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i.s.m.

1

Een Amsterdamsch fragment.
In Tijdschrift IX 1890, p. 166-170 gaf Prof. Kalff een Hs., dat op de Univ.-Bibliotheek
te Amsterdam berust, uit, een fragment van 102 verzen behoorende tot een roman,
die tot nu toe niet geïdentificieerd is. Prof. Te Winkel meende, dat het Ms. een
episode uit den Saracenenstrijd bevatte en onder de rubriek Frankische romans
valt. De inhoud is als volgt:
1)
Een ridder heeft zijn vrouw achtergelaten in S.... den om tegen de Saracenen
te strijden. Hij wordt in een strijd gevangen genomen, en blijft drie jaar in den kerker.
De heidensche soudaen wil hem de vrijheid geven en zijn dochter, wanneer hij zijn
geloof afzweert. Hij pleegt overleg met iemand, kennelijk, zooals ook Prof. Kalff
giste, met de dochter van den soudaen.
Ende laten onsen Mamet
Ende volgen uwe wet
Heymelijc daer ic mach,
Op dat ghi op desen dach
Uwe wet avegaet
Metten monde ende d'onse ontfaet.

Zij ruilen dus blijkbaar van geloof. De soudaen is tevredengesteld:
Die soudaen beval ende hiet
Synre dochter metter vaert,
Dat sine troude onghespaert
Na die maniere van der wet.

Het huwelijk wordt gelukkig:
Elc was anderen gerne bi,
Dat si woude, dat woude hi.

Ondertusschen heeft hij in het vaderland twee kinderen, ‘des hi selve en wiste niet’.

1)

Het Hs. heeft hier een gaatje.
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Er valt nauwelijks aan te twijfelen, of dit fragment is een Mnl. epische bewerking
van de sage der ‘Doppelehe’, die in Thüringen zich gehecht heeft aan Burg Gleichen
bij Erfurt. De Graf von Gleichen, Ernst I noemde zich advocatus Erpes furtensis en
later voogd van het Petersklooster te Erfurt, waarin hij het familiegraf stichtte. In dit
Petersklooster is in den Zuidwand van den Dom een steen te vinden, waarop een
Graf von Gleichen met twee vrouwen uitgehouwen is, een Saraceensche gekroond,
de andere zonder vorstelijken tooi. Niet meer te ontdekken is het jaartal 1227, dat
Jovius er nog op vond en in zijn kroniek van Gleichen vermeldde.
De sage leeft nog en vertelt: Keizer Frederik II ondernam 1224 een kruistocht.
Hem volgde Landgraf Ludwig der Heilige met zijn Thüringsche edelen. In Sicilië
ontmoette hij het keizerlijk leger en begaf zich daarmede naar Brindisi, om zich naar
Palestina in te schepen. Nog vóór de afvaart overviel Ludwig een doodelijke ziekte,
waarop Ernst von Gleichen het commando neemt. Hij valt in de handen van den
vijand. De dochter van den Sultan vlucht met hem. De Paus staat bij uitzondering
het tweede huwelijk met Melechsala toe. Na 12 jaar komen de Saraceensche en
de Graf von Gleichen in Thüringen terug. De ontmoeting met de eerste vrouw heeft
plaats in het dal, dat sinds dien tijd Freudenthal heet. De weg, die de Saraceensche
ging, heet nog der Türkenweg.
Of misschien deze sage slaat op Ernst von Gleichen, tijdgenoot van Ludwig de
Heilige, die 1188 ter kruisvaart ging? De historische kern is gering. Het is mogelijk,
dat wel eens de een of andere graaf een Saraceensche prinses ‘heimführte’, het is
mogelijk, dat een Graf von Gleichen zulks deed. Maar de Wanderlust der sagen is
te bekend, om verder niet sceptisch te staan tegenover de mededeeling, dat alles
zich bij en in Gleichen afspeelde.
Nog sceptischer is het standpunt, dat in te nemen is tegenover de mededeeling
van Michaël Sax, Pfarrer von Tonna, omtrent het kleed, dat Sagittar, de andere
kroniekschrijver
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der Gleichens in 1677 zou gezien hebben. Het werd te Burg Gleichen bewaard, en
belandde later als bruidsgoed van het burggrafelijk huis Kirchberg te Farnrode. Het
was verdeeld in 8 vakken en gaf een beeld van de avonturen van den kruisvaarder.
1)
Sagittar vond wel al, dat het kleed er modern uitzag . Nog grooter zou zijn twijfel
aan de echtheid geweest zijn, indien hij geweten had, dat het borduren der
levensgeschiedenis op een kleed een motief is uit de Oostersche romans. Het komt
voor in den kruisvaartroman Baudouin de Sebourg en den Duitschen roman van
de

2)

den Hertog von Brunenczwig . De eerste is midden 14 eeuw in het Fransch in
Vlaanderen geschreven. De Mnl. versie is bekend uit een fragment 1350 in het
3)
Vlaamsch gedicht . Of het Mnl. moet oorspronkelijk, minstens zelfstandig zijn, òf
heel vlug uit den roman van den ‘Flamand d'expression française’ vertaald zijn. De
tweede speelt in Spanje en Bagdad hoort tot de liefdesromans met Byzantijnsch
de

karakter als Floris ende Blancefloer. De Hss. zijn echter uit de 15 eeuw ± 1463
en afgeschreven door Bruder Johan von Wormsz. De ontdekker van het Hs.,
Priebsch, houdt het Duitsch voor een vertaling van een Dietsch origineel en zeker
4)
niet op losse gronden .
In deze sfeer van Zuid-Europeesche en Oostersche verhalen hoort het
Amsterdamsche fragment thuis, evenals de twee ‘abele spelen’ van Gloriant en
de

Esmoreit. Ook het Amsterdamsche Hs. is uit de 14 eeuw en blijkens vormen als
herde en cleene en het woord haaien = verdragen zuidelijk West-Nederlandsch.
Het hoort dus ook wat dialect en tijdstip van ontstaan betreft bij het kruisvaartepos
van Baudouin de Sebourg.
Verwantschap met het motief van de verhoede ontrouw lag voor de hand, en daar
dit voorkomt in het eerste deel van den

1)
2)
3)
4)

Carl Reineck, Die Sage von der Doppelehe eines Grafen von Gleiehen. Sammlung
gemeinverständlicher wiss. Vorträge. N.F. VI, Série 1892.
Zie mijn artikel Tijdschrift 1923 over Florentijn en de Hertog van Bruyswyc.
W. de Vreeese, Bouwstoffen Mnl. woordenboek.
R. Priebsch, Deutsche Hss. in England 1, p. 218.
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1)

kruisvaartroman Lion de Bourges, waarvan Wilhelmi een analyse gaf , leidde de
weg daarheen. En inderdaad: de oplossing van het probleem is te vinden in het
2)
proefschrift van Bruno Scholvien , dat een uitvoerige analyse van het derde kwart
van de twee Fransche Hss. der Parijsche Bibliothèque nationale, Hs. A. in 12 Silbuer,
Hs. B. in 8 Silbuer geschreven, bevat. Daarbij voegde hij er een van den Duitschen
Roman Herpin von Burges, die Simrock navertelt in zijn deutsche Volksbücher (Bnd.
II). In Hs. B. wordt de bron der historie genoemd:
Seigneurs, escoutez, s'il vous plaist,
L'histoire qui de grant bien est
3)
Prinse(?) en cronicque sans doubtance
Tant en Cecile comme en France!
Ce n'est bourde, ne aussi fable;
Car les clers n'en ont faict faille,
Ainsi que la cronique dict
Et l'histoire onc ne mentit;
Car de Lyon, (et) de ses enffans
Orréz l'histoire (moult) bien plaisans
Qui longtemps a mis estre faicte
Mais tant y a, qu'elle est parfaicte.
Oncques a nul ne fut nuysans.
A ceulx qui livre vont lisans.
Le clere fut natif de Tournay
Qui fist ceste histoire pour vray,
Et fut regnant du temps, (se) dict-on,
4)
Qu'estoit en vie le preux Lion .

Scholvien denkt, dat de klerk van Doornik, de kroniekschrijver, dus tusschen begin
de

en midden van de 12 eeuw zijn verhaal als waar neerschreef. Eenige scepsis mag
5)
men hier wel voorbehouden . In de analyse, aansluitend bij die van

1)
2)
3)
4)
5)

Marburger Diss. 1894.
Weitere Studien zur Chanson de Lion de Bourges, Teil III 1905.
Prinse waarschijnlijk prise.
T.a.p. p. 2. Ce n'est bourde, ne aussi fable... Et l'histoire ouc ne mentit komt opvallend overeen
met Maerlant's proloog van den Rijmbijbel: ‘Hierin ne vindi favle no boerde’.
Hs. A. zegt uit een kroniek van St. Dénis geput te hebben (R. Krickemeyer over het eerste
deel van den Lion, p. 2).
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Wilhelmi, valt het op, hoe eindeloos de herhalingen van hetzelfde motief zijn:
kruistocht tegen de Saracenen, liefde van en voor een heidensche prinses,
gevangenschap bij de heidenen, verzachte gevangenschap door des soudaens
dochterken, huwelijk der beiden, of de ontrouw van den man verhoed:
Nadat Lion van Bourges en zijn bruid Florantine, dochter van den Koning van
Sicilië Hanry, alle hindernissen voor hun huwelijk overwonnen hebben, zijn zij naar
Monlusant, de Siciliaansche residentie teruggekeerd. Na een oorlog met Garnier
van Calabrië zal Lion uitgaan om zijn vader te zoeken. Zijn pleegvader Bauduyn
deelt Lion mede den mantel meegebracht te hebben, waarin Bauduyn den vondeling
1)
Lion in het leeuwenhol gewikkeld vond .
Na oorlogen en avonturen gaat Lion zijn ouders zoeken, reist door Konstantinopel,
Judea, Galilea, Europa, Africa, Jerusalem. Hij bestrijdt een reus en helpt den koning
van Cypros tegen zijn vijanden. De geheimzinnige witte ridder, die Lion altijd terzijde
staat, doet alle belagers wijken. De Saracenen worden gedoopt door op Lion's
verzoek aan den Paus gezonden geestelijken. Dan begint op nieuw de historie van
Lion's vader Harpin, in Toledo onder de macht der heidenen levend. Ook zijn vrouw
Aelis of Aliz is in die stad en verdient haar brood met zingen. Ieder denkt, dat zij
waanzinnig is. Harpin wordt uit de gevangenis bevrijd om een reus, die Florie konings
dochter tot vrouw wil hebben, te bestrijden. Florie verzachtte Herpin's
2)
gevangenschap. Ook deze vijand wordt verslagen. Dan komt het dubbele huwelijk .
Florie vraagt haar vader, die zich juist in tegenwoordigheid van Gonbault van
3)
Keulen bevindt, den Christenridder te mogen huwen. Op de bruiloft verschijnt de
waanzinnige en

1)

2)
3)

Een der motieven van den Esmoreet. Vgl. ook Scholvien, p. 37 noot 2. Eerst is Lion in het
woud gevonden door feeën en door een leeuwin meegenomen. Vandaar zijn naam. Florantine
is de naam van de heldin uit den Gloriant.
Scholvien t.a.p. p. 30 naar A. 94a 45-98 d 4 en Hs. B 162 a 38-166 c 20.
Hs. A., ontbreekt in B.
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zingt in een lied haar levensgeschiedenis. Harpin en Aelis vallen beiden in onmacht.
Florie en Aelis worden vriendinnen en de bruiloft wordt voortgezet. Daar vindt Lion
zijn ouders terug op het tournooi ter eere van het huwelijk gegeven.
Dat de episodes vermeld in het fragment van Amsterdam volkomen identiek zijn
met die uit de geschiedenis van Harpin, is buiten allen twijfel.
Voortgezette onderzoekingen van den Franschen Lion de Bourges hebben aan
het licht gebracht, dat Hs. A. en Hs. B. op één en wel op een Picardisch gedicht uit
de

de 14

eeuw teruggaan. De afschrijver van A. hoorde thuis aan den Oostrand van
1)

de

de

het Waalsch-Lotharingsch gebied . Hs. B. dateert uit de 15 of begin 16 eeuw.
2)
De tekst ervan is geschreven in het dialect van het Z.O. van Isle de France .
De analysen bewijzen duidelijk, dat de Duitsche versie tot de redactie van Hs. A
behoort. Is het Nederl. Hs. misschien de oudste vertegenwoordiger van de
B-redactie? De naam Doornik in Hs. B aangegeven als de plaats, waar de kroniek
met de ware historie ontstond, wijst wel in die richting. De enkele regel ‘Ce n'est
bourde, ne aussi fable’ verraadt een levens- en kunstbeschouwing volkomen gelijk
aan die van Maerlant en zijn school en is niet een toevallig gelijkluidende versregel.
Wijst ook dit op een samenhang met westelijk ‘Nederland’? Met veel grooter
zekerheid kan aangenomen worden, dat de geschiedenis der twee kindrren, waar
het fragment afbreekt, een soortgelijke geweest is als die van den Knabenraub in
3)
den Franschen Lion .
Er is maar één historische vicomte van Bourges geweest n.l. Eudes Harpin, die
de

in de 11 eeuw ter kruisvaart ging en als zoodanig in allerlei Fransche
4)
kruisvaartromans voorkomt .

1)
2)
3)
4)

W. Zorn, Sprache und Heimat des Lion de Bourges. Eine Reimuntersuchung.
E. Stein, Sprache und Heimat der jüngeren Fassung der Chnnson de Lion de Bourges.
Scholvien, t.a.p. p. 11. Hs. A. 75 d 22-79 a 5 en B 134 c 31-139 a 33.
Vgl. E. Langlois, Les Noms propres dans les chansons de geste.
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Van een zoon Lion is in de geschiedenis noch in andere romans iets bekend. De
talrijke motievenherhalingen geven het recht tot de veronderstelling, dat Lion een
bijnaam was van Harpin en dan zeker niet wegens verzorging door een leeuw in
zijn prilste jeugd, maar b.v. wegens zijn dapperheid. Door den Duitschen Herpin
kon de sage zich hechten aan Burg Gleichen.
Er ontstaat nu meer zekerheid omtrent den geschonden naam ‘S.... den’. De d is
onduidelijk, maar het gat in 't Hs. klein. Wanneer het dus geoorloofd is hier ‘Sicilien’
te lezen, dan moet de naam afgekort er gestaan hebben. De naam ‘Sarden’, die
Prof. Muller voorslaat, is zeer zeker evengoed mogelijk.
Bonn.
MARIE RAMONDT.

(J.W.) MULLER, naar een oude marginale conjectuur van hem in Tschr. IX 170. Maar
o

1)

o

1 is Sarden inderdaad de Mnl. naam voor Sardinië? ; 2 wordt Sardinië ooit in deze
romans genoemd (als Sicilie wèl, o.a. hier (zie blz. 3) in 't Ofr. gedicht, maar ook
elders telkens)? Anderzijds is een afkorting van Sicilien m.i. niet zeer gewoon.

1)

In Kiliaan's lijst v. pltn. vind ik 't niet; in een zeventiendeeeuwsch aardrk. wdb. alleen Sardinië
enz. Maar i n d i e n 't Ofr. Sardes kent, is mnl. Sarden zeker niet onwaarschijnlijk (zie
Langlois?).
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De Historie van den Verloren Sone.
Van de ‘Historie van den Verloren Sone’ waren tot dusverre slechts drie drukken,
de

de

uit de 17 en 18 eeuw, bekend: die van Cornelis Dircksz. Cool, Amsterdam 1641;
die van Godtgaf Verhulst, Antwerpen 1655; en die van Jacobus Conynenberg,
de

Amsterdam, begin der 18

eeuw; van een vierden, van Gebr. Gimblet, Gent, einde

de

der 18 eeuw, is alleen de titel bekend. Over de teksten verg. G.J. Boekenoogen,
De Historie van den Verloren Sone (Nederl. Volksboeken XI, Leiden 1908). Zoowel
de eerste uitgever van een tekst dezer Historie, Nieuwenhuyzen (Dietsche Warande
I (1855) 11) als Boekenoogen waren van oordeel, dat deze teksten nadrukken
de

moesten zijn van een stuk uit de 16 eeuw, waarvan echter geen exemplaar te
vinden was. Nu eerst schijnt een exemplaar van den oorspronkelijken druk
opgedoken te zijn. Nijhoff en Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500
o

tot 1540 ('s-Gravenh. 1923), n . 1908 geeft een Antwerpschen druk der Historie van
den Verloren Sone uit het jaar 1540 op, die zich in het British Museum te Londen
bevindt. De korte mededeelingen wijzen zonder twijfel op een samenhang met de
nadrukken. Wenschelijk ware nu een onderzoek, door een Nederlandsch geleerde,
van dezen oorspronkelijken druk, nauwkeurig vergeleken met de bekende nadrukken;
en voorts naar de betrekking tusschen het Nederlandsche stuk en zijn waarschijnlijk
voorschrift of voorbeeld, eene Fransche moralité (verg. Petit de Julleville, Répertoire
du théâtre comique, (1886), 57). Deze vergelijkingen heb ik zelf, alleen de nadrukken
kennende, in mijn vertoog over de tooneelvormen der drama's van den Verloren
1)
Zoon niet geheel kunnen volvoeren . Voor

1)

Adolf Schweckendieck, Bühnengeschichte des Verlorenen Sohnes. I. 1527-1627.
o

(Theatergeschichtl. Forschungen, n . 40. Leipzig, Leopold Voss, 1930).
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de geschiedenis van literatuur en tooneel zou eene nauwkeuriger kennis van het
Nederlandsche volksboek in zijn oorspronkelijken vorm en van zijn Fransch voorbeeld
allicht van belang zijn. Op de vereischte ophelderingen voor de geschiedenis van
het tooneel heb ik in mijne ‘Bühnengeschichte’ (a.w. 101) gewezen. De vergelijking
zou ter plaatse, d.i. in de Bibliothèque nationale te Parijs en in het British Museum
te Londen, moeten geschieden, daar deze bibliotheken geene boeken naar den
vreemde uitleenen en verzenden. De bedoeling dezer regels is te Londen of Parijs
vertoevende Nederlandsche geleerden hiertoe op te wekken.
Tilsit.
A. SCHWECKENDIECK.
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Tk > tj in het Noordfries.
1)

2)

'n Moringer demin.-suffix spelt Bendsen -jtte, Bauer txə; Bendsen schrijft b.v.
hōjtte Endscheibe des Brotes (eigl. hoedje), Bauer d txə puntje. In stee van -njtte
heeft Bendsen -jnte, b.v. bājnte bundel, pōjnte a-al-tolletje; Bauer heeft wat men
verwacht: båntxə bundel, ph ntxə pand. Bendsen vermeldt (blz. 10, noot 1), dat
de cons. die volgt op voc. +j zich ‘auf eine ganz eigenthümliche Weise anschliesst’.
Dat doet die cons. - de t dus - ook in onze taal; ze heeft daarbij speelruimte; zoodje,
n

n

zoontje kan men b.v. horen als [zot'jə, zo nt'jə] en als [zot'e, zo nt'ə], in Gron. enz.
n
vaak [zo t'je]. Bauer schrijft evenwel niet-gemouilleerde t. Na Bendsen's tijd kan de
uitspraak veranderd wezen, of er kan dubbele uitspraak bestaan [hebben]; volgens
hem is ōj, āj enz. diftong (vgl. ben. blz. 13 de nieuwe monoft. naast de oude dift. in
wānj, wāinj op Föhr en Amrum).
Nu zegt Bauer (§ 278), dat de dem.-suffixen -kə en -txə waarschijnlik eerst alleen
in ndl. leenwoorden voorkwamen; daar zou men in elk geval ndd. bij mogen voegen.
Het schijnt dat niet veel woorden deze suffixen hebben; berust het vermoeden
daarop? Men kan altans -ke moeilik als erfgoed ontzeggen aan 'n Friese tongval.
Daarom dient onderzocht te worden, of niet in 't noordfri., evengoed als in 't wfri.,
ndd. en ndl., overgang van tk tot tj (of dgl.) heeft plaats gehad. Zo ja, dan is ook -txə
voor inheems te houden, al zijn inderdaad - gelijk te vermoeden viel - onder de vele
ontleningen ook dem. met -kə en txə.
Het onderzoek wordt belemmerd doordat subst. op -tjər en verba op -tjən in 't
n d d . zo talrijk zijn; ook deze Noordfriese

1)
2)

