472 voor het Landrecht van ridders en knapen
gewonnen, dat

1)
2)

J.W. Muller, Mr. Henric van Alcmaer, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XLI (1922) 316
vgg.
S. Muller Fz., Merkwaardig raadsvonnis van Utrecht betreffende de verhouding van den raad
tot de schepenbank, in: Versl. en Meded. O. Vad. Rbr. I (1885) 485 vgg.; J.W. Muller, Mr.
Henric van Alcmaer, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. VII (1887) 251 vgg.
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1)

Professor Muller aan het licht gebracht heeft , terzelfder tijd in nog een proces met
2)
zijn schoonfamilie gewikkeld is geweest.
v

3)

In het Judiciale van bisschop David leest men op fol. 112 :
en

‘Opten XXVII dach in Novembri anno etc. LXXII meister Henrick van Alcmair
geeygent aen alle alsulc recht ende toeseggen als Henrick van Oestrum Lamberts
weduwe van Touwen heeft aen drie mergen lants, gelegen in Werchoven, dair
Henrick Derix op woent ende gebruyct, voir te hebben een voldoen nae uutwijsinge
eenre expandacie. Actum tot Duersteden presentibus Johan van Zulen van
Nathewisch, Geryt van Zulen van Blykenborch, Melys wten Enge, Peter van Zulen,
Geryt Mulert ende meer gueder lude’.
Men zou geneigd zijn achter den naam Hendrik Dirks het woord dochter te lezen
en de persoon te vereenzelvigen met de in het vorige proces genoemde weduwe
van Zeger Klaaszoon, die immers blijkens het door Professor Muller gepubliceerde
processtuk ook te Werkhoven woonde. Dan zou dit nieuwe gegeven op dezelfde
zaak betrekking kunnen hebben. Doch deze combinatie wordt gewraakt, doordat
men op fol. 131 van hetzelfde register een aanteekening van 1474 Juni 28 aantreft,
die aldus luidt: ‘Item meister Henrick van Alcmaer heft doen ontwaeren Henrick
Derixzoen III mergen lants, gelegen tot Werchoven, die joncfrouwe Henrick van
Oestrum plagen toe te behoeren, ende meister Henrick voirs. heft sijn behout
gedaen’. Hendrik Dirks blijkt een man geweest te zijn. Tenzij men aan een schrijffout
in het Judiciale wil gelooven, moet men dus wel aannemen, dat Hendrik van Alkmaar
twee

1)
2)

Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XLI (1922) 317.
De familie Van Oestrum moet in dien tijd te Utrecht niet onaanzienlijk geweest zijn; zij was
vooral gegoed langs de Langbroeker Wetering. Herhaaldelijk treft men in het Judiciale den
naam aan in processen over onroerend goed. In 1511 was het nog bestaande landgoed
Wickenburgh onder Houten in haar bezit. Vgl. S. Muller Fz., Regesten van het archief der
bisschoppen van Utrecht III (1929) 218, no. 5128.

3)

Rijksarchief in Utrecht, Bissch. Archief, n . 202; men vindt dit register uitvoerig beschreven
in mijn Het Landsheerlijk Bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende
de regeering van bisschop David van Bourgondië (1922) 16 vgg.

o
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processen gevoerd heeft tegen twee dames van den naam Hendrik van Oestrum,
de een weduwe van Zeger Klaaszoon, de ander van Lambert van Touwen.
De landhonger, die in deze processen, waarmede Hendrik van Alkmaar zijn
aangetrouwde familie vervolgde, tot uiting komt en die hem niet sympathieker in
onze oogen maakt, toont zijn goede zijde in een reeds eerder door mij gepubliceerde
acte, d.d. 1477 Juni 8, waarbij bisschop David aan Mr. Hendrik in eeuwige erfpacht
1)
geeft twee hoeven van de woeste gronden tusschen Utrecht en Amersfoort . Dank
zij de uitvoerige grensbeschrijving zijn wij in staat de ligging van dat pachtgoed
nauwkeurig te bepalen. Het lag ‘boven der Clompen’ aan het begin van den
Amersfoortschen straatweg, die in dit stuk reeds vermeld wordt, naar het Noorden
begrensd door de Biltsche duinen, naar het Zuid-Oosten door ‘thuys in der Dijnsloe’,
waarmede wel het tegenwoordige Dijnselburg bedoeld is. Wij zien Hendrik van
Alkmaar hier als pionier van de ontginning der woeste gronden tusschen Utrecht
en Amersfoort. Het is te betreuren, dat deze zijn werkzaamheid slechts van korten
duur moet geweest, ja nauwelijks aan haar begin kan toegekomen zijn.
Want tengevolge van de reactie na den dood van Karel den Stouten was de
bisschop genoodzaakt bij het verdrag met zijn onderdanen van 1477 Juli 28 zijn
hooggerechtshof de Schive, waarbij Mr. Hendrik van Alkmaar zijn functie van
procureur-generaal uitoefende, af te schaffen en bij een aparte cedel van denzelfden
datum acht van zijn raden, die blijkbaar in hooge mate den toorn der Stichtenaars
2)
op zich hadden geladen, waaronder ook Hendrik van Alkmaar, te verbannen . Vier
jaar later werden zeven van deze uitgestootenen bij een afkondiging van 1481 April
3)
23 weer in de stad toegelaten .