Die nordfri. Sprache nach der Moringer Ma.; Leiden 1860.
Die Moringer Ma.; Heidelberg 1925.
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suffixen kan men dus licht voor ontleend houden. Maar in 't ndl., ndd. en wfri. vonden
we altans enkele gevallen buiten de genoemde groepen; b.v. in Zeeland Kortgene,
waarin tg ouerwets is voor tj, uit Kortekene; in 'n groot deel van ons land, en ook in
N.-Duitsland, lutje uit lut(ti)ke; in Friesland lyts klein, múnts monnik, met -ts < tš
(inlautend Mûntsjesyl), wijzend op verbogen lît(ik)e, mun(t)ke, en Fraentsjer Franeker
< Fraen(t)ker. Zouden evenzo in 't Noordfries enkele woorden te vinden zijn die men
voor echt inlands heeft te houden en die toch de besproken overgang vertonen?
In het Kust-Noordfries schijnen weinige te bestaan, maar 'n artikel van Möller's
Sylter Wb., nl. prötje [prøt'] prediken, maakte mij op een opmerkzaam; het vergelijkt
(behalve Helgolands pretje) Moringer präyten. Bij Bendsen vond ik dit terug (blz.
246) als präjten [-en is n̥]. Of men de inf. met of die zonder -n opgeeft, is in 't Fries
natuurlik onverschillig; maar misschien is n̥ de oorzaak dat slechts een t is gebezigd
(t'n̥ > tn̥); te verwachten präjtte zou bij Bauer -txə hebben. Ik meen te moeten
aannemen, dat in deze sterk syncoperende dialekten uit prēdik- prētk is geworden,
waarna tk de besproken wijziging onderging. - Bendsen (blz. 10, noot 1) heeft Aejth,
Äjth azijn; m.i. uit mnd. ētik > noordfri. *ētk. - ‘Klein’ is bij Bendsen (blz. 163) lájtt,
bij Bauer (blz. 110) lat'; dit is evenzo uit lîtk (litk? z. ben.) af te leiden als nwfri. lyts
(in 1427 dat. lythya; z. Ts. 46,91); voor a uit î waar meer dan een cons. volgde vgl.
b.v. batst, bath mordes, mordet (Bauer § 144). Ook woorden als helgol. letj klein,
2

en letjet 'n beetje zullen zó tj hebben gekregen. Siebs zegt (Grundr. I 1221, A. 4):
‘Afries. litik litek “klein” hat das î der Stammsilbe bewahrt oder gekürzt, je nachdem
der Vokal der Folgesilbe erhalten blieb oder synkopiert ward: nwfries. lijts... nordfries.
litj (lit') Sylt Hall[igen] setzen langes î voraus; hingegen wg. [Wangeroog] litk stl.
[Saterland] litik Komp. litjr̥ Sup. litst, nordfries. loet' Karrh[harde] lat' Mor[ingen] loet'
Föhr Helg. kurzes i’, zonder dat hij hier of elders tk > tj konstateert. Mouillering van
t na
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grm. î stelt § 118 A. 5 vast op Amrum-Föhr en in Moringen (en na î = ofri. ê als i-Uml.
van â < ai, au in Moringen); dat volstaat dus niet ter verklaring, want het besproken
woord is te ver verbreid, en de woorden met tj hebben niet alle ît gehad. Trouwens,
uit § 117 A. 4 is op te maken dat Siebs in nwfri. -tje, -tsje en dgl. -tje oud acht. - Bij
Bendsen trekt op blz. 97 de aandacht, dat dem. niet steeds ntr. zijn; zelfs het toch
stellig ontleende prüjnte tabakspruimpje is m. geworden, zoals de daar genoemde
op -jnte en -ke m. zijn; in 't ndd. en ndl. zijn wél alle dim. neutra.
In overeenstemming met Moringen heeft Helgoland pretje prediken, etj, etšj azijn,
letj klein. Op gelijke syncope berust ketjən hederik; als men hier n d d . -tjən
toegevoegd acht, dan moet het toegevoegd zijn òf aan 'n grondwoord ontleend aan
mnd. kiddik (of 'n bijvorm) òf aan 'n fri. verwant van dit laatste (ons Frsl. heeft keik
en kiik), niet aan 'n nergens aan te wijzen kid. 't Ndd. syncopeert hier over 't algemeen
niet; Ten Doornkaat Koolman haalt evenwel ndd. kötk, kütk aan (Bremisch-ns. Wb.
köddik, köek, keek); desnoods kan men dus -tk overgenomen achten, maar eer zal
op Helg. zelf *kitk ontstaan zijn; en daar ĭ > ӗ er regel is, moest dit *ketj worden.
Ketjən zal dus zijn: ketj + tjən. - ‘Tetjən, Tetšjə weibl. Vorn.’ (bekend uit ons Frsl.;
Tetje ook in Gron.) is evengoed uit helg. ontwikkeling van tk te verklaren als ‘titj, titšj
Zitze’, enz. - ‘Wrat’ is ōártj f., ook u̯artj; uit ofri. warte + k-sufix; het is even inheems
als op Sylt ūrt'i (z. ben.). - Het blijkt - en ook dit spreekt vóór Friese oorsprong - dat
evenmin als in Moringen het demin.-zijn neutraal genus meebrengt; ook titj b.v. is
evengoed f. als blemk bloem < *blômik- (genus naar 't grondwoord, gelijk konīnik
Koninchen ntr. is zoals *konīn), en pilkən ‘kleines Kissen, eig. Pfühlchen’ is m. - Bij
ndl. stoten enz. behoren verwanten met û (z. ook Meded. Kon. Akad. v. Wet., Afd.
Ltk., dl. 65, SA blz. 127 v.); helg. stītjə, stӗtjə schaukeln zal dus ontstaan zijn uit
*stûtkə, met iteratief-suffix. - Stellig is er geen aanleiding om a l l e woorden op -tjən,
-tjə,
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-tjər te verklaren voor ontleend òf voor vermeerderd of gevormd met 'n ontleend
suffix, al zijn s o m m i g e dat.
Op Föhr en Amrum vinden we in 't Wb. van Schmidt-Petersen weer als vrb. prӗtji
prediken, ētj azijn, lӗtj klein; ook lӗtjəm zachtjes < *litkəm < -tkum, ongetwijfeld
evenzo dat. pl. als ohd. luzzigêm paulatim, en als op F.-A. grattəm luide. - Onder
drie dorpen ligt 'n F tjəm ‘Kleinfuszacker’, wat ik naar mij bekende analoge namen
opvat als: die het nominale aantal voeten slechts heeft als men met kleine voeten
meet. Fut heeft als dim. fötji (‘gerundeter Laut’, hier f, maakt oe tot oe; Siebs § 38
A. 2); de geumlautete vocaal wijst op grm. fôtik-, en ook hier is 'n versteende dat.
pl. aan te nemen. - Die zou ik ook zien in Guardem en Guartjem, uitgelegd als
‘Hofland oder Gartenäcker’, en als afgeleide namen - niet als comp. - geplaatst bij
guard ‘landgoed’, ‘tuin’. Wel moesten we dan -əm lezen, maar het ‘stürzen’ van e
is vaak vergeten; en daar dj (eng verbonden) aan de tongval eigen is, is tj in 'n
afleiding moeilik te begrijpen dan juist uit tk. - Nog vind ik de F l u r n a m e Mētji,
dim. v. miad zoals S.-P. zegt, en dus ‘kleine weide’; ook bij deze inheemse naam
zal men inheems tj < tk aannemen. - Fāntji Mädel, weiblicher Säugling laat zich niet
scheiden van fōmen Mädchen, Jungfrau (ān is gewone rekking, zoals b.v. in fān
praep.); de klankverhoudingen zijn hier reeds in 't ofri. ongewoon - men schrijft o
en a -, maar ons dem. berust zeker op ofri. (met regelmatige verkorting vóór meer
dan een cons.) *famne-ke > *famnke > *fanke > *fantke; vgl. nwfri. famke, fanke
naast faem, alle ‘meisje’. - Ofri. wein wagen (subst.) is geworden wāinj, wānj (nj
stelt n' voor); wӗntj (m. als het grondwoord) is ‘dim. von wānj, Karre, Schiebkarre’.
De vocaalverhoudingen tussen grondwoorden en dem. moet ik daarlaten, maar
evenmin als wӗntj schrijf ik b.v. bӗtji, dem. van bād bed, aan ontlening toe. De tj
van wӗntj wijst er op, dat -nk indertijd werd -ntk, evenals in 't voorafgaand vrb. - Van
de verba noem ik hǖtjəri rillen van kou; 't ndd. heeft hûdern, huddern, huddeln,
hudderken; evenals
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het laatste heeft hǖtjəri 'n iteratief-suffix met k en een met r, maar in andere
opeenvolging (hǖtj- < hûd(ə)k-, hûtk-).
In ons land, b.v. in N.-Holl. (Ts. 49, 285) en in de Ommelanden, kreeg o.a. pan
'n dem. op -je, doordat katje en dgl. werden opgevat als kat-je en dgl. (Ts. 46, 100;
49, 278 v.). Evenzo kregen op Föhr en Amrum o.a. de mansn. Lŭrens en de vrouwen.
Lēna naast zich Lūnji en Lēnji (vgl. ook gevallen als gron. Aanje f. bij Anne m.); en
bleedji domineesbef - niet -tji - is ‘Dim. v. bleed’ blad (evenals Gronings bladje blaadje
is blad + je; dit trots de verscherping in blat).
Op Sylt is tj geworden t'; de voc. van -tji is, zegt Möller in Wb. der Sylter Mundart,
als y in eng. holy. Men spelt prötji prediken; Möller schrijft foneties zó, dat voor ons
pröt'i volstaat. ‘Preek’ is niet pröt', maar pröt'χ'i, met halflange i en in verband hiermee
1)

met de χ' die anders uit als eerste diftongcomponent ontstaat . Heeft het woord
aan z'n betekenis wat omslachtiger uitspraak, wat meer preektoon te danken? Dǭt', dǭt'n, vleiwoord bij dǭχtər, onderstelt dǭt + -k, -kən (χtk kon men hier moeilik
bewaren). Bij nu̯at vee (< ofri. nât) geeft M. als dim. nǭt'i een- tot tweejarig rund
(ntr., trots di nu̯at; z. ben. slot). - Er zijn veel meer dim. met -tjə, maar 't is vaak
moeilik 'n bepaald bewijs te leveren dat ze niet op ontlening berusten. Toch maakt
b.v. ūrt'i Warze, Wärzchen (di -, dus niet-ntr.) 'n beslist autochtone indruk (evengoed
als, met ongewijzigde cons., blain-k puist bij ofri. *blein = ags. blegen, en meer dan
't n t r . düfki bij düf duif); daarenboven keert het op Helgoland terug als ōártj, u̯artj
f.; en van ofri. warte zou *ūrt de regelmatige voortzetting wezen - vgl. b.v. sūrt zwart
(-e apocopeert geregeld).
De overgang van tk tot tj heeft dus plaats gehad in de Moringer tongval en in 't
gehele Eilanden-Noordfries; maar

1)

Möller heeft b.v. t'χ'yχ tuig; Tedsen, eveneens inboorling, schrijft (Zs. f. deutsche Phil. 39, 47)
tχ'; Siebs, blz. 1236, heeft tjyχ enz., met de opmerking: ‘von Aelteren hört man noch tjŷχ tjŷ'χ’;
' betekent: kort maar met even zuivere qualiteit als de lange voc.
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'n ander verschijnsel van 't wfri., ndd. en ndl., de inlassing van t tussen n en k,
vonden we uitsluitend terug in de tongval van Föhr en Amrum. Wel heeft het daarin
gebruiklike mantji mannetje tegenhangers in Sylts mantji, helg. mantjən, en zelfs in
Moringer mājnte (Bendsen § 42), maar dit woord zal wel (evenals pasgenoemd
düfki) K u l t u r w a n d e r w o r t zijn, als term van vogelvangers en -houders. En
stellig is helg. wiftjən, Föhr-Amrums wīftji (naast wīfki), Sylts wiiftji (van 'n vogel,
naast wiifki wijfje - dit dus van 'n mens gezegd?) hiervan navolging, daar fk zeker
niet foneties ftj is geworden.
Het in de voorvor. al. genoemde di nu̯at komt in genus overeen met ofri. nât, dat
eens, als m., is overgeleverd. Maar de ogm. correspondenten zijn ntr.; dat zal nât
dus eertijds ook zijn geweest, zodat ook het neutrale nǭt'i op Sylt in genus met het
grondwoord overeenkomt, niet qua demin. ntr. is.
G r o n i n g e n , Maart 1931.
W. DE VRIES.
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Mndl. geles.
Ten aanzien van het adjektief geles, waarvan in 't Middelnederlands vier voorbeelden
zijn gevonden, bestaat in 't MW. een zekere verwarring. Ald. 2, 1225 e.v. vertaalt
Verdam het met 1. zeker, 2. gewoon (in Hdw. buitendien met 3. bereid) en brengt
het in verband met lesen, terwijl hij het in kol. 1222 (blijkbaar op 't voetspoor van
Siegenbeek, z. de Jager, Verscheidenh. 276 e.v.) vergelijkt met gheleysich ‘assuetus’
bij Kiliaen, ofschoon het duidelik is dat het dan met lesen niets te maken kan hebben,
maar een Westvlaamse vorm = *gelis moet zijn. Nu is hier op zichzelf niets tegen
in te brengen, want geles rijmt zowel met es ‘is’ (Wal. 257 en 388, Sp. Hist. 1, 6,
de

33, 10, 2 Mart. 258) en gewes ‘gewis’ (t.l.a.p.) als met des, genes, les ‘lees’ en
1)
met mes ‘mes’ (ald.) , d.w.z. het kan evengoed Germ. ĭ als Germ. ĕ of mutatie-ĕ
hebben. Verwantschap met lesen is om de betekenis niet waarschijnlik, want het is
moeilik te geloven dat een blijkbaar oud woord ‘door lezen tot kennis gekomen’ zou
hebben betekend, gelijk Verdam wil. Zijn vergelijking met Mndl. geleert, dat men
hier en daar, evenals geles, met ‘zeker’ en ‘gewoon’ kan vertalen, gaat niet helemaal
op, want ‘onderwijzen’ is een algemener en ouder begrip dan ‘lezen’ en wordt haast
in alle Oudgermaanse talen door één en 'tzelfde woord uitgedrukt, wat met ‘lezen’
niet 't geval is.
Veel aannemeliker lijkt me dat geles inderdaad = *gelis, en dat het behoort tot de
uitgebreide maagschap van de ‘wortel’ leis / lis, die in 't Germaans verschijnt als līs
/ lais / lis, b.v. Got. lubja-leis ‘γόης, tovenaar’, eig. gifkundige', lubja-leis-ei

1)

't Rijmwoord in 2de Mart. 255 is onzeker.
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‘ϕαρμαϰεία, gifkunde, gifmenging’, lais ‘ik weet’, lais-jan enz., lais-ts enz., Ohd.
(uuagan)leis-a (Kil. lees-e) enz., Got. lis-ts, Ohd. lir-nēn, en ook vertegenwoordigers
heeft in 't Latijn en Balto-Slavies: Lat. līr-a ‘vore’, Okslav. lěch-a ‘πρασία’, Opruis.
lys-o ‘Bete’, Lit. lýs-é ‘bloembed’, z. verder de etymologiese woordenboeken. De
vergelijking van de formatie van geles met die van gewes (MW. 2, 1225) berust
natuurlik op een vergissing.
Een adjektief dat volkomen aan Mndl. geles beantwoordt is van elders niet bekend,
maar in 't Oudengels bestond wel een overeenkomstig neutrum gelis, dat in de
woordenboeken verkeerd pleegt te worden opgegeven (Bosw.-Toller geles, Clark
2

Hall + lise(e), d.w.z. gelise of gelese, Sweet gelise*, een onderstelde vorm), en
ook door Klaeber, die 't woord 't uitvoerigst en grondigst heeft behandeld (Anglia
27, 244), niet juist wordt beoordeeld. 't Sterretje bij Sweet over 't hoofd ziende, laat
hij zich zelfs zo ver van de wijs brengen, dat hij de beide niet overgeleverde woorden
*geles en *gelise ‘studium’ ieder op zichzelf vergelijkt met Oe. gesprec, gebrec (bij
sprecan, brecan) en met Oe. word-gecwide (bij cweđan) en ze gelijk Toller afleidt
van lesan. Alsof lesan in 't Engels ooit ‘lezen, ἀναγιγνώσϰειν’ had betekend! Daar
hij echter 't nu eenmaal wel overgeleverde gelis niet kan voorbijgaan, verklaart hij
dit voor een mengsel van *geles en *gelise, welk laatste dan voor *gelire zou staan
(vgl. word-gecwide bij cweđan). De feiten zijn anders en eenvoudiger, nl. als volgt.
Als n.a. sg. komt uitsluitend voor gelis, in þin gelis ‘studi(um tuum)’ Epist. Alex.
(uitg. Baskervill), r. 15. De i was blijkens de pluralis (zie ben.) kort en wordt bevestigd
door de straks volgende datief en door de onzinnige fout þis gewin & þyssum gelic
þeos gemen þe woes Beda 2, 1, hs. O (dgl. zijn afschrift Ca) (Miller 94, 25, Schipper
1)
108, 52), al gedeeltelik door Smith en later volledig door Klaeber verbeterd in þis
gewin, þis gelis, þeos gemen þe woes, Lat. hic labor, hoc studium, haec tibi cura.

1)

Misschien uit de nu grotendeels verbrande Cottonianus (C)?

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

18
De afschrijver van hs. B liet de woorden þis gelis, die hij blijkbaar niet begreep, weg.
De dat. sg. was gelise ‘studio’ Bd. 4, 27, hs. T (M. 360, 26, Sch. 511, 4086), in C
foutief gelse, in O (en Ca) verknoeid tot geleafan, in B weer uitgelaten. Bd. 5, 7, hs.
de

T, 4 hand (M. 406, 7, Sch. 585, 802) wordt dit gespeld geliese, volgens een bij
deze afschrijver geliefde manier (Klaeber, t.a.p.); B verhaspelde hier to oefestnesse
gelise (ad studium religionis) tot to oefest gelice, O (en Ca) tot to oefoestnesse
geleafan. Even bont maakten de afschrijvers het met de vertaling van ‘studiosius’,
blijkbaar oorspronkelik *gelisfullicor (Klaeber, Anglia 27, 259) in Bd. 2, 13 (M. 134,
15, Sch. 164, 1340), waarvoor B schreef gelistfullicor, O gelustfullicor (de u echter
uit i en de st ook uit iets anders, dus misschien zijn de fouten aan de corrector te
wijten), en Ca zelfs gelustfullode (in T is hier een gaping).
Uit een en ander blijkt wel dat de meeste afschrijvers van de Beda-vertaling 't
woord gelis niet kenden, zodat het ons niet bevreemdt dat ook de pluralis vaak
verknoeid is. We verwachten in deze (Angliese) tekst n.a. pl. geleosu, -o, d. pl.
geleosum, met u-mutatie, evenals leomu, leomum van lim. De a. pl. geleoso (studia)
staat inderdaad in T, 't oudste en beste handschrift, Bd. 3, 13 (M. 190, 24, Sch. 249,
1389), en een d. pl. gele(:)sum (studiis), met geschrapte o, in hs. O, Bd. 5, 19 (M.
454, 27, Sch. 660, 2537). Voor geleoso schrijft O (en Ca) volslagen onzinnig geloeto,
B ten minste nog geleso; op de tweede plaats heeft de Zuidengelse corrector van
O, die meermalen Angliese vormen wijzigde en b.v. ned in nyd, erfe in yrfe
veranderde, de o in geleosum geschrapt, terwijl B loeswum en Ca geleafum leest!
In Bd. 5, 20 (M. 464, 32, Sch. 673, 2867) hebben de beide enige hss. B en Ca on
gelesum (in.. studiis). Alleen aan de onvolledigheid van hs. T is het te wijten dat de
juiste spelling eo maar eenmaal is bewaard, terwijl in de andere hss. (alle van
Westsassiese hand) ten onrechte de o is weggelaten of geschrapt, of wel 't hele
woord verknoeid.
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De overlevering wijst dus overtuigend op gelis, d. sg. gelise, pl. geleoso, *geleosum
(was 't woord ook in 't Westsassies in zwang geweest, dan zouden de beide
pluralisvormen daar *gelisu, *-o, *gelisum hebben geluid).
Oe. gelis is op alle plaatsen de vertaling van Lat. studium, ‘ijverig onderzoek,
nasporing, studie’, en het in verband te brengen met Got. lais ‘ik ben op 't spoor
(gekomen), ik weet’, laists ‘spoor’, laisjan ‘op 't spoor brengen, onderwijzen’, Kil.
leese ‘spoor’, gheleysich ‘gewend’ enz. ligt voor de hand. Ook Ohd. *gilir, d. sg.
gilire, gilira (gilere) ‘ex adinuentione’, plur. gilir ‘suggestiones’ (Graff 2, 260), dus zo
iets als ‘vondst’, ‘vrucht van nasporing’, herinnerende aan Ohd. lirnēn (lernēn), Oe.
leornian enz. ‘leren’, zal wel verwant zijn.
Keren we nu terug tot ons adjektief. Bij Wal. 388 Toude serpent was wel gheles
daer te vaerne uut ende in heerst eenstemmigheid in de vertaling ‘gewend’, ‘gewoon’,
ofschoon men ook zou kunnen denken aan ‘verstond goed de kunst’. Verdam rekent
in MW. hierbij ook Sp. Hist. 1, 6, 33, 10, waar van de grijsaard gezegd wordt dat hij
is te clappene altoes geles, maar in Hdwdb. geeft hij de voorkeur aan ‘bereid’. De
plaats is een uiterst beknopte navolging van de bekende Horatiuspassage Epist. 3,
2, 169-174, waaruit de beide laatste regels (difficilis, querulus, laudator temporis
acti se puero, castigator censorque minorum) vaag zijn weergegeven met Hine can
niet dan... prisen dattere leden es, te clappene altoes geles, zodat geles eerder
‘geneigd’ of ‘gewoon’ dan ‘bereid’ is (‘bedreven’, ‘knap’ past niet goed, wegens
altoes).
de

Maar in 2 Mart. 258 Dies es mijn herte wel gheles past ‘gewoon’ in 't geheel
niet en is 't woord synoniem met seker ende ghewes in vs. 249: ‘zeker’, ‘zich bewust’,
‘kennend’. Van Wal. 257 Die berch die werts sciere gheles als Walewein daer binnen
es gaf A. de Jager, Verscheidenh. 277 al de juiste vertaling: ‘de berg die werd 't
dadelik gewaar, merkte 't dadelik toen’ enz., immers, zoals hij er te recht bijvoegde,
het was een toverberg met menselike eigenschappen. Jonckbloet's nuchtere
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bezwaar tegen de Jager's uitleg (Wal. II, 200) had niets om 't lijf, terwijl we aan zijn
eigen verklaring van woord en plaats geen tijd hoeven te verspillen.
De eenheid van geles ‘gewaar’, ‘zeker’, ‘bekend (met)’ en geles ‘gewoon’ wordt
door Verdam's verwijzing naar geleert (zie boven blz. 1) gesteund; ook bij 't Mndl.
vb: (ge)leren ‘discere’ en bij Hd. lernen, Eng. learn komen begrippen als ‘vernemen’,
‘te weten komen’, ‘leren kennen’, ‘gewennen’ voor.
Ik vermoed dus dat Mndl. geles een Westvlaamse vorm is = *gelis en hoort bij
Oe. gelis ntr. ‘studie’, Ohd. *gilir ntr. ‘vondst’ en tot de familie van leren, maar niets
heeft uit te staan met lezen of met 't Mndl. substantief geles ‘evangelieles’, ‘tekst’,
‘pelgrimszegen’.
Leiden.
J.H. KERN.
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Bonte-botters huys.
In de Klucht vande Koe heeft Bredero, gelijk ik in mijn uitgave van zijn Kluchten
gelegenheid had op te merken, de topografiese toestand van Ouderkerk a/d Amstel
en de Amstel tot Amsterdam vrij nauwkeurig weergegeven, o.a. noemt hij de laan
van Amstelveen naar Ouderkerk (vs. 73), de Kalckoven (vs. 78), het huis
1)
Cost-verloren (vs. 230) en het Loopvelt (vs. 241) . In vs. 371 noemt de boer bij een
bocht van de Amstel gekomen, het Bonte-botters huys, dat ik niet op de door mij
geraadpleegde kaarten vinden kon. Dat Bredero ook hier echter een bestaand huis
op het oog had, bleek mij onlangs toevallig bij het bladeren in de Privilegiën, octroyen,
keuren en ordonnantiën, wegens het Heemraadschap van Nieuwer-Amstel.
Amsterdam, 1781, waar op blz. 129 vermeld wordt: Bonte-botters Camer, in een
opgave van metingen en peilingen langs de Amstel gedaan in 1658, bij ‘nommerpaal’
12; bij ‘nommerpaal’ 16, van Amsterdam af gerekend, ligt het huis Cost-verloren,
zodat de volgorde der beide huizen overeenkomt met de bij Bredero gegeven
voorstelling.
De Gemeente-archivaris van Amsterdam, Mr. A. le Cosquino de Bussy, had de
vriendelikheid voor mij in zijn archief naar Bontebottershuys onderzoek te doen,
doch noch op kaarten, noch elders vond hij gegevens over dit huis. Dat de naam
meer voorkomt, blijkt uit het feit, dat eertijds op de Dam te Amsterdam een huis
stond, dat de naam droeg van De bonte botter. Ook de voorzitter van het Kon.
Oudheidkundig Genootschap te A'dam, de heer H.J. Scharp, die met de topografie
van Nieuwer-Amstel bij uitstek bekend is, kon mij geen nadere gegevens verstrekken.
Aan zijn schrijven ontleen ik: ‘Het zal

1)

Zie: Inleiding, blz. XXXII en de aantekeningen bij de genoemde versregels.
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wel de naam van den eersten bewoner zijn geweest. Maar wie was dat? De
beantwoording van deze vraag lijkt mij haast onmogelijk, als het toeval ons niet te
de

hulp komt. Namen als deze komen in eindelooze variaties tot laat in de 18 eeuw
voor. Het zijn allen kleine luiden, wier “faits et gestes” door de geschiedenis niet zijn
geregistreerd, als ze tenminste niet met de justitie in aanraking kwamen’.
Zo lang niets naders over de oorsprong van de naam van dit huis bekend is, zal
men ook in onzekerheid blijven of botter hier, gelijk in het Wdb. d. Ned. Taal III, 743
vragenderwijs geopperd wordt, de bet. heeft van ‘bedrieger’ of ‘valsche speler,
dobbelaar’, dan wel de veel voorkomende dialektiese bijvorm van boter is, doch in
beide gevallen blijft de betekenis van bonte moeilikheden opleveren. De laatste
opvatting komt mij het meest aannemelik voor; immers Botter komt in Noord-Holland
als familienaam, naast Butter, volgens Boekenoogen, Zaansche Volkstaal 102, voor;
zie ook blz. cxv: Jan Butter Battingszoon (te Wormer anno 1809) en vergelijk verder
geslachtsnamen als Kaas, Olie, Smout enz. Dr. A. Beets had de vriendelikheid mij
te wijzen op de Friese voornaam Bonte, Bont, Bonten, verkleining van Bonne
(Dijkstra, Friesch Wdb. IV, 45 b), doch of deze voornaam ook in Noord-Holland, in
de

de

het biezonder in Amsterdam en omgeving in de 16 en 17 eeuw bekend was,
zou nog bewezen moeten worden. Ten slotte zij nog vermeld, dat Waling Dijkstra
in het Friesch Wdb. I, 219a wel bonte bûter vermeldt, doch helaas zonder nadere
verklaring.
Leiden.
A.A. VAN RIJNBACH.
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Mnl. solre.
Het Mnl. Wdb. noemt als de beteekenissen van solre:
1) eene aan de zon blootgestelde ruimte, vooral aan of op een huis, plat dak; of
ook een open uitbouw, van waar men uitzicht heeft, een terras of platform.
2) de naar alle zijden gedekte ruimte boven in een huis, zoowel die welke zich
onmiddellijk onder het dak bevindt als de verdieping boven het gelijkvloers
gebouwde deel van het huis, en dan
a) bestemd voor bewoning, bovenverdieping, de woonvertrekken
aldaar,
b) bestemd voor bergplaats, zolder.

Deze verschillende beteekenissen worden met een keur van voorbeelden
geïllustreerd.
Als men deze voorbeelden even monstert, dan vraagt men zich bij sommige af,
of de gegeven omschrijving er wel op toepasselijk is. Het schijnt toch wel, dat Verdam
beslist té veel aan solarium, te weinig aan fr. solier heeft gedacht. Zoo citeert hij,
onder de eerste beteekenis: ‘Dat Davit die vrouw Barsabee sach... up eenen solre,
daer si haer dwoech, Sp. d. Sonden 1333’.
Hier kan wel sprake zijn van een uitbouw, niet zoozeer van een open uitbouw,
maar van een erker, of een loggia. Men behoeft slechts bij de miniaturisten te rade
te gaan: ze stellen David voor, kijkende, al of niet zich voorover buigende, hetzij uit
een doodgewoon raam, hetzij uit een aan alle kanten gesloten, slechts zeer zelden
open balcon.
Verder:
‘Up enen solre in dien paleise sit Victoria met peise, Alex. IV, 1457’.
Terecht meent Verdam, dat hier van een bovenvertrek geen sprake zijn kan, maar
- voegen wij er bij - toch ook niet
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van een plat dak, noch van een open uitbouw, noch van een terras of platform.
Ter illustratie van de tweede beteekenis lezen we:
‘(Doe) waren te Ghendt in zekere huyzinghe omtrent v hondert zo jonghe ghesellen
zo jonghe dochters vergadert dansende ende springhende... alzo wel boven die
zolders als in die vloer, ... met zulck een... groot ghedruys... dat alle die zolderinghen
endelinghe zonken ende innevielen, DESPARS 2, 170’.
Hier kan toch ook geen sprake zijn van een bovenverdieping, noch van e e n
zolder; alleen maar van iets dat boven den gewonen vloer verheven is; de
zolderinghe, dat is dan datgene, wat de zolders ondersteunt, waarop de zolders
liggen.
Nu uit Brugge:
1351/2. ‘Vander huere van enen zoldere, daer de wet up zat ten jostemente,
Invent. v. Br. 2, 436’ (2 maal).
1361/2. ‘Van dat onze prince, mijn vrauwe van Vlaenderen, de wet ende die
hemleden volgheden daer laghen up ij zolres als men josteerde te medewintre, van
iij daghen, ende van costen die soe hadde van viere ende andersins, xv ℔, 2, 438’.
1442/3. ‘Up de oude halle omme eenen nieuwen zoldere te makene, daer men
de rekeninghe pleight te doene, 5, 320’.
Een jostement kan men moeilijk aanschouwen van een naar alle zijden gedekte
ruimte boven in een huis; en up de oude halle heeft men beslist geen verdieping
bijgebouwd.
Al is het vooralsnog niet mogelijk, beslist te zeggen wat solre op deze plaatsen
beteekent, zooveel is zeker, dat er geen sprake kan zijn van een naar alle zijden
gedekte ruimte boven in een huis.
Misschien dat het volgende ons op den rechten weg helpt.
In 1530 kochten de vrije Schippers van Gent een huis van de molenaarsnering,
lieten het verbouwen en voorzien van een nieuwen gevel, dien gevel, dien men
nooit moe wordt opnieuw bewonderend te aanschouwen, zelfs als men er jaar in
jaar uit vier maal daags langs komt. Bij akte dd. 18 Juni 1534 werd het timmerwerk
opgedragen aan Pieter Bate ende Jacop Bate,
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sijn sone, temmerlieden; deze verbinden zich, o.a.: ‘te legghene eenen solder met
drie balcken ende twee strijcauten ende de rebben... niet ghescaeft; noch eenen
solder drie balcken ende twee strijchauten, al ghescaeft; ... noch te legghene twee
balcken, ende daer uppe de rebben ende dan tsolderbert’ (zie De Potter, Geschied.
v. Gent 2, 504, noot 2).
Hier is dus sprake van een zolder bestaande uit balken, ‘strijchouten’, ribben en
tsolderbert op het geheel gelegd, dat is dus een plankenvloer rustende op een
samenstel van houtwerk. Het geheel is ontwijfelbaar een houten stellage, een
‘schavot’, die al naar de omstandigheden verschillend van vorm en hoogte kan
geweest zijn, nu eens een podium, een verhooging, een ‘zitting’ zooals men b.v. te
Gent zegt, waar een plechtige handeling verricht wordt; dan eens een ‘estrade’, een
‘tribune’, van waar men, staande of gezeten, een plechtige handeling of een
vertooning kan aanschouwen.
Bij Rabelais in zijn Songe de Poliphile (1554), leest men van les bains mirifiques
a triple solier in de beroemde abbaye de Thélème = een badgelegenheid omgeven
1)
door een stellage met drie graden, d.z. treden . Moet men niet aan iets dergelijks
denken bij den solre in dien paleise waar Victoria zit? evenals bij den solre up de
oude halle daer men de rekeninghe plach te doen?
't Is van groot belang dit vast te stellen, o.a. met het oog op onze
de
de
tooneelvertooningen in de 14 en 15 eeuwen.
Doordien aan 't eind van Esmoreit én van den Buskenblaser het publiek telkens
gewaarschuwd wordt: gaet allen dien graet neder, is daaruit afgeleid, dat de
vertooning op een ‘bovenvertrek van het een of ander bijzonder huis of publiek
gebouw plaats had’ (C.A. SERRURE, Letterk. Geschied. v. Vlaanderen, blz. 406), of
dat er in elk geval een huis voor gehuurd werd (GALLÉE, Bijdrage tot de geschiedenis
der dramatische vertoo-

1)

Zie een reproductie bij J. BÉDIER et P. HAZARD, Histoire de la littérature française illustrée, dl.
1, blz. 161.
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ningen in de Nederlanden (1873), blz. 47). ‘Dit schijnen insgelijks de stadsrekeningen
te bewijzen, waarin van zolders of bovenkamers gewag gemaakt wordt’, voegt
Serrure er nog aan toe!
Welke ‘stadsrekeningen’ dat geweest zijn, blijkt niet. Maar in de rekeningen der
graven van Bloys, uitgegeven door Jonckbloet in zijn Geschiedenis der
Middennederlandsche Dichtkunst III, blz. 617 vlgg., en wel in die over 1363/4, komt
deze post voor:
‘item des voirscr. dinxdages tot eenen spele op eenen zolre, dat min here ghinc
sien, 8 sc.’
en uit De Lange van Wijngaerden, Geschiedenis der heeren van der Goude, I,
588, haalt Jonckbloet nog aan:
‘Te Berghen in Henegouwen van eenen solre te hueren, daer si op saghen steken,
56 st.’
Het is jammer, dat beide voorbeelden aan Verdam onbekend zijn gebleven. O.a.
steunende op de beteekenis van provençaalsch solier = charpente, plancher,
plate-forme (RAYNOUARD) en op den naam eschafault voor het geheele tooneel,
meende Jonckbloet mnl. solre te moeten opvatten als: ‘een planken staketsel, een
schavot’. Hoe zeer hij gelijk had, moge blijken uit het dagboek van Hertog Willem
van Cleve, die in April 1541 naar Frankrijk reisde om het nichtje van Frans I te
huwen. De terugreis ging over Parijs, en nu leest men:
‘Op Guidesdach... XXIX. Junii vij mylen vortan gereden to Parisz. Uitwendich der
Stadt... qwaemen syner genaden vnder oogen die oeuerste von der stadt Parisz...
und hebben syne genade vergleidet an eyns Edelmans husz, dair syn genade to
gaste geladen was.
Achter desem huyse was ein groet schoen Theatrum mit eynen hoegen pauillon
van lynendoick bedeckt, vnd was dat Theatrum gemaicht int Ronde vff die Romische
alde maniere, dat alle menschen sitten mochten, die eyn hoeger dan die ander, tot
XX gesessen toe vnd dair bauen noch iij s o l d e r s int ronde, alle mit verscheiden
kaemeren vnd galeryen lustlich gemaicht. In desem Theatro hatt men des
naemiddachs ein schon spill
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gehalden van etlichen historien, vitten geschefften der Apostolen, de Petro, Symone
Mago et Herode mit seer frembden vnd lustigen solemniteten vnd triumph kostlich
zugerüst, wilchs myn gn. her mit angesehen, dair dan eine groisse unzalbar hauff
1)
van luiden gewest vnd mit zugesehen’ .
Nu pas wordt de aanmaning van den regisseur van Esmoreit en Bluskenblaser
ons volkomen duidelijk. De graet, dat is niet de trap van den zolder van een huis
naar beneden, het is het laddertje waarmee men van den beganen grond komt op
de solres, d.z. tribunes, de ‘loges’ die op betrekkelijk geringe hoogte boven een
amphitheatre gebouwd zijn.
Wilt Ge de proef op de som?
Beschouw nog eens de U ongetwijfeld bekende miniatuur uit het voor Maître
de

Estienne Chevalier in 't midden der 15 eeuw door Jean Fouquet verluchte
getijdenboek, waarop het mirakel van S. Appollonia is afgebeeld. Het is duidelijk te
zien, dat het publiek op den beganen grond op een amphitheater zit; daarboven zijn
vijf met linendoec overdekte solres gebouwd, van rechts naar links: de hemel; het
‘paleis’, dat de koning verlaten heeft om zijn rol te spelen; twee loges met voornaam
2)
publiek; ten slotte: de hel, Lucifer bij zijn ‘engienen’, omringd door zijn trawanten .
Indien 't niet wat oneerbiedig klonk: Mein liebchen, was willstu noch mehr? Zou men
niet zeggen dat de redacteur van Willem van Cleve's dagboek Jean Fouquets
miniatuur beschrijft?

1)

2)

Zeitschr. d. Bergischen Geschichtsvereins 1 (Bonn, 1863), 34. Het dagboek is ook gedrukt
bij Lacomblet, Archiv f. die Gesch. d. Niederrheins 5, 129. Op de beteekenis dezer passage
voor de kennis der tooneelvertooningen in Frankrijk is ook reeds gewezen door NEIL C.
BROOKE in de Modern Language Notes, vol. XXXIX, 1924, blz. 279-281.
Zie over dit handschrift in laatste instantie: J. MEURGEY. Les principaux manuscrits à peintures
du Musée Condé à Chantilly (Paris, 1930), blz. 89 vlgg. en pl. LVII. Voor de verklaring van
de hier ter sprake komende miniatuur zie inzonderheid GUSTAVE COHEN, Le livre de conduite
du régisseur et le compte des dépenses pour le mystère de la passion joué à Mons en 1501
(Paris, 1925), blz. xlvii vlg. en pl. IV, een reproductie die scherper en duidelijker is dan die bij
MEURGEY.
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Naschrift bij de correctie.
Dr. E.J. Haslinghuis is zoo vriendelijk geweest, bij brieve dd. 28 Maart 1931, nog
de volgende nadere bewijsplaatsen voor de hierboven verdedigde opvatting ter
beschikking te stellen.
In Altfried's Vita S. Ludgeri wordt o.a. verteld, dat de H. Lebuinus zich te slapen
legde in solario ecclesie S. Salvatoris. In dit verband is solarium synoniem met
1)
deambulatorium, d.i. de tribune boven in de zijbeuken der kerk . Dat mnl. solre
hetzelfde beteekent, blijkt uit het volgende bericht uit de kroniek van het Begijnhof
2)
van St. Nicolaas te Utrecht : ‘Ende lange tijt gingen wi te kerken in Sinter Claeskercke
op enen solre ende ontfengen dat heilige sacrament daer van onsen Cureyten’.
Inderdaad, in de Sint-Nicolaaskerk is tusschen de torens een door gewelven
3)
gedragen tribune aanwezig geweest .
In het archief van het klooster der Elfduizend Maagden te Warmond berust een
akte, dd. 1429 op sinte Michielsdach (= Sept. 29), waarbij godshuismeesters van
de Sint-Mathijskerk aldaar erkennen, dat de besloten zusters van genoemd convent,
wonende aan de noordzijde van die kerk, in deze, op haar kosten, een solre hebben
4)
doen maken, om den dienst bij te wonen . Ook déze solre zal een galerij, een tribune
geweest zijn.
De heer Erdman Schmidt te Enschede zond bericht: ‘dat in Twentsch dialect een
galerij in kerk of comedie-zaal nog steeds “hangzolder” heet’. Hetgeen, wat de galerij
in een kerk betreft, ongevraagd door P. fr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. bevestigd
werd. Zie ten overvloede J.H. GALLEÉ'S Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch
Dialect (1895), blz. 16 b.

1)
2)

3)
4)

de

Zie R. DE LASTEYRIE, L'Architecture religieuse en France à l'époque romane, 2 Edit. (Paris,
1929), blz. 187.
Hs. uit de 15de eeuw, op het Gemeentearchief te Utrecht. Zie S. MULLER Fz., Openbare
Verzamelingen der Gemeente Utrecht. Catalogussen van de bij het Stadsarchief bewaarde
archieven. Eerste afdeeling. De aan de Stad Utrecht behoorende archieven (Utrecht, 1911,
1913), blz. 148, nrs. 986 en 987.
Zie E.J. HASLINGHUIS, Bouwgeschiedenis der St. Nicolaaskerk te Utrecht, in het Oudheidkundig
Jaarboek, Derde Jaargang, 1923, blz. 20-21.
Zie J.C. OVERVOORDE, Gemeente-archief Leiden. Archieven van de kloosters. Deel 1. Inventaris
en Regesten (Leiden, 1917), blz. 160, nr. 1128; blz. 343, Reg. 466; en verg. W.C.H. MACHEN,
Warmond voorheen en thans (Leiden, 1927), blz. 31.
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Cadellen.
Quaeritur: wat zijn ‘cadellen’?
In beschrijvingen van verluchte handschriften heb ik meer dan eens gewag
gemaakt van cadellen.
Uit het verzoek van meer dan één belangstellend lezer om nader bescheid, heb
ik de wenschelijkheid afgeleid, antwoord te geven ten aanhoore van al wie het
vernemen wil, op gevaar af voor menigeen niets nieuws te vertellen.
de
Cadel is de naam, die rubricatoren en miniaturisten uit de 15 en de eerste helft
de
der 16 eeuw gaven aan díe gekleurde kapitalen, waarvan schachten en bogen
bestonden uit deels evenwijdig loopende, deels elkaar doorsnijdende breede linten,
1)
al of niet met arabesken, drolerieën en grotesken nader opgesierd .
de
Natuurlijk later ook in het drukwerk. Zie b.v. Kiliaans Etymologicum, 3 uitgave;
de werken van J.B. Houwaert die uit civilité zijn gezet, enz. Men vindt er reeds in
het Sterfboeck verschenen bij P. van Os te Zwolle in 1491.
o
o
Het is het Fransche woord cadel, later cadeau, dat beteekent: 1 hoofdletter; 2
o
o
met krullen en arabesken versierde hoofdletter; 3 opschrift; 4 nesterijen,
o
beuzelingen; en ten slotte 5 een geschenk bij een bepaalde gelegenheid.
Onder de nogal talrijke voorbeelden die vooralsnog van het woord gevonden zijn,
is het volgende wel het meest zeggende: ‘Nous avons en nostre usage commun
de France plusieurs manieres et façons de lettres. Nous avons cadeaulx qui ser-

1)

Vergl. de omschrijving van V. GAY, Glossaire archéologique, dl. 1, kol. 243, op C a d e a u x :
‘Traits de plume liés, dont les enroulements enchevêtrements et lacets forment, avec les
motifs figurés qui y sont compris, les lettres capitales on têtes de chapitre dans les manuscrits
en écriture cursive’. Met voorbeelden uit de jaren 1416, 1557, 1606.
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vent a estre mis au commencement des Livres escripts à la main et au
commancemant des versetz aussi ecripts a la main... Les maistres Descripture les
agencent et enrichicent de fueillages, de visages, doyseaulx, et de mille belles
choses a leur plaisir pour en faire leurs monstres’.
o

Aldus G. TORY, Lettres francoises, 72 v bij HUGUET, Dict. de la langue franç. du
me

XVI

siècle, i.v.