1)
2)
3)

Vgl. mijn opstel Bisschoppelijk Boschbeheer, in: Versl. en Meded. O. Vad. Rbr. VIII (1928)
146 vgg.
Vgl. mijn Landsheerl. Bestuur, 60 vgg.
K. Burman, Utrechtsche Jaarboeken van de vijftiende eeuw III (1754) 473 vgg.
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1)

Ik twijfel eraan, of Hendrik van Alkmaar, zooals Professor Muller wil , van het verlof
om te Utrecht terug te keeren gebruik gemaakt heeft. Er is althans niet het minste
bewijs voor. Wij verliezen onzen man uit het oog, tot hij voor de laatste maal opduikt
in een stadsbrief van Utrecht, d.d. 1493 November 22, waarbij de stadsregeering
‘die eerbaere meyster Henrick van Alcmaer, advocaet in den Hove van Hollant’, en
vier anderen machtigt in rechte op te treden voor haar en eenige van haar burgers,
wier goederen bij Woerden voor het Hof van Holland wegens vorderingen tegen de
2)
stad zijn aangesproken . Wij vinden hem hier wel verzoend met de stad Utrecht,
maar blijkbaar is hij verhuisd naar Holland, dat naar zijn naam te oordeelen niet
onwaarschijnlijk zijn geboorteland was. Daarna verdwijnt hij voorgoed uit onzen
gezichtskring.
Deze nieuwe gegevens verrijken wel onze kennis omtrent den Utrechtschen
procureur-generaal, maar zijn niet beslissend voor de vraag, of deze en de
Reinaert-bewerker één en dezelfde persoon zijn. Zooals het vraagstuk thans ligt,
is er m.i. maar één weg, die tot de oplossing zou kunnen leiden, dien men echter
nog niet ingeslagen heeft. Men heeft nooit in de glosse van den Reinke naar
aanwijzingen gezocht, die op de identiteit zouden duiden. Alleen Professor Muller
heeft opgemerkt, dat men daarin politieke toespelingen en blijken van
rechtsgeleerdheid zou kunnen verwachten, die hij dan ook meende erin aan te
3)
treffen . Het komt mij voor, dat dergelijke algemeenheden maar weinig afdoende
zijn. Van iederen legist zou men een dergelijke glosse kunnen verwachten. Men zal
moeten speuren naar bijzonderheden, die zinspelingen op Utrechtsche toestanden
en gebeurtenissen kunnen zijn, of omgekeerd een dwingend beletsel voor de
veronderstelling van de

1)
2)
3)

Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. VII (1887) 255.
o

S. Muller Fz., Regesten van het archief der stad Utrecht (1896) 214, n . 1235.
Muller, in: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. VII (1887) 259. Waarom Professor Muller van
den procureur-generaal van bisschop David scherpe aanvallen op de hooge geestelijkheid
verwacht, is mij niet duidelijk. Ik vind ze ook niet in de glosse.
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persoonsgelijkheid vormen. Van de laatste soort heb ik bij zorgvuldige lectuur van
de glosse er geen kunnen ontdekken. Daarentegen meen ik wel eenige plaatsen
aangetroffen te hebben, waarin men mogelijk een weerklank van Stichtsche feiten
zal willen zien. Ik moge ze stuk voor stuk naar voren brengen, zonder mij te vleien
meer te geven dan wenken voor de oplossing van het probleem.
De belangrijkste plaats lijkt mij § 4 van de glosse bij het negende hoofdstuk van
1)
het tweede boek, waar de Nedersaksische vertaler zegt, dat de
middelnederlandsche glossator bij de satire op de rechtspraak maar weinig
commentaar geeft, en dan laat volgen: ‘yodoch is de menynge, dat yd in der heren
hove is to donde umme den pennynck: de den myldichlyken uthghyft, kricht eer
2)
recht, eer eyn ander by gheystlyken unde by wertlyken in etlyken landen’ . Wie op
de hoogte is van de rechtspraak in het Sticht in die dagen, waarvan Heda zoo'n
3)
onverkwikkelijk beeld ophangt en die van dien aard was, dat bisschop David de
noodzakelijkheid der instelling van de Schive kon verdedigen door erop te wijzen,
dat ‘(de) arme luden somwijls in tiegenwoirdicheyt van sine gnaden