De romanisten zijn vrijwel unaniem om te verklaren, dat dit cadel ontleend is aan
provençaalsch cabdel, wat de meesten verklaren als ontstaan uit capitellum; even
wel niet GAMILLSCHEG, Etymologisches Wörterbuch d. französischen Sprache, die
zegt: ‘aus prov. capdal, cabdau, cadau, ‘hauptsächlich’, steht also für prov. letra
cadau, ‘Hauptbuchstabe’, aus lat. capitalis, ‘vorzüglich’, ‘den Kopf betreffend’.
Van cadel komt cadeler: hystorié, cadelé et escript de ma main en 1448 schrijft
JEAN MIELOT, een der voornaamste kopiïsten uit de librije van Philips den Goede,
1)
aan het slot van zijn afschrift van den Miroir de la salvation humaine ; en van cadeler
2)
dan verder cadelure .
Het is opmerkenswaardig dat het Vlaamsche kateil, dat langs den Franschen weg
van lat. capitale is gekomen, nu nog in West-Vlaanderen een paar beteekenissen
o

van cadel vertoont, t.w. 1 de gezamenlijke krullen aan een geschreven of gedrukte
letter; De Bo geeft als voorbeelden op: Een dobbel letter met schoon kateil. Er is te
3)
veel kateil aan dat geschrift .
o

2 de tooisels, de kwikken en strikken van -, de lintjes

1)

Hs. Brussel, Kon. Bibl. 9249-'50; vgl. J. VAN DEN GHEYN, Catalogue des manuscrits de la
bibliothèque royale de Belgique, dl. 3, blz. 312. Een reproductie uit dit handschrift bij J. VAN
DEN GHEYN, Album belge de paléographie (Bruxelles, 1908), pl. XXVI; uit drie andere
handschriften bij PAUL DURRIEU, La miniature flamande au temps de la cour de Bourgogne,
pll. XV, XVI en XVIII.

2)

Zie V. GAY, Glossaire archéologique, t.a.p., en HUGUET, Dict. de la langue française du XVI

me

o

3)

siècle, i.v., die beiden hetzelfde voorbeeld, a 1541, hebben.
Toch wel ten onrechte meent VERDAM, Mnl. Wdb. 3, 1236, dat deze opvatting niet bij mnl.
cateil behoort. Ook mnl. catel, dat hij, Mnl. Wdb. 3, 1237 verkeerdelijk afleidt van lat. catellus,
‘verkleinwoord van caténa’, is één met cateil.
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en nesterijen waarmee een vrouw zich tooit. Al dat kateil staat haar niet. Zij kwam
daar met een groot kateil van bloemen en linten op haar hoofd.
Dat ook de Vlaamsche miniaturisten het woord kadel gebruikten, moge blijken uit
een rekening van Meester Anthonius Gorys, te Mechelen, die in 1524 een graduaal
verluchtte voor de abdij van Tongerloo, geschreven door Frans de Weerdt,
schoonschrijver te Leuven. Toen het werk af was, werd het vanwege de abdij
gecontroleerd door dictus Magister Anthonius, Franciscus Monachi, secretaris van
den Hoogwaarden Heer Prelaat, en den librarius der abdij. Zij bevonden in het
graduaal:
+

Fignetten rontom int viercant
+
Litteren daer histórien in sijn, van ij regulen
+
Litteren daer blóémen in sijn van ij regulen
+
Cadessen ende capitael litteren gefloreert

+

summa viij
summa vj
+
summa vj
+

+

c

tsamen xiij xix.

1)

De man die deze rekenschap heeft uitgegeven , verklaart cadessen als ‘caudices,
boomstammen of caudae, staarten’.
Is het niet veel eenvoudiger, en dus ook overtuigender, te zeggen: ‘Lees cadellen’?
WILLEM DE VREESE.

1)

In het Buïletin du cercle archéologique de Malines, dl. 12, blz. 317 vlgg.
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Het daghet in den Oosten
str. 14.
In het bundeltje Nederlandsche Gedichten, Amsterdam 1931, blz. 113, heb ik het
belleken, waarvan in de laatste strofe sprake is, zoo voorzichtig mogelijk aangeduid
als: ‘waarschijnlijk de kerkklok en mogelijk het Angelusklokje’. Nu er van verschillende
zijden op gewezen wordt, dat ‘klaarblijkelijk’ het belletje van de H. Mis bedoeld is,
kan het zijn nut hebben de overwegingen te ontvouwen, die tot mijn interpretatie
geleid hebben en tevens een woord van dank te brengen aan Prof. H. Frank te
Rijsenburg voor mij welwillend verstrekte inlichtingen.
Volgens Canon 813 § 2 van het Kerkelijk Wetboek mag een vrouw alleen dan de
H. Mis dienen, wanneer een man niet beschikbaar is en redelijker wijze niet te krijgen
is. De vrouw moet dan ‘van verre’ antwoorden en mag onder geen enkele voorwaarde
tot het altaar naderen.
Vóór het verschijnen van het nieuwe Kerkelijk Wetboek in 1918 was de practijk
nog strenger. Toen was het alleen geoorloofd in geval van noodzaak. In de
middeleeuwen was de dienst aan het altaar uitsluitend opgedragen aan clerici. In
de

de late middeleeuwen (16 eeuw) is deze dienst, wat betreft den koster, de
misdienaars en de zangers veelal op leeken overgegaan, maar het is niet bekend,
dat het ooit regel of zelfs toegestaan was, dat nonnen de H. Mis dienden.
Nemen wij, met deze gegevens voor oogen, kennis van de oudste tekst van het
lied naar het Antwerpsche Liedboek, dan kost het geenerlei moeite het belleken op
te vatten als de kerkklok. De jonkvrouw trekt zich in het klooster terug en vervult
daar - evenals eens Beatrijs - moeizaam haar taak: met haer snee witten handen
clanck si dat belleken.
Volledigheidshalve wijs ik nog op de jongere lezing van
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het Oud Amst. Liedboek, door Bredero voor zijn spel gebruikt. Deze corrupte tekst
geeft de slotstrophen in omgekeerde volgorde, zoodat de jonkvrouw haar geliefde
begraaft, het belleken luidt, de ‘vigiliën’ zingt en eerst daarna in het klooster gaat.
de

Reeds in het begin der 17 eeuw besefte men hier voor een moeilijkheid te staan
en heeft men in verband met het ‘belleken’ aan de kerkklok gedacht; het treurspel
van Bredero-Velden bevat namelijk de merkwaardige zinsnede: ‘Hier begraeft sy
haer doode Vryer, maer soo daer gheen klocken en syn gheweest, soo is wel te
vermoeden dat het droeve handtgheslach in stede van luyen is gheweest’.
Den Helder.
G.W. WOLTHUIS.
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Over deminutiva in en nabij Overijsel.
Onder de titel Ostniederländische Diminutiva heeft Kloeke, onder die van Die
Bentheimer Verkleinerungssilben heeft Rakers in Niederdeutsches Jahrbuch LV 'n
stuk geplaatst, waarover vooral daarom iets dient gezegd, omdat er in vastgehouden
wordt aan 't ontstaan der suffixen met j en met ie uit in N.-Holland gepalatalizeerd
-kîn, dat ver zich expandeerde. Rakers evenwel laat (blz. 154) de mooglikheid open,
dat -tīn uit -kīn ontstaan is onder invloed van 'n holl. uitspraak -(t)jə(n). ‘Oder liegt
am Ende vor der (t)jə(n)-Aussprache in Holland eine durchgehende Aussprache
mit ị? Darauf können die jetzt noch dort vorkommenden ị-Formen deuten’; en als
Wanderweg kan ook de Zuiderzee in aanmerking komen, niet alleen Utrecht.
Eigenlik had ik niet gedacht (na wat niet alleen door mij maar ook door Kern
gezegd is o.a. over tj < tk), dat voor N.-Holland die palatalizering nog zou worden
aangenomen, en dat voor andere streken het autochtoon-zijn van -tje enz. nog
ontkend zou worden. De overgang van tk tot tj staat toch vast. Oudwestfries -kia,
-tia, resp. -kie, -tie (> nwfri. -t(s)je) is onweerspreeklik ontstaan uit -tka, -tke; verder
ontstond owfri. lîtja kleine uit lît(ti)ka, dial. ndl. lutje uit lut(ti)ke; Kortgene is
konservatieve schrijfwijs voor Kortjene, ontstaan uit Kort(i)kene. En men zie slechts
Ts. XLVIII 71 over de onmooglikheid, dat -kîn tans anders zou kunnen luiden dan
-ken of -kijn. Noot 3 op die blz. zegt terecht, dat ook door wat ik Ts. XL 40 vv. heb
aangevoerd die geïsoleerde verandering niet wordt gestaafd; ik toonde trouwens
in Ts. XLVII, tot andere gedachten te zijn gekomen, en wees op blz. 137 ook óp dat
geïsoleerde. Intussen blijven èn Kloeke èn Rakers in genoemd Jahrbuch anders
redeneren. De laatste zegt zelfs (blz. 152): ‘Das [Bentheimer] -(t)ῖn ist, wie das
niederländische
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-tje, nach Wredes nun wohl allgemein anerkannter Deutung (DDG I, § 10) durch
Palatalisierung zu erklären. Aber wahrscheinlicher als der Ansatz -kīn > tjīn > tjin >
tji > tī, ti > tīn, tin (Wrede § 11) ist die einfachere Reihe -kīn > tjīn > tīn (mit
durchgeführtem n).... Um die Annahme der Erhaltung des alten ī kommt man wohl
nicht herum (ebenso Kloeke, Die Entstehung der niederländischen Diminutivendung
-tje, ZfdMaa. 1923, S. 228, anders Wrede a.a.O.).... Das Plural-s werden wir mit
Wrede (§ 69) und Nörrenberg [Ndd. Jb. IL] (§ 28) aus einem kollektivischen Genitiv
erklären dürfen’ (wat geen algemene instemming zal vinden).
Wat Kloeke's betoog betreft, zo meen ik vooreerst dat deze iets wil weerleggen
wat denklik door niemand wordt aangenomen. Of zijn er werkelik, die aan
a u t o c h t o o n 'n zo extreme betekenis hechten als Kloeke's polemiek onderstelt?
Hij zegt (blz. 15): ‘Phonetische Entwicklung heiszt ja auch autochthone Entwicklung;
warum hat sie dann aber über ein so groszes Gebiet eine gleiche Richtung
genommen?’ En daarvóór: ‘weshalb findet sich etwa unter den alten abgelegenen
Dörfern von Drente nicht mal ein -kən-Dorf (wie im südlichen Overijsel) oder
wenigstens ein Ort mit Diminutivumlaut?’
Men kan minstens evengoed vragen: Waarom vindt men in 'n afgelegen streek
van Beieren niet es 'n dorp dat water zegt? Want ook de verschuiving van grm. t
heeft - nog wel in 'n gebied, veel groter dan dat van ons -ien - in alle plaatsen
dezelfde richting genomen. - Maar zelfs de Junggrammatiker namen a u t o c h t o o n
zó, dat Kloeke's weerlegging er geen vat op heeft. Hun opvatting was: Ontstaat
ergens bij 'n genoegzaam aantal sprekers 'n klankwijziging foneties (of wil men:
artikulatories), dan wordt het 'n plaatslike wijziging; wat zo ingang gevonden heeft
in 'n genoegzaam deel van 'n verkeersgebied, dat verbreidt zich verder naarmate
de verkeersverhoudingen zulks meebrengen. Paul zette dit vóór schier 'n halve
eeuw in Principien zó uiteen: iemands spraak richt zich enerzijds naar die van z'n
verkeersgenoten, anderzijds naar
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z'n lichaamlike en geestlike aard, en de eerste factor is ‘stets der bei weitem
mächtigere’. Afwijkingen van de norm ontstaan onafgebroken, maar worden binnen
'n nauwe verkeersgemeenschap òf teruggedrongen òf overgedragen op wie ze
spontaan niet ontwikkeld hadden. Maar het is ‘notwendig, dass sich den natürlichen
wie den politischen und religiösen verkehrsverhältnissen entsprechend die
individualsprachen zu gruppen zusammenschliessen, die verhältnismässig einheitlich
und nach aussen abgeschlossen sind’. - Buiten 't verkeer stonden ook oude
afgelegen dorpen niet; omgang en huwelik met omwonenden bleven nergens
achterwege; wanneer dus in zulk 'n dorp de verandering niet spontaan opkwam,
dan werd ze er toch wel meer en meer ingevoerd. - Dat de Bentheimer
demin.-suffixen door 't verkeer (inbegrepen dat tussen geloofsgenoten) hun ontstaan
(?) en hun begrenzing ontvingen, zouden dus reeds de Junggrammatiker zeer
natuurlik gevonden hebben.- Paul spreekt van geestlike en lichaamlike geaardheid;
de zuiver psychologiese verwijdering van Umlaut (aansluiting bij 't grondwoord) valt
dus geheel onder z'n beschrijving; dat het -ien-gebied wel van Groningen tot in
Noord-Overijsel maar niet verder zuidwaarts die Umlaut verwijderde, is dus in de
eerste plaats 'n histories probleem dat de oude verkeersverhoudingen betreft. En
ook op Paul's standpunt is a priori waarschijnlik, dat onregelmatigheden van belang
s l e c h t s a a n d e r a n d e n van 't -ien-gebied aanwezig zijn; juist zoals Kloeke
zou hij dat toeschrijven aan het verkeer naar twee kanten.
Hier moet ik nogmaals zeggen: bewijs behoeft niet het b e s t a a n van expansie,
bewijs behoeven alleen de afzonderlike gevallen (zoals ditmaal invoer van 't
demin.-suffix in Bentheim). Maar het zal nu duidelik wezen, dat slechts dan de
ontwikkeling niet autochtoon mag heten wanneer (om bij ons geval te blijven)
inderdaad Bentheims -ken is vervangen door Overijsels -tien, -ien enz.; dat ze
daarentegen wél autochtoon is wanneer in 't gehele Overijsels-Bentheims
verkeersgebied reeds vormen bestonden met -(t)jen enz. (in stee van -ken),
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dat daar later -ien werd. In 't laatste geval zou niet zijn uit te maken (ook niet door
de spelling; z. ben.) of Bentheim in dezen aanvanklik behoudend was dan wel dadelik
de nieuwe richting insloeg. Dat het zulks pas laat deed, spreekt toch niet vanzelf
(voor Friesland en voor Drente en Groningen heb ik aangetoond, dat de nieuwe
vormen daar eeuwen gangbaar waren vóór Hollands bloeitijd, die hun invoer bewerkt
zou hebben).
Onbetwistbaar is Raker's woord, dat reeds in de middeleeuwen langs de Vecht
'n ‘einheitliches Wirtschaftsgebiet’ bestond; het is dus allesbehalve onwaarschijnlik,
dat daar ook reeds 'n in veel opzichten 'einheitliches Sprachgebiet' bestond. Rakers
zegt dan ook: ‘Auf diesem Hintergrunde hat sicherlich das ganze Mittelalter hindurch
und bis in die jüngste Zeit hinein stets auch ein inniger sprachlicher Austausch
zwischen Ost und West stattgefunden’; hier denkt hij zich dus het Oosten niet alleen
als ontvangend. - Of de spelling reeds vóór 1550 ie-uitspraak in 't Overijsels
dimin.-suffix kan tonen, mag men betwijfelen; de ook door Rakers (blz. 152 v.) als
ie-houdend beschouwde vormen die Kloeke aanhaalt wijzen er, zoals blijken zal,
n i e t op. In Ommen, zegt Rakers, komen ze pas voor in 1576, in 't graafschap
Bentheim pas in 1606 of '7. Maar dat behoeft m.i. niets meer te betekenen, dan dat
men zich hier langer aan de oude schrijftraditie hield. 'n Parallel geval is dit. Daar
de

demin.-vormen, geschreven met tj, ti enz., in de 16 eeuw èn in Friesland èn in
Drente eeuwen oud waren, mocht men ze sinds lang ook in Groningen en in de
Ommelanden verwachten; maar zoals het in Frsl. en Dr. lang duurt eer op de eerste
geschreven nieuwe vorm 'n tweede volgt, zo hield men zich in Gron. in de
Warfs-constitutiën aan het oude tk, totdat (naar alle schijn door invloed van vreemde
kanselarijen in 't minder op zich zelf levend gewest) de traditie wordt doorbroken ('t
eerst 1534; dezelfde persoon heet dan Itke, Jetjen, Ithien; naar onze spelling dus
Ietje(n), tans Ietje). Iets vroeger vond ik zulke
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vormen bij de ‘binnenkanselarij’, nl. in de Stadsrekening van 1526/7 - ongelukkig is
geen oudere bewaard. En allerwegen schreef men, zoals Kern ook heeft doen zien,
traditionele k-vormen toen men reeds lang ‘gemouilleerde’ vormen sprak. Wat
Bentheim betreft, sedert de overgang tot het Calvinisme en sedert de
gebiedsvermeerdering en krachtversterking der Nederlanden in Maurits' dagen
stond men in 't graafschap nader dan tevoren in schriftelik verkeer met streken die
de oude traditie opgaven, en ongetwijfeld las men ook meer wat deze streken
drukten.
Ik heb enige hoop, misverstand uit de weg te ruimen door de spelling te bespreken.
Ik begin met Utrecht, want Kloeke is geneigd, expansie vanuit deze stad aan te
nemen. Hij begint met er op te wijzen, dat in Friesland uu voor oe is ontstaan door
overneming uit Holland, en dat men hieruit ook voor de andere provinsies mag
concluderen. Dit geef ik natuurlik niet toe, daar ik in Groninger Bijdragen II (=
Palatalizering in 't Westerlauwers Fries) heb betoogd dat fri. uu in Frsl. zelf is
ontstaan. Verder zegt Kloeke, dat oostlik -ien ouder en mooglik reeds middeleeuws
is; het kan dus allicht van Utrecht zijn uitgestraald. - Hier moet ik 'n vraag stellen
die ik vaker heb gedaan (en met neen heb moeten beantwoorden): Staat altans het
feit vast waarvan de redenering uitgaat? M.a.w.: Sprak men reeds in 't middeleeuws
Utrecht -ien? of, gelijk elders, pas -jen, en eerst later -ie(n)? - Duidelik is - z. Kloeke's
blz. 21 vv. - dat men er vrijwel schreef gelijk in Holland; blz. 24 zegt dan ook:
‘Ungeklärt bleibt das völlige Untertauchen der ị-haltigen Endungen, während doch
in der Mundart von Stadt und Provinz fast regelmäszig Endungen mit ị gesprochen
werden’. Kern's -tjə > -tji (of hoe men liever spelt) verwerpt hij; immers men zegt in
-tjie-tongvallen niet lopie voor lopen, Williem voor Willem; ‘daraus glaube ich
schlieszen zu dürfen, dasz das ị von -tjị eine andere Vorgeschichte haben musz als
das sonstige unbetonte ə in der
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Endsilbe’. - Het verschil verklaart zich zelf: in ‘lopen’ ‘Willem’ ging aan ə geen tj
vooraf. Kern's betoog is dus niet verzwakt. En wanneer, zoals Kloeke op blz. 23
toont, de Utrechtse kameraarsrekening van 1380 overal -kiin heeft (en Boydiin,
Coppiin), de bisschoplike rekening van 1377-'8 overal -ken, dan blijkt m.i., dat men
in zulke rekeningen evenmin de levende taal van Utrecht vindt als in talrijke oude
Hollandse stukken die van Holland. De eerste schrijver was aan -kiin, de tweede
aan -ken gewend - als s c h r i j f t a a l -vorm; men schreef geen dialekt. En geen
‘völliges Untertauchen der ị-haltigen Endungen’ blijft ‘ungeklärt’, want die Endungen
zijn niet ondergedoken, maar - juist zoals Kern voor Holland konstateert - later
ontstaan.
Waar we dus allerminst van 'n feitlik oud-Utrechts -ien kunnen uitgaan, daar
kunnen we het ook niet laten uitstralen - 'n rezultaat dat ook Kloeke (blz. 19) mooglik
acht. In plaats daarvan konstateren we, dat -tje(n) - resp. -pje(n) enz. - over 'n groot
1)
gebied -tie(n) - resp. -pie(n) enz. - is geworden .
Kloeke nu denkt aan Utrechts -ie als misschien de oorsprong van Overijsels -ien
enz.; ik moet 'n vraag stellen die met m'n eerste verband houdt. Het is deze: Staat
altans het feit vast waarvan de redenering uitgaat? M.a.w.: Sprak men òf reeds in
de

de latere middeleeuwen òf altans in de 16 eeuw in Overijsel -ien? Kloeke neemt
aan, dat zulks zich voor Kampen in 1550 laat afleiden uit buyckyen, hertyen,
doeckyen, doentyen,

1)

Blz. 22 v. bevat woorden uit de Rekeningen van de Buurkerk (Utrecht, 15de eeuw); enkele
vormen vallen wat op. Niet zozeer -gen waar men eer -tgen verwacht; dit verschijnsel komt
ook elders voor, en is te verklaren uit verkeerde afdeling in woorden als katjen [opgevat als
kat + jen). - In cleyn silveren kettengen vindt Mnl. Wb. geen demin., maar de pl. van kettinc;
't mv. van adj. is zonder -e min gebruikiik, maar komt wel voor. - De gh in rugghen en steghen
(niet in andere demin.) zal wel onder grafiese invloed staan van rugghen en steghe. - Op blz.
23 heeft Kloeke: ‘vrouien (vrougen?)’; het laatste vond hij nl. als de gewone vorm, hoewel
men ook vroutgen schreef. De opvatting zal wel juist zijn, maar eigenlik heeft de uitgave:
‘vronien (vrougen?)’. - Er is geen reden om Korsgen (blz. 22) ‘als umgekehrte Form zu
betrachten’; het is kenlik gesyncopeerd uit Korstgen < Korst + ken (tk > tj, geschreven tg);
daarnaast is Korskyn schrijftaal.
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cruytyen, hoetyen, baedtyen, door Verdenius, Ts. XLV 31, aangehaald uit Ghemeene
Duytsche Spreckwoorden. ‘Wenn man’, gaat hij op blz. 17 verder, ‘-yen als -ịn (-īn)
auffaszt (und das ist doch wohl angebracht, da man kaum annehmen kann, dasz
eine ə-haltige Endung des 16. Jahrhunderts in der Neuzeit wieder regelmäszig
ị-haltig geworden sein sollte), so sehen wir hier also genau dieselbe Art der
Diminutivbildung wie heutzutage’. Het daarnaast in Spreckw. voorkomend -ken zal
volgens hem wel uit Deventer of uit 'n oostlike streek afkomstig zijn.
Hier richt zich m'n eerste bezwaar tegen het tussen haakjes staande; daarin kan
w i e d e r niet als juist erkend worden als ndd. ndl. -tjen voortkomt uit -tken, zoals
ook door Kern onomstootlik bewezen is genoemd, want de uitgang -tjen heeft nooit
ie-klank gehad; dat heeft slechts -ken. Voorafgaand tj heeft, in Overijsel als in menig
ander gebied, ə tot ie gewijzigd. En de spelling ye wijst juist op de uitspraak jə. Ndl.
ie wordt in de Spreckw. zeer overwegend door ie weergegeven, 'n enkele keer door
a
ye (vooral vóór r; hier īə? vgl. de Kamper uitspraak īē r bij Gunnink); hoe ndl. ij, dus
de oude î, wordt voorgesteld, leren ys, cryghen enz.; nergens leest men hiervoor
ie, laat staan ye (zomin als in de Utrechtse kameraarsrek. -kien, -kyen voor -kiin).
Evenmin y voor ie: yderman (blz. 8, 20), yder (9) stemt overeen met wat men elders
aantreft; z. Ts. XXXIV 217. Buiten twijfel klonk voor de schrijver -tyen, -kyen (na k)
zoals nu in 't Beschaafd (en zoals reeds lang in 't Hollands enz.).
-sken daarnaast kan ik niet met Kloeke afkomstig achten uit Deventer (waar men
1)
steeds gewoon Diets schreef) , of uit

1)

Kloeke, Expansie 38: ‘wanneer in een kanselarijtaal een bepaalde taalvorm door een daarmee
corresponderende andere wordt verdrongen, dan werd deze andere ook als superieur
beschouwd en we hebben dus slechts na te gaan, vanwaar hij afkomstig is en het geval aan
andere voorbeelden te toetsen, om te kunnen concludeeren, welke naburige stad of welk
land aan de winnende hand is... Wil men dus de geschiedenis eener plaatselijke taal nagaan,
dan zal men zich voor elk tijdvak steeds weer opnieuw de vraag moeten stellen, uit welken
hoek de wind op dat oogenblik waait’. Even tevoren staat nl.: ‘Ook al was die taal [de stedelike
schrijftaal] niet de algemeen-beschaafde taal van de plaats hunner inwoning [nl. van de
patriciërs of hun ambtenaren], dan was zij toch voorbestemd het op den duur te worden’.
Hoeveel te meer moest te Deventer de kanselarijtaal - tevens de taal van alle Deventer
geschriften, zover we weten - die invloed hebben; daar immers waaide de wind altijd uit
dezelfde hoek. En toch hoort men daar niet eens -ien, zoals o.a. Overijsel uit het Westen zou
hebben gekregen, maar steeds -ken of -(t)jen, zoals bij inheemse ontwikkeling past, en - is
de taal er ook overigens Saksies.
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oostliker streek. Min-of-meer mnd. is de taal van Spreckw. niet; ze is oostlik gekleurd
mnl. Ook ontbreekt de Umlaut waar hij in 't Deventers en in oostliker taal aanwezig
is. Zo b.v. blz. 47: ‘Hy is die voncken wel ghewoen. Een cleyn rooxken en bytt hem
niet’. De nl. eu-klank wordt wel voorgesteld door oe (oeuel euvel, noese neus, 't
reeds genoemd doentyen, enz.), maar natuurlik niet door oo; oostelik (en ook
Deventers) zou reuxken zijn geweest. Ook appelken (48), haesken (54) zijn niet zó
geschreven omdat het hier onmooglik was de Uml. aan te duiden. (Van veel woorden
kan men inderdaad de klank niet bepalen, b.v. van broexken broekje; de Uml. van
ô is nu in Kampen uu, maar was toen misschien nog eu).
Slechts van een der woorden op -(t)yen zegt de spelling ons of het Uml. had, nl.
van baedtyen badje; het krijgt als noot: ‘Der Umlaut ist wohl nicht regelmäszig
bezeichnet’. Dat zou toch wel vreemd zijn waar e dan door ae uitgedrukt moest
worden; in de spelling der Spreckw. gaat het eenvoudig niet. Baedtyen b e h o e f t
volstrekt niet de Kamper vorm te zijn geweest, maar w a s het misschien wel, want
juist woorden met oude ă hebben in Kampen en omstreken òf geen òf zwakke Uml.
Gunnink, Het dialect van Kampen en omstreken, konstateert in § 170 g e e n ; voor
ă in gesloten syllabe, daar niet vermeld, z. in § 173, Opm. 2, de vrb. gā·chien gaatje,
pā·chien paadje, maar in de stad gā·tien, pā·tien. De stad heeft, blijkens nader
onderzoek, in gesloten syll. nooit volle, vaak halve Uml., in opene bij de meesten
1)
geen, bij anderen zwakke Uml. , die

1)

De opgaaf van Gunnink bevredigt niet. Volgens § 4 is ā· ‘een ā, maar meer naar voren met
sleeptoon uitgesproken’ en is a· ‘geheel de vorige klank, maar korter’; sleeptoon is daarbij
toch niet aan te nemen, en naar ontvangeu inlichting ook uitgesloten. § 170 geeft bij demin.
a· op, b.v. pak: pa·kien, kat, ka·tien. Maar blijkens § 43 moest Uml. è zijn, en a· hebben in §
36 allerlei woorden z o n d e r Uml., o.a. a·kər akker, va·tən vatten. C. Lindenburg, in Kampen
leeraar, was zo vriendelijk het punt te onderzoeken. In open syllaben bleek regel, dat a in
grondwoord en demin. gelijkelik enigszins palataal is; dus b.v. in ā·sien haasje, kā·kien,
zā·gien, rā·mpien, zwā·ntien, wā·gəntien, wā·tərtien, stā·p·llien (naar Gunnink's spelling) niet
sterker dan in ā·zə enz.; 'n minderheid palatalizeert de demin. wat sterker. De vocaal heeft
sleeptoon (wat ṑ < â en z'n Uml. niet hebben), is overlang in 't grondw., lang in 't demin. In
gesloten syllaben, zoals in pa·kien, ka·tien, ook met tussenvocaal zoals in ma·nteltien, was
a· altijd palataler dan de ā· van ā·zə, maar verschilde belangrijk naar de sprekers; bij velen
was de klank niet ver van è, die Lindenburg 'n heel enkele keer zelfs hoorde. Maar 't veelvuldig
voorkomen van slechts matig palatale ā volstaat voor de bov. aangenomen mooglikheid dat
in baedtyen de Kamper vorm kan zitten.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

42
in de Spreckw. zeker niet aangeduid zouden zijn. - Volgens andere opgaven zijn er
verder nog plaatsen die, altans in verschillende woorden, de Uml. van ă niet hebben
in 't dimin.
In allerlei streken schreef men y en g in 't demin.-suffix, en dat is zeer begrijplik.
Waar men wilde verhoeden dat de vocaal van wijn (monoflongies gesproken) of die
van riep gelezen zou worden, daar schreef men -tgen, -tgin en dgl. Waar men tegen
dubbelzinnige spelling minder opzag, kon men ook -jin, -ijn, -jen, -yen, -ien gebruiken.
In de Stadsreken. van Groningen - oudste van 1526-'7 - staan -tg(h)in, -tg(h)en,
-g(h)yn, -tijn, -tyen - zó dat dezelfde naam allerlei spelling heeft. (Vgl. ook Ts. XLIV
26 Jurghen, 27 Jurgen en Juryen; tans Jurjen en Jurrien, dus vroeger niet met ž of
dgl., wat -zien geworden zou zijn). Maar de tegenwoordige uitspraak -ien verleidt
ons er zo licht toe, de ndl. ie-klank te geven aan de woorden wier spelling zulks
toelaat. Zo deed ook ik aanvanklik, gesteund door -ie(n) in Holland en verder
zuidwaarts, als oude spelling en als tegenwoordige klank; na lezing van wat Muller
en Kern betogen zag ik in, dat de verschillende spellingen niets anders aanduiden
dan tj (< tk). Grafies is er natuurlik geen bezwaar tegen ij als voorstelling van jì; voor
gron. -jin naast -jen vgl. dezelfde vocaalwisseling in Holland en elders (-tgin naast
-tgen en dgl.). Maar dat destijds ook tg met ndl. g in Gron. voorkwam, blijft toch
mooglik, zoals blijkt uit Westerwolds (reeds Ts. IL 284 aangehaald) Toatgn̥ geslachts-
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naam naast Toatje vrouwenaam (Tadeko was eertijds mansnaam; later zei men,
gelijk bekend is, Take - dan verfraaid tot Tako).
Als argument voor import van -ien in Overijsel en elders vonden we door Kloeke
aangevoerd, dat uu voor oe in Friesland stellig uit Holland is gekomen - 'n argument
dat in z'n tegendeel verkeert, omdat uu in Frsl. zelfstandig ontwikkeld blijkt te zijn.
'n Ander analogieargument, voor altans de mooglikheid dat Overijsels -ien op
Utrechtse inwerking berust, geeft noot 3 op blz. 19: ‘Bei dem von Van Haeringen
mit so glücklicher Hand angeschnittenen d > j-Problem (Tijdschr. v. Ned. Taal- en
Letterk. XLVI) wäre der Gedanke an etwaige Utrechter Einflüsse nicht von vorn
herein zurückzuweisen’. - Door Van Haeringen is voor genoemde overgang hetzelfde
aangenomen als voor uu < û en de diftongen ij en ui is gedaan: invoer uit het Zuiden,
en verspreiding van Hollands geworden uu o.a. naar 't Noordoosten. Hiertegenover
o

heb ik aangetoond in Meded. Kon. Akad. v. Wet., Afd. Ltk., dl. 65 SA n 3, dat in
Holland, waar zelfs de diftongen vrij oud zijn, en ook in Utrecht, b.v. hoymaker
de

hoedemaker reeds 15 -eeuws is; dat in 't algemeen de overgang te oud en te
verbreid is om overneming waarschijnlik te maken; dat hij in Gron. en Friesl. voorkomt
1)
in woorden die niet ontleend kunnen zijn . Ik meen dus, dat ook ditmaal 'n
d e n k b e e l d i g analogon is genoemd.
Is invoer van -ien voor Overijsel niet bewezen door Kloeke, evenmin is dat voor
Bentheim gedaan door Rakers. Deze gelooft niet, dat reeds vóór de hervorming in
'n deel van 't graafschap -(t)īn gezegd werd - of (t)jən, dat later -(t)īn kon worden -,
de

maar meent (blz. 152 v.), dat -(t)īn in de 16

de

eeuw, of op de grens van de 16

en

de

17 , uit Overijsel is ingevoerd. Dit op grond van de spelling, welke echter,

1)

Evenwel is op blz. 150 ‘14. Jahrh.’ drukfout voor ‘15. Jahrh.’. En op blz. 48 moet ‘Van Haeringen
acht, dat Valcooch de Brabanders nagevolgd zal hebben’ misleidend heten; ik had vóór acht
moeten plaatsen: terecht.
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zover we uit zijn verhandeling kunnen oordelen, niets over de uitspraak bewijst,
de

evenmin als ze aantoont dat in Overijsel de uitspraak met ie tot de 16 eeuw
teruggaat. Bedenkt men hoe nauw reeds lang het verkeer was tussen de streken
welke aan het bevaarbare deel van de Vecht liggen, wat toch ook in de taal van de
‘einheitliche’ verkeerstreek (volgens Rakers' stellig juiste mening) tot uiting moet
zijn gekomen, dan ligt toch wel 't meest voor de hand, de overgang van tk tot tj ook
in deze gehele streek voor autochtoon te houden. De gevolgen van de hervorming
moet men daarom niet wegredeneren, want men moet wel met Rakers oordelen,
dat die op meer of minder onderlinge omgang, op huweliken, enz., grote invloed
had. Daarom is niets natuurliker dan dit, dat in 'n deel van 't gebied de grens der
deminutiefsuffixen die der gezindten ging volgen. Tot op zekere hoogte kan men
dus toestemmen: ‘Wir sehen in dieser Verteilung den sicheren Hinweis, dasz die
durch die Vechteschiffahrt veranlaszte Einführung des -(t)īn in der Reformationszeit
noch im Flusz war und dasz diese die Entscheidung der verschiedenen Ortschaften
[nl. van sommige, want verkeer met niet-geloofsgenoten telt ook bij Rakers mee]
für die eine oder die andere Form gebracht hat’. Maar tegen ‘Einführung’ mag men
bezwaar hebben, en het is zeer de vraag of de grens tussen -(t)īn en -kən in de
hervormingstijd n o c h im Flusz war; waarschijnlijker acht ik, dat daarvóór die grens
vrijwel vast was, maar dat ze pas ten gevolge van de godsdienstverscheidenheid
ging verschuiven.
-tjən was blijkbaar over 'n grote uitgestrektheid autochtoon (z. voor deze term blz.
23); reeds in ons land is het niet pas verbreid door Hollands bloeitijd, en evenmin
heeft die het gebracht tot in Frans Vlaanderen en tot minstens Mülheim aan de Ruhr,
welks -šə evengoed als NWVeluws -šən (ben. 36) uit -tjən moet zijn ontstaan. Het
staat, zegt Maurmann, Gramm. der Ma. v.M.a.d. Ruhr § 211, na l, n, t; dat is gelijk
elders: tk > tj; nk > ntk > ntj; lk > ltk > ltj (dit niet in alle streken;
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t-epenthesis betekent: loslaten der tongpunt terwijl de sluiting voor k nog niet heeft
plaats gehad). Later lieten westlike en oostlike streken je overgaan in ie.
Kloeke's indruk, dat bö̅kskən boekje 'n nieuwer typus is dan bö̅kkən - altans in
Nederland, voegt hij erbij - ‘verträgt sich allerdings vielleicht nicht gut mit Wredes
Hypothese über diesen s-Einschub: ‘Wenn ich bedenke, dasz er nur nach Guttural
eintritt und nur in niederdeutschen Mundarten, dann vermag ich den Verdacht nicht
nu unterdrücken, dasz in diesem s ein letzter Reflex der schon öfter erwähnten
friesischen Palatalisierung oder Assibilierung des ursprünglichen k vorliegen könnte,
die ich hier freilich vorsichtig nicht mehr friesisch, sondern lieber ingwäonisch nennen
will’ (blz. 4). Inderdaad, de verre verbreiding van deze s maakt de qualificatie als
Fries wél bedenklik; vooral ook daar het zeer de vraag is of niet de suffixcombinatie
-kîn evenmin Fries was als Angelsaksies (Ts. XLIX 285 v.). En ‘Ingwaeoons’ is
daarom ook bedenklik; Wrede onderstelt daarvoor ook nog, dat Westfalen eertijds
-ke zei, maar dat dit door 't noordliker -ken is verdrongen. Het een en het ander
behoort tot de willekeurige beweringen over, en in verband met, expansies.
Met Wrede's hypothese kloppen de feiten dus werklik niet best. Daarentegen
hebben ze niets vreemds als men mee kan gaan met de onderstelling: toen -tkîn
(deels zó, deels in jonger vorm) zich analogies uitbreidde, gebeurde dat inzonderheid
achter gutturaal. Bö̅kkən enz. waren minder gemaklik en minder duidelik; vandaar
na zulk 'n cons. òf -elkîn òf -tkîn; bö̅ktkîn en dgl. werd regelmatig bö̅kskîn en dgl.,
en syncope in de cons. groep leidde in sommige streken tot bö̅ksîn enz. (z. nader
Ts. XLVII 136 v.). Tevens is dan verklaard dat pötjən in 't overgangsgebied [tussen
alleen -(t)jən (al of niet > -(t)in) en alleen -(t)kən] gezegd wordt naast köpkən,
stök(s)kən: het verkeer met het Oosten was niet sterk genoeg om de
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overgang tk > tj te remmen, maar wel om analogiese uitbreiding van tj te keren.
Over een punt wil ik slechts 'n korte opmerking maken, daar behandeling naar de
dialekten reeds nu, nu 't beperkte materiaal slechts brokwerk toelaat, te uitvoerig
zou worden. Ik bedoel, wat bekend staat als jongere naast oudere Umlaut. Men
vindt de eerste vooral in de demin., verder in pluralia, en in afl. als Maastrichts
šäöjələk schadelik naast šaoj schade. Zo hebben Kloeke's vrb. ö, terwijl de
grondwoorden luiden pòt, kòp, stòk; zo bevond reeds Te Winkel, Noordndl.
Tongvallen I 91, dat bij schaop schaap 't demin., in streken waar het Uml. toont,
altijd äö heeft (ik zie af van helderder of donkerder vocaal en van verkorting). Hoe
eenvoudig de verklaring ook is, ik vermeld haar, omdat ik haar noch bij Te Winkel
noch bij lateren vond. - Zoals, geheel klankwettig, van loch in 't ohd. nog de pl. luhhir
voorkomt, en bij bock 't demin. buckili, maar vervolgens d e v o c a a l v a n 't
g r o n d w o o r d a l g e m e e n d o o r d r o n g in pluralia en deminutiva, - zo hoort
men b.v. in Maastricht häöf als pl. van hō·f hof (uit onoorspr. pl. *hōvi), bö·kske als
demin. van bok (o is Houben's spelling van wat nu ò geschreven wordt), häönšə <
o