1)

2)
3)

Aangezien mijn pretentie met dit opstel niet verder reikt dan philologen attent te maken op
eenige punten, die een historicus, beoefenaar der latere Utrechtsche Middeleeuwen,
gemakkelijker dan zij kan overzien, meen ik de onderlinge verhouding der onderhavige
Reinaert-teksten bij de lezers van dit tijdschrift bekend te mogen veronderstellen. Ten
overvloede som ik hier de nieuwere literatuur daarover op: F. Prien, Zur Vorgeschichte des
Reinke Vos, in: Paul u. Braune's Beiträge VIII (1882) 1 vgg., vooral 38 vgg.; Muller, in: Tijdschr.
v. Ned. Taal- en Letterk. VII (1887) 255 vgg.; dezelfde, Reinaerdiana, in: De Ned. Spectator
(1888) 135; dezelfde, Van den Vos Reinaerde .... critisch uitgegeven (1914) LIII vgg.; G.J.
Boekenoogen, De Nederlandsche Volksboeken, in: Tijdschr. v. Boek- en Bibliotheekwezen
III (1905) 118; een beknopt, doch bijzonder duidelijk overzicht vindt men bij F. Vogt und M.
Koch, Geschichte der deutschen Literatur I (1919) 254. De nieuwste uitgave van den
Nedersaksischen tekst is Reinke de Vos, nach der Ausgabe von F. Prien neu herausgegeben
von A. Leitzmann, mit einer Einleitung von K. Voretzsch (1925); de fragmenten van den door
Hendrik van Alkmaar bewerkten gedrukten Reinaert II zijn uitgegeven door H. Hoffmann von
Fallersleben, Horae Belgicae XII (1862) 5 vgg.; door Prien, a.w., 10 vgg., daarnaar herdrukt
achier de Reinke-uitgave van Prien-Leitzmann, 259 vgg.
Reinke de Vos, ed. Prien-Leitzmann, 151.
W. Heda, Historia Episcoporum Ultraiectensium, ed. A. Buchelius (1642) 292 vgg.
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in vonnisse the gheven verstemt werden by den ryken vervolgers ende oick somwylen
1)
die vonnisse vercoft werden, gelick men een broet om een witken coipt’ , zal mogelijk
tusschen dien wantoestand en de woorden van de glosse verband willen leggen.
Zou de procureur-generaal misschien zulke onaangename ervaringen met de
Stichtsche rechtspraak opgedaan hebben, dat de glossator er maar liever met over
spreekt?
Dan komt in aanmerking de vijfde paragraaf bij het elfde hoofdstuk van het eerste
boek, waar van den dichter gezegd wordt, ‘dat he leret dult der yennen, de schaden
2)
unde spot lyden, unde syk nicht scholen vorantworden, men swygen’ . Deze leer,
dat men bij tegenslag zich niet tot het afleggen van rekenschap moet laten verleiden,
maar een geresigneerd zwijgen in acht nemen, werd in praktijk gebracht door de
raden van bisschop David, die bij de onderhandelingen over de afschaffing van de
Schive in 1477 door de Staten van het Nedersticht ter verantwoording werden
geroepen. Nog in 1479 klagen de Staten erover, dat deze heeren, onder wie ook
Hendrik van Alkmaar was, die verantwoording wel beloofd, maar niet gegeven
3)
hebben .
Onder de leden van de Schive waren ook rechtsgeleerden opgenomen. In deze
bezetting met gestudeerde juristen kan men een eerste flauw spoor zien van receptie
van het Romeinsche recht in het Sticht, al zal men geen bewuste poging erin mogen
4)
zien, om het landrecht door het geleerde recht der hoogescholen te vervangen .
Ook de procureur-generaal was blijkens zijn graad een academisch gevormd man,
die het Romeinsche recht kende. Indien hij dezelfde als de glossator is geweest,
zal men in de glosse bewijzen van die kennis mogen verwachten. Over het algemeen
toont de glossator zich