-ntkən (ouder *hā nikîn) als demin. van haon haan (daarnaast heeft de tongval
oudere Uml., b.v. bij kraog kraag pl. krēg < onoorspr. *krāgi, dem. krēgskə). En zo
zegt - om het laatste voorbeeld uit 'n heel andere streek te nemen - Kampen sträötien
straatje naast straote straat. Dezelfde psychologiese oorzaak - domineren van 't
grondwoord - heeft verder noordwaarts geleid tot verwijdering van de Umlaut (en
dat niet slechts in de demin., maar overal waar hij 'n funksie had), en in allerlei
streken tot vormen als vatje, dagje, schipke.
Ik eindig met 'n paar afzonderlike opmerkinkjes.
Vollenhove is niet recht wat het op blz. 14 van Ndd. Jb. LV heet, 'n enclave in het
Umlautloos gebied; het staat daarmee als kustplaats in overzeese verbinding.
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Nieuw-Schonebeek is zoals de naam zegt: nieuw; en het is door niet-Drenten bevolkt.
-kən in deze plaats tegenover -ien in Schonebeek is dus slechts t o e v a l l i g 'n
verschil tussen Katolieken en Protestanten. Ts. 39, 252 zei Kloeke trouwens: ‘De
bewoners zijn van Duitsche afkomst en Katholiek van geloof’. In Van der Aa's Adk.
Wb. vindt men het nadere: in 1805 is in N.S. de ontginning begonnen; de bevolking
kwam meest uit Hannover en was meest Katoliek; ze had destijds (in 1847) nog de
pastoor van 'n Hannovers dorp tot herder. Hier staat dus E e m s l a n d s -kən (of
dgl.; -kn, -kŋ bij Schönhoff, Emsl. Gr. § 10) tegenover Drents enz. -(t)ịn. - Men zal
de kaart wel moeten geloven, dat (Oud-) Schonebeek, evengoed als 't aangrenzend
Bentheims gebied, demin. met Uml. heeft; de tekst ontzegt Uml. geheel aan Drente.
In de zogen. Veenkolonieën bestaat nog -kə, maar uit Schuringa, Het dialect van
de Veenk., § 166, is op te maken, dat het slechts in enkele semanties geïsoleerde
woorden is overgebleven, zoals dan ook werd opgemerkt Ts. XLVI 96.
Naast Zwols skǖχịn schoentje konstateert Kloeke in Vollenhove en Genemuiden
skụχịn (in G. ook open u), hoewel deze plaatsen anders de demin. umlauten. - Os.
*shôhkîn is regelmatig; immers korte vocaal der middelsyllabe wordt na lange vocaal
gesyncopeerd. *Skôhikîn was allicht ook os., als een der talrijke analogieformaties
welke genoemde regel doorkruisen; het zou misschien *sk jiken geworden zijn,
maar na invoering van -tkən was te verwachten: contractie tot sk tkən > -tjən (of
-tχ'ən of dgl.). Maar *skôhkîn bevatte h + cons., wat in 't os. zwakker Uml. bewerkte.
Veelal is dan niet in 't os., wel in 't mnd. de Uml. uitgedrukt (nog in 't nnd. zijn in
verschillende tongvallen, altans bij ă, beide Umlauten ongelijk); bij ô ken ik evenwel
geen beslissende vormen. Nu is mooglik, dat in ons geval de in 't os. zwakke Uml.
(tussenklank tussen ô en ) in sommige streken aan de sterke gelijk is geworden,
in sommige ongedaan is gemaakt. Te eer omdat ditmaal tussen grondwoord en
demin. 'n voor het taalgevoel ongewone ver-
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houding bestond; gesteld al - wat ik niet weet - dat Genemuiden en Vollenhove de
tussenklank bezitten.
Veluws -šən, waarvan Kloeke op blz. 5 'n verklaring voorslaat, mag men houden
voor op de gewone wijs ontstaan: startšən staartje b.v. (< startkən) werd opgevat
als start šən.
Van Gorechts -ie zegt blz. 11: ‘Dieser n-Wegfall musz recht neu sein; das Harener
Taufbuch hat (nach Schuringa S. 94, Fusznote) noch regelmäszig Eigennamen auf
-ien’. Schuringa trekt daaruit, m.i. terecht, geen gevolg voor de ouderdom van -ie;
hij wijst alleen op 't nieuwe -je in meisjesnamen waarin vroeger - hoelang? - -ien
algemeen was. Dit -ien sloot aan bij de vorm van Groningen, waar men zoveel meer
schreef, en verder van 'n groot gebied; het was dus de schrijftaalvorm. Van spelling
dier namen met -ie maakt S. geen gewag; -ie werd denklik steeds dialekties geacht.
In de Ommelanden, eertijds deel van 't bisdom Munster, gaan geen demin. uit op
-ie(n), behalve in plaatsen niet ver van de Veenkolonieën; Stad en Gorecht, in 't
bisdom Utrecht, hebben resp. -ien en -ie; dit is, zegt blz. 19, ‘immerhin beachtenswert’
voor de vraag of -ie(n) uit Utrecht komt. - Evenals in 't Stadfries -ke en -tsje nog
steeds zo verdeeld zijn als 't Fries meebrengt, evenzo is dit ten volle 't geval in 't
Westen der Ommelanden; wat oostliker komt naast -rke ook -rtje voor. Men kon
zich houden aan 't oude, dat in 't verkeer niet hinderde. Immers -ke > -ko, -ka was
ook Saksies, al was 't ander suffix gewoner (en ook Hollands; Ts. XLVIII 123 v.).
G r o n i n g e n , Julie 1931.
W. DE VRIES.
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J.B. Houwaert en O. de la Marche.
de

Terecht heeft de XVI eeuw op bibliographisch gebied de laatste jaren de algemeene
belangstelling gaande gemaakt; voor den geschiedschrijver onzer letterkunde is ze
echter nog in vele opzichten een braakliggend veld gebleven.
Al is dit tijdperk voor Zuid-Nederland geen glansperiode, toch is het interessant
verband tusschen litteraire modes of voortbrengselen van dien tijd en die van een
vroegere periode - zelfs van elders - te vinden.
Zoo werd er o.a. tot hiertoe nog door niemand gewezen op den invloed dien de
vijftiende-eeuwsche dichters van het Bourgondisch hof op de literatuur onzer
de

Nederlandsche XVI eeuw hebben uitgeoefend. Naast P. Michault en zijn vertaler
C. Coellin heeft men daarvan een typisch voorbeeld in den Chevalier délibéré van
Olivier de La Marche en den Generaelen Loop der Werrelt van den Brusselschen
rijmer J.B. Houwaert.
In allegorischen vorm vertelt O. de La Marche zijn reis met Pensée door het bosch
van Atropos (la grant forest Atropos). In de kluis van Entendement, die hem rondleidt
in het Cloistre de souvenance - een soort museum voor criminologie - wordt hij
gewapend. Hij levert een gevecht tegen Aige die hem uit Terre amoureuse dringt,
uit het Val de mariage houdt en hem terug drijft in het Forest de temps perdu. Na
allerlei avonturen komt hij bij Fresche memoire die hem door een groot fantastisch
plein vol graftomben leidt, en daarna tot bij een strijdperk voert, waarin hij juist Philips
van Bourgondië ziet vallen onder de slagen van Debile, waarna Accident Karel den
Stoute en Maria van Bourgondië neervelt. Hij ook wil in het krijt treden maar de
kamp wordt door Atropos geschorst.
In den grond is het dus eenerzijds de schildering van den physischen dood onder
den allegorischen vorm van een strijd
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tusschen den mensch en de verschillende handlangers van den Dood, anderzijds
het oproepen van vergane grootheden bij het doorloopen van een uitgestrekt
doodenveld.
Houwaert's Generaelen Loop der Werrelt telt zes boeken:
1. De Wereltlijcke triumphe der Planeten. 2. Den lastighen strijt der Menschen.
3. Den vreesselijcken camp der doot. 4. De loffelijcke memorie der afflijvighe. 5. Het
ghelucksalich Palleys der deught. 6. De persuasie tot de eeuwighe salicheyt.
In het voorwoord van den ‘Drucker tot den Lesers der Lieflijcker Poesie’ in de
uitgave van 1612 uit zich de uitgever W.J. Stam als volgt: ‘Ick vertoone u (Waerde
Liefhebbers) een nieu Boec / van den Edelen Heere Ian Baptista Houwaert
beschreven: niet nieu ten aensien der Materie / en des Auteurs / nochtans nieu /
om dat t'selve noyt / voor desen aen den dagh en is gecomen / ende gelijck het was
geschapen / noyt en soude gecomen hebben / ten ware / ic wonderlijck totte Copie
1)
/ deses soo uytnemenden Werckx ware gheraeckt’ .
Een van Houwaert's onbetwistbare bronnen was dan ook ‘Le Chevalier délibéré’
van Olivier de La Marche.
Het tweede boek van zijn zesledig werk: nl. Den lastighen Strijt der Menschen
levert genoeg sporen van zijn galante vrijbuiterij in O. de La Marche's werk.
De ‘Inhoudt van t'weede Boeck’ geeft Houwaert zelf op in een inleidende strophe:
Hoe de mensch naer dat hy heeft ghevveest verdooft,
Van nature en d'vvalinghe hem can bevryen,
Door dat hy reden verstant en gratie ghelooft,
En hoe hy gheduerelijck moet strijen,
Teghen sonden vleesch VVerelt satan zijn partye,
Sal u t'navolghende boeck belyen.

Eigenlijk is het dus een schildering van een echt zestiendeeeuwsch motief: den
geestelijken kamp van den mensch. Het feit, dat Houwaert hier, zooniet als punt
van uitgang, dan toch

1)

J.B. Houwaert. Den Generaelen Loop der Werrelt in ses vermaeckelycke boeken beschreuen.
Amstelredam, W.J. Stam, 1612.
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als vaak gebruikte bron een allegorische uitbeelding had van het stervensmoment
bij O. de La Marche onder vorm van een kleurrijk toernooi, verklaart hoe vooral in
het tweede gedeelte van zijn visioen die geestelijke beteekenis van den kamp van
den mensch tegen de machten van het kwaad ontaardt in een schildering van den
strijd tusschen den mensch en de trawanten van Atropos, den lichamelijken dood.
De tweeslachtigheid van dit deel van Houwaert's werk: d.i. eenerzijds zijn beoogde
allegorische uitbeelding van den geestelijken kamp van elken mensch tegen zijn
driften en de boosheid der wereld in het algemeen, en anderzijds de schildering van
den natuurlijken physischen doodsstrijd, tot dewelke zijn eerste ontwerp zich
ontwikkeld heeft, vindt men reeds bij O. de La Marche zelf. Immers het laatste
hoofdstuk, dat een soort aanhangsel vormt, draagt den titel: ‘Comment Entendement
enseigne lacteur a se conduire et faire ses armes. Et comment il se doit armer et
parer’. - Dit natuurlijk met het oog op de geestelijke overwinning die de Christen
behalen moet.
Vaag herinnert het huis, ‘t'logijs van achterdincken’, waarin de mensch de eerste
nacht met Reden en Verstand toevlucht zoekt, en waarin hij 's anderendaags in de
kleine kapel bidt en Penitentie en Oratie ziet, aan de kluis, La demourance de raison,
met het kleine heiligdom er naast:
En une petite chapelle
Moult deuote plaisante et belle.
La ie feiz ma deuocion
Deuant lautel qui fut pare
Dung drap de satisfaction
Armoye de contricion
1)
Penitance lauoit ouure .

Daar krijgt Houwaert's ridder van Penitentie zijn geestelijke wapenrusting: de helm
der wijsheid, oft in t' latijn Pru-

1)

O. de La Marche. Le Chevalier délibéré. Paris, chez Silvestre, 1842. (Collection de poésies,
e

romans, chroniques... publiée d'après d'anciens Manuscrits et d'après des Editions des XV
e

e

et XVI siècles. 16 Livraison). pag. BIIb/BIIIa.
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dentia... ghenaempt, het pantser der rechtveerdigheid, t'corselet van hope, de schee
der waerheyt, als zwaard: Gods woord, de Lance van vast betrouwen, de Bokelaer,
gheloove genaempt, een Masse van Sterckheyt, een Gordel van Middelmate, twee
Hantschoenen van Charitate, een paer Leirssen, ghenaempt Diligentie, een
veldteeken d'welck wit was, root en groene als teeken van standvastighen opinioene.
Daarnaast legge men eens bij O. de La Marche de wijze raadgevingen van
Entendement voor den geestelijken strijd van den mensch.
Il te fault auoir Repentir
Larmurier de diuin desir.
Pieces si sodes te fera
De tel art et de tel trempure
Que vice ny attachera
Ne iamais pechie ny prendra
Pour faire sur ton corps greuure
Ung harnas te fault de mesure
Fait dacier de ferme propoz
Damer dieu / et ce ie te loz.
De force prens tes brasseletz
Que lon dist magnanimite
Et pour estre prompt en tes fais
Auoir te conuient ganteletz
De charitable voulente
Dung bacinet soiez arme
Fait des mains de dame attrempance
Qui vault plus que lomme ne pense.
Cuissotz braconniere de maille
Te fault de chastete parfaitte
Et a fin q[ue] lomme mieulx vaille
Auoir te fault et ny fais faille
Greues de bonne labeur faitte
Et pour faire chemin et traitte
Soleretz te fault une paire
1)
De diligence de bien faire .

Tegenhangers echter van den allegorischen kamp van den

1)

O. de La Marche. o.c. pag. M IIIIb.
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mensch tegen de Wereld, het Vleesch, de zeven hoofdzonden, de vier
wraakroepende zonden, de zes zonden tegen den H. Geest, Satan en zijn trawanten,
die Houwaert hier schildert, maar pas in het vijfde boek, nl. ‘Het ghelucksalich Palleys
der deught’, verklaart, zijn bij O. de la Marche niet te vinden.
Bij de benaming van het paard ‘ghenaempt Pijne’ waarop ‘Aenstoot’ hem tegemoet
rijdt, denkt men aan de uitbeelding van ‘L'aige’ bij O. de la Marche:
Il estoit arme de trauel
1)
Et son cheual sappeloit Paine .

De grootste gelijkenis echter vindt men in beider schildering van het laatste toernooi
hetwelk Houwaert beschrijft in zijn derde boek: ‘Den vreesselijcken camp der doot’.
Op zijn paard ‘goeden wil’, - bij O. de La Marche heet het ‘Vouloir’ - komt Houwaert
in een groot ‘bosschage’ aan tot voor de kampplaats:
In den inganck van t'perck stont eenen Piroen /
Daer in roode letteren op stont gheschreven /
Alle die comen in dit regioen /
T'sy tot van tijen oft op wat saysoen /
Daer Atropos aff is Gouvernante verheven /
Die moeten hier al t'samen laten haer leven /
Want dit is de valle der consummatie /
Dit is de haven daert al compt in sneven /
Daer alle Menschen eynden haer navigatie /
Dit is t'slot van t'swerelts dominatie /
Dit is het perck daer alle u voorsaten /
Ten eynde sonder uytstel oft appellatie.
Hebben moeten stryen en haer leven laten.
*

**

Accident cranckheyt en executie /
Sijn de dry Capiteynen diet hier al beslichten /
En die explooteren Atropos resolutie /
Al die weygheren te betalen haer contributie /
En al die hun teghen haer hoogheyt oprichten /

1)

O. de La Marche. o.c. D. IIIa.
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Die moeten teghen accident hier vichten /
Als hy faijlleert compt cranckheyt in de bane /
Die niet teghenstaende beternisse oft verlichten /
Die somtijts den strijt verachteren soo pijnt te slane /
Dat daer een jeghelijck ten lesten moet ane /
En executie brenghtse om den hals /
Al die oyt plochten haer vonnissen t'onfane.
1)
Sonder aenschou oft sy te recht zijn gevvesen oft vals .
2)

Dat heet bij O. de La Marche, die vroeger al ‘la grant forest Atropos’ vermeldde :
Ung perron deuant la closture
Trouuay / a grans lettres dorees
Qu iay telz paroles trouuees.
Cy fine le chemin mondain
Cy fine la sente de vie
Cy se fiert le pas inhumain
Dont Atropos iuge soudain
A le pouoir et seignourie
Nulz ny entre qui ne desuie
Deux champions a si tresfors
Quilz ont tous ses ancestres mors.
Accident combat le premier
Pou en attaint qui lui eschappe
Sil fault lors vient le grant murdrier
Debile / prince dencombrier
Qui tout occist et tout attrape
Riens ny vault cuirasse ne chappe
Vecy la mortele aduenture
3)
Ou prent fin toute creature .
4)

Beiden schilderen dan de menigte die het krijt omgeeft , de aankomst van Atropos
met haar gevolg. Die allegorieën van allerlei begrippen zijn zoo ingewikkeld en van
nature zoo on vast, wijl ze willekeurig gekozen werden naar aanknoopings-

1)
2)
3)

4)

J.B. Houwaert: o.c. pag. H [VI] a.
O. de La Marche: o.c. pag. J. III b.
Tegenover die drie ‘capiteynen’ van den Dood bij Houwaert houdt O. de La Marche van een
logische hierarchie: ‘Messire Accident’ en ‘Messire Debile’ zijn de ‘kampioenen van Atropos’
terwijl ‘Excez’ als ‘le herault’ fungeert. cfr. O. de La Marche: o.c. pag. A II b.
O. de La Marche: o.c. pag. J IIII a; J.B. Houwaert: o.c. H [VI] b.
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punten van bijkomstig belang, dat de afwezigheid van een strak doorgevoerde
transpositie bij Houwaert geen afbreuk kan doen aan de zekerheid dat hij bijna
slaafs afhankelijk is van O. de La Marche's werk.
Bij Houwaert rijden in Atropos' gevolg twee vaandeldragers: Consummatie en
1)
Persecutie , die bij O. de La Marche eenvoudige hellebaarden waren die Debile
droeg:
Lors saillit de son pauillon
Debile portant deux guisarmes
Lune fut persecucion
2)
Et lautre consommacion... .

De herauten ‘Force en Bedwanck’ roepen niet alleen elkeen ten strijd, maar ook
voegen ze er onmiddellijk aan toe:
dat niemant hoe neder oft hooghe ghequalificeert
3)
D'een d'ander en souden doen assistentie .

Wat O. de La Marche in een strophe vastlegt:
Voulente en la place sault
Et fist cris par toute la lice
Que nulz par signes bas ne hault
Nauantagast en cest assault
Sus paine quon ne le punisse
Puis a fin que tout se fournisse
Il cria laissiez les aler
4)
Chascun pense de se monstrer .

In Atropos' hofhouding prijkt nog: ‘Overlast’ als ‘Mareschal’, en ‘Vreese’ met het
‘seghel van swaer benouwen’. In dit verband kan men bijna strophe naast strophe
zetten:
De Mareschal van Atropo die groot van bestier//was/
Die was Overlast ghenoempt soo ick heb' onthouwen/
In d'aensien docht my dat hy wreet en fier//was/
Noch sagh ick dat Vreese die cancellier//was/

1)
2)
3)
4)

J.B. Houwaert: o.c. pag. H [VI] b.
O. de La Marche: o.c. pag. K I b.
J.B. Houwaert: o.c. pag. H [VII] a.
O. de La Marche: o.c. pag. K I b.
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Die den seghel droegh van swaer benouwen/
Het staketsel en lysten waren van eender vrouwen/
Droefheyt ghenaemt ghetimmert en opgherecht/
De rustplaetssen waren vol ghecrijchs en rouwen/
Suchten en dughten hadden begraven den grecht/
De crijtweirders waren ghemaeckt heel slecht
Van twee vileynen diemen over al verstooten siet/
En die de twee intreijen bewaerden van t' ghevecht.
1)
Te weten felle versmaetheyt en ellendich verdriet .

Wat toch wel meer dan een echo is van La Marche's beschrijving:
Son mareschal fut Cruaulte
Qui tint des lices lordonnance
Son herault estoit Voulente
Portant ung blason dyapre
De couleurs de mescongnoissance
Son chancelier estoit Doubtance
Portant le seau dont me soussye
Armoye de nulz ne sy fye.
Les lices furent de doleurs
Des moins Tristesse charpentees
Le pauillon fut de clameurs
Les banyeres furent de pleurs
Ou coste lappellant plantees
Et les gardes des deux entrees
Furent / ie ne loubliay mie
2)
Felle / despit et vilonnye .

Van het uiterlijk voorkomen van Accident, die zich 't eerst in het krijt werpt, geeft
Houwaert de volgende beschrijving:
Dit Peirt dat soo straff wreet was en sture /
En dat het volck naerspeurde soo subytelijck /
Dat was ghenaemt quade aventure /
En accident hadde t' ghesichte en t' wesen heel sure /
En hy sprack seer onbeleefdelijck en spytelijck /
Op sijnen bokelaer daer stont verwytelijck /

1)
2)

J.B. Houwaert: o.c. pag. H [VII] b.
O. de La Marche: o.c. pag. K I a.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

57
1)

Van dry vingheren een vyghe ghefigureert /
En wreetheyt die hadde hypocrijtelijck /
Sijn wapenrock met rooder strepen gheinterlaudeert /
Ongheval hadde sijn Lance gheriveert /
Overmoet hadde ghetempert sijn sweirt bloot /
En een vrouwe die Fortune was ghenomineert.
2)
Hadde aen zijn syde ghehanghen een cudse groot .

Wat weer afgekeken is van La Marche:
Cheual ot barde darrogance
Son harnas trempe de courroux
Malheur auoit ferre sa lance
Lespee fut doultrecuidance
Dont mains a batus et escoux
Et pour donner les rudes coups
A son arson pend une masse
3)
De fortune qui tout amasse .

Bij beiden volgt de beschrijving van den eersten tegenstrever: bij La Marche is het
Karel de Stoute, bij Houwaert een allegorisch personage, maar die heelemaal
dezelfde wapenrusting als de Bourgondische hertog draagt.
4)

Doen sagh ick de verweder accidents partije /
Van voor sijn schanse oock sitten op sijn Peirt /
D'welck seer out was namelijck Envije /
Sijnen Bokelaer daer hy met quam te strije /
Was stoutheyt ghenaemt en sijn blanck sweirt /
Dat hadde hy van hooghmoedicheyt aenveirt /

1)

Dit als teeken van misprijzen en uitdaging. Toespeling op het bekende fica-gebaar. Cfr.
o

Handwörterbuch des dt. Aberglaubens. Berlin-Leipzig, 1929/1930 Bd. Il. s. v Feige. Daar
vindt men o.m. col. 7305: ‘Sie (d.i. diese Gebärde) gilt als mächtiges Abwehrmittel vor allem
gegen den “bösen Blick”, dann auch als Zeichen der Verachtung und als obszöne Gebärde’.
Verdere literatuur over dit gebruik wordt daar aangegeven. Cfr. ook Du Cange, Glossarium
o

mediae et infimae latinitatis. Parisiis. vol. III (1843) s. v Ficha (= medium unguem ostendere
o

signum derisionis et contemtus). E. Littré. Dictionnaire de la langue française. Paris, I, l.s. v .
Figue (faire la figue, mépriser, braver, se moquer). A new English dictionary on historical
o

principles, ed. J.A.H. Murray. Oxford, vol. IV, l.s. v . fig. (... contemptuous gesture...) J. Grimm
o

2)
3)
4)

2

und W. Grimm. Deutsches Wörterbuch. Bd. III. col. 1444 s. v Feige .
J.B. Houwaert: o.c. pag. H [VIII] a.
O. de La Marche: o.c. pag. K IIII a.
l. verweirder.
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En van te hooghen begrijp sijn stercke Lance /
Noch nam hy qualijck en t'gaff hem onweirt /
Dat d'onsekerheyt en de valiance /
Hem op t'hooft niet en stelden de crance /
Eer hy verworven hadde de victorie /
Hem docht dat hy ginck te feeste oft ten dance.
Soo vierich vvas hy maer d'ydele glorie.

La Marche stelt zijn eersten held in dezer voege voor:
Daultre part sault ung bourguignon
Charles qui fut prince doubte
Et ressembloit bien compaignon
Qui vouloit auoir sa raison
Au plus pres de sa voulente
Son cheual sappelloit Fierte
Et fut arme entierement
Dung harnas fait par Hardement.
Sa lance fut de haulte emprise
Grant cuer lui donna son espee
Le forgeur sappelloit maistrise
Sa dague se nommoit franchise
Pour estre vainqueur de larmee
Quant ieus sa façon regardee
Vice ie ny peus perceuoir
1)
Fors seullement de trop vouloir .

Bij beider schildering van het tweegevecht tusschen Accident en den ridder wint die
van La Marche 't door hare levendigheid en hare rake bondigheid van die van
Houwaert. Het verhaal, dat de Bourgondische dichter verder leverde over den strijd
van Debile en Philips van Bourgondië of van Accident en Maria van Bourgondië,
werd bij Houwaert om klare redenen uitgeschakeld, of liever het werd omgewerkt
tot een tafereel van algemeene slachting waarin ouders, kinderen of vrienden van
hem voor de drie trawanten van Atropos het onderspit moesten delven.
Beide dichters willen de helpers van den Dood te lijf, maar na beraad gebiedt hun
Atropos te wachten tot hun uur slaan zal.
Houwaert geeft dit zoo weer:

1)

ibid.
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Doen heeft Atropos my desen Herault teghen gesonden /
Met een Blasoen in de hant van verbeyene /
D'welck den meestendeel was opghewonden /
Sijnen naem was Jolijt van corte stonden /
Die my soetelijck dus aensprack al vleyene
Edel Ridder vatet verstant van mijnen beleyene /
Atropos die onbiet u dat ghy van hier /
V vertreckt en terstont pijnt te scheyene /
Wt dit bloedich perck en dangereux quartier /
Tot dat ghy ghesummeert sijt van haeren hussier /
1)
Dus ben ick vertrocken soo my was bevolen /...

La Marche legde dezelfde ontknooping alzoo in twee strophen neer:
Mais il vint ung herault petit
Qui portoit ung blason dattente
Son nom fut en armes Respit
Doulcement me parla et dit
Amiz donnez a moy entente
Atropos qui droit cy regente
Vous mande que vous departez
Jusqua ce que mande ferez
Respit qui nest pas plus grands
Me fist departir et retraire
Car Atropos en celui temps
Auoit asses de combatans
2)
Et me fault sa voulente faire...

De overeenkomst treft nog in een ander deel. La Marche komt na zijn misloopen in
‘le palais damours’ aan het kasteel van ‘bonne aduanture’ waarin hij door ‘Fresche
memoire’ vriendelijk wordt opgenomen. Deze voert hem door een aanpalende vlakte
voor de graven van alle stervelingen die hem voorafgingen. Meer bepaaldelijk
beschrijft hij daar de tomben van de bloem van den Westeuropeeschen adel uit de
vorige eeuw.
De reeks bekende grootheden die pas verdwenen waren wordt in- en uitgeluid
door een algemeen gehouden vermelding van het afsterven van zekere klassen
van personen.
De opzet van het vierde boek bij Houwaert: De loffelijcke

1)
2)

J.B. Houwaert: o.c. pag. I [VII]a.
O. de La Marche: o.c. pag. M I b.
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memorie der afflijvighe is in groote trekken dezelfde. Met zijn drie nimfen komt
Houwaert voor het kasteel van memorie, namelijck den borch van peys. Deze nimf,
memorie, leidt hem ook door het weidsche doodenveld, waarin hij ook over de
vergankelijkheid van alle grootheden mediteeren kan.
Een nauwkeurige vergelijking der twee passussen uit beide werken laat
onmiddellijk een verbluffende overeenkomst ontdekken. Memorie komt voor, laat
de valbrug van hare burcht omlaag en ontvangt hem vriendelijk evenals Fresche
memoire bij O. de La Marche:
Fresche memoire promptement
Ma bonte & doulceur monstree
Car elle me vint au deuaut
Et me receut benignement
Par bonne fasson asseuree
Elle se fut ce iour paree
Dung drap ou figura penser
1)
Grans merueilles a regarder .

In beide gevallen is er sprake van een vlakte:
Wy reysden over Berghen Dalen Bosschen en Weyen,
Tot der plaetssen daer sy my wilden leyen,
Die effen was en soo groot alsmen vinden mocht
Hebbende tfaetssoen van eender wilder Heyen
2)
Hoe ick de plaetsse meer sagh soo sy my grooter, docht ,...

Daarna hoeft men maar O. de La Marche te lezen om onmiddellijk getroffen te
worden door de gelijkluidende beschrijving:
Lors oeuure ung huis et va deuant
Et nous mist en une champaigne
Qui fut a sa maison tenant
Le plus plain pays le plus grant
Qui soit de Paris en Espaigne
La nauoit roche ni montaigne
Chascun y peut choisir a lueil
3)
De toutes pars et a son vueil .

Daarna ontplooit Houwaert een panorama van graftomben:

1)
2)
3)

id. pag. G I b.
J.B. Houwaert: o.c. pag. K [I] a.
vo

O. de La Marche: o.c. pag. G III .
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Op dit groot velt stonden tot in de locht,
Veel Oratorien Cloosters Capellen en Kercken,
Steenen Houten en Ys'ren Cruysen constich ghevrocht,
1)
Epitaphien Sepulturen Tomben en Sercken .

La Marche had daarvan de grondlijnen geschetst:
Ce plain qui fut chose infinye
Estoit pare de sepultures
Chascune faitte et entaillye
Diuersement et par maistrye
Tant dymaiges que descriptures
Pour congnoistre les creatures
Quaccident auoit desconfiz
2)
Et par Debile les occis .

Beiden staan in bewondering voor de kunstvolle in steen gebeitelde of in metaal
gedreven opschriften, den heraldischen opsmuk of de liggende grafbeelden die de
beeltenis der afgestorvenen moeten vereeuwigen.
Het algemeen plan bij beiden is verder hetzelfde: ook Houwaert bespeurt eerst
groepen van allerlei klassenvertegenwoordigers, die hier ongeacht hun vroeger
standverschil thans ondereen liggen.
Zoo heeft de Brusselsche rijmer het eerst over de kerkelijke
waardigheidsbekleeders: Pausen, Cardinalen, bisschoppen, abten, proosten, novitien,
canters, dekens, priooren, sellebroeders, en geestelijcke persoonen van alle
conditiën. Dan wordt zijn oog getroffen door de groep nonnen, baghynen en
priooressen, gravinnen, hertoghinnen, groote princerssen, van ghemeyne en alle
soorten van Vrouwen. Dit paneel wordt vervolledigd door de vermelding van de
Keysers, Coninghen, medecynen, apothekers, groote Meesters van edelder mynen,
Trauwanten en Cokynen, Princen en Hertoghen, begraven bij de slaven, de
Capiteynen en de Knechten die daar
D'een tusschen d'ander in tkerckhoff van memorie.
3)
Soo de verslagene ligghen naer de victorie .

1)
2)
3)

J.B. Houwaert: o.c. pag. K [I] a.
O. de La Marche: o.c. pag. G III b.
J.B. Houwaert: o.c. pag. K III a.
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Naast deze drieledige beschrijving kan men zonder schromen de triptiek ophangen
waarin La Marche op het einde van zijne beschrijving ‘du cymetiere de memoire’
zijn voorgaande uiteenzetting tracht samen te vatten en ook er op wijst hoe de alles
nivelleerende dood alle standen dooreenwerpt:
Les euesques et bonhommeaux
Les papes et simples conuers
Les mendians et cardinaulx
Patriarches et piez deschaulx
Tous sont la gisans a lenuers
La mort les fait mengier aux vers
Et sont leurs oz si tressemblables
Quilz ne sont point recongnoissables.
Les empereurs et les coquins
Les mechaniques et les roys
Contes et ducs et galopins
Les bedeaux et les escheuins
Poures/ riches/ sotz et adrois
La mort a tout prins a la roys
Et nen laira par ses cautelles
Ung seul pour dire les nouuelles.
Les conuerses et les prieuses
Les abbesses et les nouisses
Damoiselles / deuocieuses
Mondaines et religieuses
Possessans et sans benefices
La mort en a fait sacrefices
Toutes a pris toutes prendra
1)
Tout est pourry ou pourrira .

De lang uitgesponnen overdenkingen van Houwaert over de onafwendbaarheid van
den dood en de noodzakelijkheid een rein leven te leiden, wil men komen tot het
2)
eeuwige ware leven , liggen bij O. de La Marche gecristalliseerd in een enkele
strophe:
Et me dist pour tout reconfort
Fresche memoire pour concluire
Tu vois le oeuures de la mort
Riens ny vault puissance ne port

1)
2)

O. de La Marche: o.c. pag. J. II b/III a.
J.B. Houwaert: o.c. pag. K III b.
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Il te fault a cela reduire
Le meilleur ou lon te peut duire
Cest de morir tout despechie
1)
Du sinderese de pechie .

Houwaert roept ook de dooden uit het Oude Testament op:
Begraven waren in dat Kerckhoff van memorien,
En dat sy al in eirde verkeert waren, en verbeten
Van de Serpenten, oft van de wormen gheten,
Daer de Propheten en Bybel aff maken vermaen,
VVtghenomen twee alleene te weten,
Enoch en Helias soo sy my dede verstaen,
Die accident noyt en hadde connen verslaen,
Noch cranckheyt en hadde connen brenghen op het ijs,
Door dat sy met eenen vierighen Waghen saen,
2)
Beyde waren gheveurt in T'paradijs .

Is het nu louter toeval dat men daar naast bij O. de La Marche bijna woordelijk
dezelfde schildering lezen kan:
Ou cymetiere de memoire
Trouueras/ ne loublie mie
Enfouys par le territoire
Ceulx dont la bible fait histoire
Exceptez Enoc et Helye
Qui de la puissance infinye
Et pour fournir ce qui doit estre
3)
Sont mis ou paradiz terrestre .

Nochtans komen er ook wel onderlinge verschillen voor. Al de beschrijvingen der
prinselijke grafsteden der toen pas verdwenen ridderlijke figuren, voorbij welke O.
de La Marche gaat, ontbreken bij J.B. Houwaert. Wat het adellijk gehoor van het
Bourgondisch hof interesseerde heeft geen zin meer voor het groot publiek waarvoor
e

J.B. Houwaert in de XVI eeuw schreef. Dit gedeelte dat een leeuwenaandeel in O.
de La Marche's verhaal inneemt wordt bij Houwaert ineengedrongen tot een
beschrijving van drie graftomben: die van

1)
2)
3)

O. de La Marche: o.c. pag. J. III a.
J.B. Houwaert: o.c. pag. L [I] a.
O. de La Marche: o.c. pag. G. IIII a.
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zijn lievelingsdichter, de tweede van Vesalius, zijn stad- en tijdgenoot, en de derde
1)
van hemzelf .
Maar dit is dan ook een neerslag van den geest van den tijd: naast het objectieve
verhaal van den vijftiende-eeuwschen Bourgondischen dichter treedt hier de
individualiseerende tendenz van den zestiende-eeuwschen would be renaissancist
naar voren. Dat verklaart ook meteen het inbrengen van dit persoonlijk element van
zijn weeklagen over die ‘edele Dochter’ die in zijn bijzijn wordt ter aarde besteld.
Waar O. de La Marche af en toe bewijzen levert van een zekere kennis van
sommige namen der Oudheid, rammelt Houwaert's werk van de holle en onvaste
eruditie waarmee deze Brusselaar te pas en te onpas wil pralen. Zijn beschrijvingen
van den bouw der pyramiden en van andere begraafplaatsen, zijn ethnographische
uitweidingen over de lijkplechtigheden onder de Tybareni, Lotophagi, van die van
2)
Essodonien, Tratien, Persien, Taxille, Scijthien, Peru en van sommighe Indianen
zijn misschien wel interessante gelegenheden om zijn belezenheid te toonen, in
feite zijn die pseudo-wetenschappelijke betoogen - die men bij het sober gehouden
allegorisch verhaal van O. de La Marche te vergeefs zou zoeken - bij Houwaert
natuurlijk alleen een uiting van zijn eigenwaan en gereedelijke involging van de
mode van den dag die met evenveel behagen pronkte met kennis der volksgebruiken
en geschiedenis der volksstammen van het pas ontdekte Amerika als van de volken
der klassieke Oudheid.
Het besluit van dit alles kan kort zijn.
Houwaert kende en gebruikte ‘Le Chevalier délibéré’ van Olivier de La Marche.
Niet alleen de opzet of sommige allegorische personages - maar gansche passages
bij hem getuigen van zijn afhankelijkheid van zijn Fransch model.
J.F. VANDERHEIJDEN.

1)
2)

Zie mijn artikel in: Het Boek. Jg. 1931 (XX) pp. 161-165. ‘De Grafzerk van J.B. Houwaert’.
J.B. Houwaert: o.c. pag. K [VI] b/[VII] b.
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De woorden ‘Flamingant’ en ‘Franskiljon’.
De naaste aanleiding tot de behandeling dezer woorden ligt in een trits berichten
in de dagbladpers betreffende het woord franskiljon. Het eene, waaraan ik zijdelings
eenige schuld heb, is nu al een paar jaren oud; de beide andere, verschenen in de
nummers van 2 en 5 Dec. 1930 van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, zullen
allicht eenige aandacht hebben getrokken.
o

De ware reden er toe is 1 dat die courantenberichten niet geheel juiste feiten en
o

verklaringen helpen verspreiden; 2 dat zij, die op de gelukkige gedachte mochten
komen er ons Taalmuseum op na te slaan, bedrogen moeten uitkomen. De artikels
flamingant en franskiljon zouden niet ongeschikt zijn voor een betoog, dat de
Redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal Z u i d nederlandsche
woorden ‘stiefmoederlijk’ behandelt, en het is te vreezen, dat het niet zoo makkelijk
zou vallen als dertig jaar geleden, een dergelijk betoog te ontzenuwen.

I. Flamingant.
Het Ndl. Wdb. dan ziet in het znw. flamingant, om daarmee te beginnen, een afleiding
van Vlaming met den bastaarduitgang -ant en geeft drie voorbeelden: een uit Gezelle
6, 219, uit het jaar 17/1/97, en twee uit J.v. Rijswijck Jr., gestorven in 1906.
Die etymologie is niet juist, en die drie voorbeelden kunnen in de verste verte
geen denkbeeld geven van de geschiedenis van het woord.
Een goede vijftig jaar geleden werd aan de leerlingen der Gentsche ‘stadsscholen’
geleerd, dat Vlaanderen bestond uit
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twee gedeelten: ‘Vlaanderen onder de Kroon’, la Flandre sous la Couronne, en
‘Keizerlijk Vlaanderen’, la Flandre impériale, het eene van het andere gescheiden
door de Schelde en door den Ottogracht. Vlaanderen onder de Kroon onderscheidde
zich van Keizerlijk Vlaanderen o.a. ook hier door, dat het - verontschuldig het
neologisme - niet ééntalig was: het bestond uit la Flandre flamingante en la Flandre
gallicante.
Zóó maakte menigeen voor 't eerst en al vroeg kennis met het woord, dat
naderhand zoo'n groote rol in zijn leven spelen zou, daarbij weinig bevroedende
dat het hem menigmaal, niet zelden vervormd tot flamendiant, als scheldwoord zou
worden toegevoegd, en ten slotte gelijk zou staan met verrader. Het spreekt van
zelf, dat de Gentsche onderwijzers die geleerdheid niet uit hun duim hadden gezogen:
het was courante kennis van den dag, en zelfs een reeds eeuwenoude terminologie.
Toen Gent en Brugge in 1434 het weer eens met elkander aan den stok hadden
over hun wederzijdsche jurisdictie, diende Brugge een bezwaarschrift in bij 't
Parlement te Parijs, en zette daarin o.a. uiteen:
‘Le pais et conté de Flandres est de toute ancienneté constitué et départi
en cinq villes principales, dont les trois sont en Flandres flaminguant, cest
assauoir: les villes de Gand, Bruges et Ypres, et les deux autres sont en
Flandres non flaminguant, cest assauoir: les villes de Lisle et de Douay...
et sont ressortissans en loy et justice a ycelles trois villes de Flandres
flaminguant dessus déclarées, tous les autres petites villes du dit pais et
conté de Flandres flaminguant... et encore sen sensuiuroit que toutes les
autres mendres villes du dit pais et conté de Flandres flaminguant seroient
1)
réduites a ce mesme estat comme dit est’ .
Aangezien er een Flandres flamingant was, waren er ook flamands flamingants.
Inderdaad, in een ordonnantie van Philips

1)

Akte van die van Brugge, dd. 27 Juli 1434 ingediend bij 't parlement v. Parijs, tegen
die van Gent, bij GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire des archives de la ville de Bruges,
dl. 5, blz. 33-36.
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den Goeden, dd. Rijsel, 18 Jan. 1432, betreffende de vernieuwing van de wet, leest
men o.a.:
‘voulons et ordonnons par ces presentes, que doresanauant jusques
a vint ans a compter de la chandeleur prochain venant, ne soient deputez
ou commis aucuns au renouvellement desdiz lois ne a laudition des
comptes de nostre dit pays de Flandres, fors bonnes souffisantes et
notables personnes de nostre conseil... soient natifs flamengs
1)
flamengans’ .
Als Philips Wielant omstreeks 1505 zijn Recueil des Antiquités de Flandres schrijft,
dan uit hij zich nauwelijks anders dan de Bruggelingen van 70 jaar vroeger, wat
wellicht geen toeval is:
‘La conté de Flandre est divisée en deux par la rivière de Lis, car tout
ce qui est deçà le Lis du costé de nort est nommé Flandre flamengant,
et tout ce qui est delà le Lis vers le zuut oultre Menin, est nommé Flandres
gallicant.
Flandre flamengant a quattre membres selon les quattre principales loys
qui y sont, est assçavoir: Gand, Bruges, Ypre et le Franc avecq leurs
suites et chastellenies et est dict flamengant pour le langaige qu'on y
parle.
Flandre gallicant sont les villes et chasteaux et chastellenies de Lille,
2)
Douay et Orchies, où l'on parle le langaige galois’ .
Wielant heeft, begrijpelijkerwijze, nog tallooze malen van deze terminologie gebruik
gemaakt; ze blijft stééds in zwang, men vindt ze overal terug - ook Jean d'Oudegherst
vertelt in zijn Annales de Flandre dl. II, blz. 513: en Flandre flamingant sous la
couronne il y avait dix sept villes closes enz. -, nog in 1697 in een Mémoire sur la
Flandre flamingante ou occidentale, 1697, dressé par ordre du roi Louis XIV, à la
sollicitation de M. le Duc de Bourgogne, een handschrift dat berust op de

1)

2)

De origineele oorkonde berust in het stadsarchief te Gent. Zie P. VAN DUYSE et E. DE
BUSSCHER, Inventaire analytique des chartres et documents appartenant aux archives
de la ville de Gand (Gand, 1867), nr. 551; gedrukt, naar het exemplaar van de stad
Brugge bij GILLIODTS-VAN SEVEREN, a.w., dl. 4, blz. 523-525.
Recueil des antiquités de Flandre par le président PH. WIELANT, ed. J.-J. DE SMET in:
Recueil des chroniques de Flandre, dl. 4 (Bruxelles, 1865), blz. 91.
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1)

Koninklijke Bibliotheek te Brussel , waarvan een ander afschrift berust op de
universiteitsbibliotheek te Gent, hs. 551, getiteld: Mémoire concernant la Flandre
2)
Flamingante Annee 1699 . In deze memorie wordt met flandre flamingante telkens
bedoeld dát gedeelte van Vlaanderen, dat destijds beheerscht werd door Louis XIV,
d.w.z. het tegenwoordige Fransch Vlaanderen, met een stuk van West-Vlaanderen,
dat zich tot benoorden Iperen uitstrekte.
Als Warnkönig in 1835 zijn Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte uitgeeft,
wordt de oude terminologie om zoo te zeggen tot nieuw leven gewekt. Van de
voorvaderen der Vlamingen sprekende, zegt hij - ik haal met opzet de Fransche
vertaling van GHELDOLF aan, die in België beter bekend is en meer gebruikt wordt
dan de Duitsche -:
‘Les contrées qu'ils occupaient formèrent dans les temps postérieurs
la partie du comté nommée Flandre-Flamingante; les portions que les
Ménapiens, les Atrébates et les Morins avaient continué d'habiter,
3)
portèrent le nom de Flandre-Gallicante ou Wallonne .
La diversité d'idiome donna lieu à la division en Flandre gallicante,
wallonne, ou même romane, et flamingante ou flamande.
Les parties teutoniques (flamingantes) avaient été occupées par des
Francs, des Saxons et des Suèves.
Les villes flamingantes formèrent souvent une espèce de république
fédérative, et décidèrent du sort du pays entier.
L'empereur... investit le comte de Flandre de la partie septentrionale et
4)
flamingante de l'ancien comté d'Eenham enz. .
Sedert is deze wijsheid in alle ‘Belgische’ geschiedenisboeken overgegaan. Als
VOISIN de afdeeling rechtsgeleerdheid