1)

2)
3)
4)

S. Muller Fz., Nog eenige stukken betreffende den strijd der bisschoppen van Utrecht met de
stad Utrecht over het bezit van heerlijke rechten, in: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XIV (1893)
243 vgg.; vgl. mijn Landsheerl. Bestuur, 51 vgg.
Reinke de Vos, ed. Prien-Leitzmann, 37.
Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XIV (1893) 257; vgl. mijn Landsheerl. Bestuur, 64.
Vgl. mijn Landsheerl. Bestuur, 57 vgg.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50

321
een geestesaristocraat, die eruditie hoogschat en neerziet op ongestudeerde lieden,
vooral als deze de macht in handen krijgen. Ongezouten spreekt hij het uit in zijn
forsche beeldspraak, ‘dat grove lŭde, de umbeslypet unde unghelerd syn, desse,
wor de dat radent krygen, dar drecht de ezel de kronen; wente beter ysset vor eyn
lant efte stath, dat de wysen vorvaren dat radent hebben unde de groven unghelerden
ezels scholen sacke dregen. Wor dat anders is, dar is efte blyft nicht lange eyne
1)
gude ordinancie’ . Telkens stelt hij ‘de groven unwysen efte unghelerden’ aan ‘de
2)
wysen unde kloken’ tegenover . Misschien zal men er den neerslag van den
rechtsregel: in dubiis pro reo in willen zien, als de glossator aan alle vorsten en
rechters de les voorhoudt, ‘dat so wan se twyfelen in eyner myssedaet, de over
eynen berochtygen is ghesecht, so scholen se lever den sulver losz gheven, wan
dat se enen richten. Wente under twen eyn is beter, dat hundert schuldyghe enwech
komen, wan dat eyn unschuldich worde unrechte richtet; wente unschuldich bloet
3)
to vorgeten myszhaget Gode to malen seer’ .
Eindelijk lijkt mij de bij het achtste hoofdstuk van het vierde boek gegeven les,
‘so wan eyneme wert gheboden van syneme vyende eyne mogelyke sone, de schal
he angan, uppe dat syn vyent syk nicht enstarke unde eme denne na ruwe, dat he
4)
nicht ensönde’ , overeen te komen met de gedragslijn van den Utrechtschen Hendrik
van Alkmaar, die, naar wij boven zagen, na de nederlaag van zijn partij, zich met
de overwinnaars verzoende.
Tot slot zij mij nog een enkele opmerking vergund over dc merkwaardige kwaliteit,
waaronder in de voorrede tot den Reinke de Vos Hendrik van Alkmaar zich aandient:
‘scholemester unde tuchtlerer des eddelen, dogentliken vorsten unde

1)
2)
3)
4)

Reinke de Vos, ed. Prien-Leitzmann, 181, glosse bij III 9.
Ibidem, 16, glosse bij I 3, § 1.
Ibidem, 196, glosse bij III 14, § 2.
Ibidem, 224.
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1)

heren hertogen van Lotryngen’ . Deze titel heeft tot vele vragen aanleiding gegeven,
daar men in den tijd, waarin de gedrukte Reinaert II bewerkt is, geen hertog van
Lotharingen kon aanwijzen, die voor zijn kinderen een paedagoog noodig gehad
zou hebben, en ook niet kon verklaren, waarom men aan het Fransch-getinte,
anti-Bourgondische hof van Lotharingen de bewerking van een Vlaamsch gedicht,
en dan nog wel door een uitgesproken aanhanger van Bourgondië, zou bevorderd
hebben. Ik ben dan ook geenszins oorspronkelijk, als ik neiging gevoel, dien geheelen
titel voor gefingeerd of corrupt te houden. Een aanwijzing hiervoor meen ik te vinden
in twee plaatsen in de glosse bij het derde hoofdstuk van het eerste boek, waar de
commentator echtbreuk en geweldpleging tot nationale ondeugden ‘in Lomberdyen
unde in Wallant, dar dyt boek ersten ghedychtet is’, verklaart, die, God zij geloofd,
2)
‘in dessen landen’, waarmede hij de Germaansche bedoelt, niet zouden voorkomen .
Mij dunkt, dat dergelijke uitlatingen van een Lotharingsch hoveling niet wel mogelijk
zijn.
D.TH. ENKLAAR.

1)
2)

Ibidem, 16.
Ibidem, 16, glosse bij I 3, § § 3 en 6.
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