1)

2)
3)
4)

Nr. 16861, vermeld bij J. VAN DEN GHEYN, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale
de Belgique, dl. 9, blz. 2, nr. 6074. De memorie is gedeeltelijk uitgegeven door Cte DE
BOULAINVILLIERS, L'état de la France, Londres 1727, dl. 3, blz. 429-553.
Verg. JULES DE SAINT-GENOIS, Catalogue... des manuscrits de la bibliothèque de la ville et de
l'Université de Gand (Gand, 1849-1852), blz. 97, nr. 89.
L.A. WARNKOENIG-A.E. GHELDOLF, Histoire de la Flandre, dl. 1 (Brux. 1835), p. 120/121.
WARNKOENIG-GHELDOLF, a.w., dl. 2, blz. 3, 4, 6, 7.
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der universiteitsbibliotheek van Gent beschrijft, dan maakt hij bij de costumen een
1)
hoofdstuk Flandre flamingante et gallicante ; en een Fransch-Vlaming philosopheert
over de Communauté d'origine et de langage entre les habitants de l'ancienne
2)
morinie flamingante et wallonne .
Het is niet noodig u met meer voorbeelden te vermoeien: tot op den huidigen dag
is er geen solution de continuité in het gebruik van de benamingen flandre
flamingante en flandre gallicante (nog in 1902 spreekt L. Vanderkindere van la
3)
Flandre gallicante, van de chatellenies gallicantes , althans met dit voorbehoud,
dat gallicant tot het ‘Belgische’ Fransch beperkt is. Larousse en Littré kennen
flamingant, natuurlijk alleen in de beteekenis: vlaamschsprekende; en Bescherelle
aîné heeft in zijn Dictionnaire National (1851) géén artikel flamingant, maar hij heeft
wél een artikel madelaer, welk woord hij kenschetst als: terme usité dans la Flandre
flamingante. Gallicant, daarentegen, komt in géén Fransch woordenboek voor: dát
schijnt nooit Fransch Fransch geweest te zijn. Zoover ik het heb kunnen nagaan,
kent de Fransche lexicographie alleen gallican, dat thans vrijwel uitsluitend van de
4)
Eglise de France gezegd wordt , niet gallicant. De onvervalschte Fransoos sprak
5)
vroeger dan ook van la Flandre gallicane , wat tegenwoordig tot misverstand
aanleiding geven

1)
2)
3)
4)

AUG. VOISIN, Bibliotheca Gandavensis. Catalogue méthodique... Jurisprudence (Gand, 1839),
blz. 214.
Opstel van A. COURTOIS, ‘secrétaire-archiviste de la société des antiquaires de la Morinie’,
in de Annales du Comité flamand de France, dl. 4 (1858-1859), blz. 390.
L. VANDERKINDERE, La Formation territoriale des principautés belges au moyen age, dl. 1,
seconde éd. (Brux. 1902), p. 244.
Zie alle woordenboeken. BESCHERELLE en LITTRÉ vermelden een bekende plaats uit VOLTAIRE's
Pucelle d'Orléans, waar het woord voor Fransch in 't algemeen gebruikt is; pas in zijn
o

5)

Supplément heeft LITTRÉ één voorbeeld van la langue gallicane, a 1525.
B.v. Généralité de la Flandre gallicane, hss. nr. 445 en 493 van de bibliotheek van het Institut
te Parijs; - La Flandre gallicanne, ou description historique, chronologique et naturelle des
villes et châtellenies de Lille, Douay et Orchies. Handschrift vermeld in den Catalogue Houzé
de Grandchamp, Lille, 8 Juni 1809, blz. 2, nr. 18, en MERLIN, Répertoire i.v. Vaine pature, §
2, art. 3: la Flandre gallicane. Evenzoo in bovengenoemd Mémoire.
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kan; vandaar dat de huidige Fransche geleerden spreken van la Flandre wallonne,
of, zooals Funck-Brentano, van la Flandre flamingante et la Flandre de langue
1)
française . Brunot heeft het over la Belgique flamande, vertaling van Vlaamsch
België - wat ongetwijfeld te danken is aan de medewerking van Prof. Salverda de
2)
Grave .
Uit de terminologie der geleerden is flamingant overgegaan in die der publicisten
en polemisten.
Naast flamand gebruikt men flamingant, aanvankelijk zonder eenige pejoratieve
bedoeling.
In de provinciale staten van Oost-Vlaanderen zegt zekere Van Huffel, in de
vergadering van 19 Juli 1840: quand je défends les intérêts des communes
flamingantes, je les défends avec franchise, avec toute l'énergie dont je suis
3)
capable . Maar vooral de journalist E. ROBIN, die door zijn geschrijf in het bekende
4)
Brusselsche blad L'Indépendant zooveel kwaad bloed bij de Vlamingen heeft
5)
gezet , heeft onwillekeurig veel gedaan om het woord te verbreiden. Ziehier een
paar voorbeelden uit zijn artikels:
‘voilà qu'il s'élève mille cris de haro du fond des communes flamingantes
6)
du royaume .
Cette opinion... nous l'avons vu avec un vif sentiment de plaisir partagé
par l'une des deux universités de l'Etat, par celle qui est précisément
7)
située en pleine Flandre flamingante .
Le conseil d'administration se composera de 4 membres représentant
8)
nos provinces flamingantes’ .
Uit de Fransche kanselarijtaal gaan de termen flandres flamingant en flandres
gallicant in de Nederlandsche over.

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

F. FUNCK-BRENTANO, Philippe le Bel en Flandre (Paris, 1896), blz. 4.
F. BRUNOT, Histoire de la langue française, dl. 5, blz. 214.
Bij TH. COOPMAN en J. BROECKAERT, Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd. Eerste
deel (Gent, 1904), blz. 210.
Het blad dat met 1 Juli 1843 L'Indépendance Belge werd.
Zie nog beneden.
L'Indépendant, 8 Nov. 1841, nr. 132.
L'Indépendant, 10 Jan. 1842.
L'Emancipation, 29 Dec. 1843, nr. 362.
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Het oudste mij bekende voorbeeld moet uit het jaar 1559 dateeren. Het is een
1)
document dat berust op het Gemeentearchief te Gent, serie 92, 47, 5 en getiteld:
Vorme ende Concept omme te stellene in ghescrifte de costume generale van
den lande ende graefscepe van Vlaenderen flamingant, naderhand uitgegeven door
D. BERTEN in het Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances
de la Belgique, dl. 9 (1913), blz. 161 vlgg. Het stuk is geschreven kort na 1559,
zooals BERTEN aannemelijk maakt; een eerste redactie er van schijnt ontworpen te
zijn door PH. WIELANT.
Of de generale costumen van den lande van Vlaenderen flamingante, een
de

folio-handschrift uit de 17 eeuw, berustende in de bibliotheek der zooeven
genoemde Commission pour la publication des anciennes lois et ordonnances de
2)
la Belgique , met deze Vorme ende Concept al of niet identisch is, heb ik niet kunnen
nagaan.
Een jaar later, in 1560, verschijnt ‘Te Ghendt, Op de Hooghpoort naerst der Munte
By Gheeraerdt van Salenson In den Bijbel’ de Vlaemsche Audvremdigheyt, een
geschiedenis van Vlaanderen op rijm: ‘Al tselue vergadert ghecomponeert ende
Rhetorijckelicken ghestelt by Ballaeden (duer Marc van Vaernewyck’, ‘excellent
Poët ende Historiographe Moderne’, zooals hij zich naderhand noemen zou.
Daarin rijmt deze ‘excellent poeet moderne’ o.a. de volgende strophen:
Tgraefschap van Vlaendren, dat onder die crone lagh
Es ouer menighen dagh, ooc ghedeelt in tween
Met die riuiere vander Leye, die loopt so zy plagh:
Want al dat licht tusschen Leye en Schelde ghemeen
Ende ooc ouer de Leye, tzy eerue of leen
Van Meenen nederwaert, weer water of landt
Es van audts gheheeten, Flandres flamingant.

1)
2)

Zie V. VAN DER HAEGHEN, Inventaire des archives de la ville de Gand (Gand, 1896), blz. 12.
Zie de Procès-verbaux des séances van die commissie, dl. 7 (1894), blz. 150, nr. 188.
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Ende datter licht van Meenen opwaert ghestrect
Machmen correct, Flanders gallicant narreren.
Flandres Flamingant, heeft dry deelen perfect,
Nae de dry principael steden, die daer in triumpheren
Met haer casselrien, om te iubileren,
Als Ghendt, Brugghe en Ypre zeer triumphale
Dit heet Flamingant, naer tspreken der vlaemscher tale.
In Vlaendren Gallicant zijn van auden tyen
Die steden en casselrien, van Rysele, Orchies, Duwaey
Daermen meest spreeckt walsche tale an alle zyen.
En die heerlicheit van Vlaendren onder tKeiserijc fraey
Begrijpt tGraefschap van Aelst zonder delaey
Met zijn toebehoorten ofte appendentien,
Twelc ooc een heerlicheyt is, vul excellentien.
In Vlaendren Flamingant, onder die croone onverschouen
Zijn twaelf Leen-houen, principael bekent:
Ende zijn ooc princelic, gaende dander te bouen.
Waer af deerste es de Auderburch te Ghendt.
Die burcht van Brugghe, ende daer ontrent
Die Zale van Ypre daer veel voles in crielt
Tcasteel van Curtrijcke ende thof van Thielt.
In Vlaendren Gallicant, zoo ic meene
Zijn zeuen houen van Leene, vry van calaingnen
Als de zale van Rysele seer net en reene
Ende tcasteel van Duwaey bekent tot in Spaingnen.
Doornicke. Sent Amant, ende Mortaingnen,
Het groote hof te Meerre goed en ghetrauwe,
1)
Ende tlandt van Edinghen, an Henegauwe .

Het is niet geheel van belang ontbloot, even op te merken, dat Van Vaernewijck
begint met te zeggen Flandres flamingant, Flandres gallicant, en zoo maar overgaat
tot Vlaendren flamingant en Vlaendren gallicant. Hetzelfde gebeurt in zijn

1)

Vlaemsche Audvremdigheyt... duer MARC VAN VAERNEWIJCK. Gent, G.v. Salenson, 1560 (zie
F. VAN DER HAEGHEN, Bibliographie Gantoise, dl. l, blz. 145). Herdrukt als: Nieu Tractaet ende
curte bescrijuinghe van dat Edel Graefscap van Vlaenderen. Gent, G.v. Salenson, 1562 (zie
F. VAN DER HAEGHEN, a.w., dl. 1, blz. 181-182).
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prozawerken, waarvan wij er maar één zullen aanhalen. In zijn Historie van Belgis
heet het:
tGraefschap dat plach te ligghen onder de Croone/ dat was ghedeylt in
tween metter Riuiere vander Leye: want dat light tusschen die Leye ende
die Schelde/ ende oock ouer die Leye van Meenen nederwaert/ dat is
gheheeten Flandres Flamingant/ ende het lant dat light ouer die Leye van
Meenen opwaerts/ is gheheeten Flandres Gallicant.
Flandres Flamingant heeft dry deelen/ naer die principael steden die daer
inne staen/ met haerlieder Casselryen: te weten/ Ghendt/ Brugghe ende
Ypre: ende is gheheeten Flamingant/ om datmen daer Vlaemsche tale
spreeckt: ende in Vlaenderen Gallicant zijn die steden ende Casselryen
van Rijssele/ Douwaey/ ende Orchyes/ daermen meest Walsche tale
spreect/...
Item in Vlaendren Flamingant dat onder die Fransche croone plach te
stane/ sijn xij. Princelicke Leenhouen van mannen... in Vlaendren
1)
Gallicant... en sijn... maer twee Princelicke Leenhouen... .
Begrijpelijkerwijze komt de tegenstelling Vlaenderen flamingant en gallicant in de
costumen der Vlaamsche steden herhaaldelijk scherp naar voren. Zoo b.v. in een
Interpretatie ende verclaringhe van zekere twijfelachticheden uit de gehomologeerde
costume van Gent, dd. 15 Dec. 1611, waarbij vastgesteld wordt, dat zekere artikelen
‘moeten verstaen worden vande ghone die gheleghen zyn int tlandt van Vlaendren
Flamingant, oft daer men spreeckt de vlaemsche tale, ende niet daer buyten, nochte
2)
in andere provincien, alwaer int faict’ enz. .
In de Costumen van den Leen-hove van Dendermonde, gehomologeerd en
gedecreteerd in 1628, Cap. 4, art. 1:
‘in de Leenen gheleghen over de zijde vande Schelde, soo buyten als
binnen den Lande van Dendermonde streckende

1)

2)

we

MARCUS VAN VAERNEWIJCK, Die Historie van Belgis. Gent, W v.G.v Salenson, 1574,
bl. C. xij. d. Dit is maar een herdruk van: Den Spieghel der Nederlantscher audtheyt.
Gent, G.v. Salenson, 1568 (zie F. VAN DER HAEGHEN, a.w., dl. 1, blz. 151 en 155).
Letterlijk herdrukt door Hieronymus Verdussen, Antw. 1619.
Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Tome deuxième. Coutume de la ville de Gand...
par A. DU BOIS et L. DE HONDT (Bruxelles, 1887), blz. 491.
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naer Vlaenderen Gallicant, wesende de Noordt-zijde... heeft den oudtsten
sone de twee deelen’ enz.
In de Costumen der stede ende lande van Dendermonde, gedecreteerd in 1630,
Rubrica XV, art. 13:
‘alle des overleden achter-gelaten immeuble goedingen waer die
ghelegen sijn in Vlaenderen Flamingant’.
Ook in de gehomologeerde Costumen van Berghen S. Winocx, rubr. XIX, art. VIII
heet het: ‘in 't regard van de immeuble goedinghen ghelegen in Vlaenderen
1)
flamingant’ .
In een ordonnantie, gedaan te Brussel, 19 Mei 1668 staat o.a. te lezen:
‘het decretement van haere costuyme int regard van boomen staende
op leenen, moet verstaen worden vercreghen te hebben exclusive van
2)
alle leenhoven binnen Vlaenderen flamingant gheleghen’ .
Dit moge volstaan om de overtuiging te schenken dat het woord flamingant geen
Nederlandsche formatie is, maar kant en klaar overgenomen uit het Fransch, wellicht
zelfs uit wat we zouden kunnen noemen het Belgisch Fransch der middeleeuwen.
Naar den vorm is het een participium praesens van een werkwoord flaminguer; zoo
wordt het ook verklaard door Prof. VERCOULLIE, die het zeer terecht heeft opgenomen
den

in den 3 druk van zijn Etymologisch Woordenboek. Voorbeelden van flaminguer
= vlaamsch praten, beter: vlaamsch parlasanten, zijn mij persoonlijk wel niet bekend,
maar dat bewijst immers weinig of niets. Prof. VERCOULLIE heeft bij flaminguer geen
onveiligheidssignaal geplaatst, ergo Toen het Fransche flamingant onmiddellijk na 1840 in de Fransch-Belgische pers
van dagelijksch gebruik werd, en dank zij

1)
2)

F. GODEFROY, in zijn Dictionnaire de l'ancienne langue française, dl. 4, blz. 22c, citeert den
tekst der oude Fransche vertaling: ‘biens immeubles situés dans la Flandre flamingante’.
Zie de bovengenoemde Coutume de Gand, dl. 2, blz. 556.
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1)

de ‘Franschdolheid’ , van E. Robin - franskiljon in de beide beteekenissen van het
woord: hij was niet eens ‘Belg’, - die in L'Indépendant van Brussel, Febr. en Maart
1840, een reeks feuilletons had geschreven, ten betooge dat la langue flamande
périra, dat la langue flamande doit mourir, dat la langue française qui ne connaît ni
limites politiques ni barrières de douane, qui n'a point de charte qui la contrôle, qui
gouverne despotiquement le monde, qui est conquérante de sa nature, anéantira
la langue flamande par voie d'absorption et par la raison du plus fort qui est toujours
2)
la meilleure; parce que les gros poissons mangent les petits ,
toen, zeg ik, dank zij de franschdolheid van dezen mislukten profeet, het woord
flamingant tot een scheldwoord was geworden, toen hebben de Vlamingen, die zich
zelven tot dan toe uit loyalisme ‘Vlaamsche Belgen’ hadden genoemd, als de geuzen
weleer, het scheldwoord overgenomen en het tot een eerenaam verheven. Van dan
af komt het woord in de Vlaamsche pers, dag- en weekbladen, vlug- en tijdschriften
dagelijks voor, en niet zonder eenigen weemoed denkt men aan welbekende zinnen
en uitspraken van J.F. WILLEMS, P.v. DUYSE, SNELLAERT, VUYLSTEKE, voorbeelden
die in het Woordenboek der Nederlandsche Taal niet zouden misstaan hebben, en
er volgens de door MATTHIJS DE VRIES ingestelde traditie ook behóóren in te staan.

1)
2)

Ik gebruik dit woord met opzet: het is in de jaren 1840 reeds een vaste term in de Vlaamsche
polemiek, terwijl het Ndl. Wdb. volstaat met een citaat uit 1899!
Men vindt talrijke uittreksels uit de artikels van E. ROBIN in het eerste deel van de Bibliographie
van den Vlaamschen Taalstrijd. Op een dier artikels heeft J.F. WILLEMS geantwoord met zijn
bekend stuk: Petit plaidoyer en faveur de la langue flamande, opgenomen in L'Indépendant
van 25 Febr. 1840 (zie J.F. WILLEMS' brief aan J. DAVID, dd. Gent, 21 Febr. 1840, in de Brieven
van Jan Frans Willems... verzameld door MAX ROOSES (Gent, 1874), blz. 170 en 214). In zijn
Vader Adam Vlaminc (1842), blz. 7, noemt PRUDENS VAN DUYSE hem ‘zekeren waelschen
franskelaer..., feuilletonist van l'Indépendant, den aertsvyand onzer taalonafhankelijkheid of
volksonafhankelijkheid, dat immer 't zelfde is’. De levensbeschrijving in de Biographie Nationale
de Belgique geeft een onwaar beeld van ROBIN's werkzaamheid. Zie ook nog E. DISCAILLES,
Charles Rogier, t. 3 (Bruxelles, 1894), blz. 34-35.
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Reeds in 1848 stelt de Gentsche Volksalmanak, blz. 152, de vraag: Wat verschil is
er tusschen een Vlaming en een flamingant en gebruikt P. VAN DUYSE het woord.
Nóg zweren alle vrijzinnige Vlaamsche studenten bij het gedicht van JULIUS
VUYLSTERKE: Waarom werd ik een flamingant, dat voor 't eerst in den
Studentenalmanak voor 1856 verschenen was; nog altijd is de bezielende strophe
uit Het Vlaamsche Volk: Aan ons die mannen, Flaminganten! hun ‘evangelie van
den dag’; uit beide stukken blijkt ook flamingantisme reeds een gewoon woord te
zijn.
Thans zijn flamingant en flamingantisme, met de beteekenis die wij Vlamingen
er aan geven, in het Fransche Fransch ingeburgerd. Haast elken dag kan men beide
woorden in de Fransche couranten lezen, ook in de deftigste als Le Temps en de
Débats, zoodat zelfs mannen als POINCARÉ en PAUL SOUDAY zich niet ontzien ze te
1)
gebruiken, nu niet juist met de bedoeling ons een compliment te maken ; terwijl
de

PIERRE HAMP's roman Le Lin (1924; thans reeds de 16 druk!), niet alleen flamingant,
maar ook zijn tegenhanger fransquillon Frankrijk rondgevent heeft.

2. Franskiljon.
Tot op zekere hoogte loopt de geschiedenis van dit woord met die van flamingant
parallel. Maar er is toch meer verschil dan gelijk.
Het eerste woordenboek, waarin franskiljon voorkomt, is het Dictionnaire des
Dictionnaires ou vocabulaire universel et complet de la langue française,... par une
société de gens de lettres te Brussel in 1837 verschenen.

1)

‘Quelques temps après, Alsaciens, Bretons et Corses fondaient un comité des minorités
nationales et invitaient les flamingants à y entrer à leur tour’, R. POINCARÉ in de Fransche
Kamer; zie Le Temps, 3 Febr. 1929, blz. 3ƒ.
‘Ce n'est pas un article dans un journal belge - ni même flamingant - qui a permis à M. Bernard
Zimmer de déverser cette bile jusque-là inédite’, PAUL SOUDAY in Le Temps, 11 Jan. 1929.
‘Ce que je reprocherai à M. Jean Fayard, c'est sa complaisance pour le flamingantisme.
J'aime mieux que les Belges parlent français, même avec un peu d'accent’, PAUL SOUDAY in
Le Temps, 7 Maart 1929.
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In dit Dictionnaire, waarin flamingant n i e t opgenomen is, leest men:
F r a n s q u i l l o n s.m. (franss-ki-ion) [par corrupt. de fransche luysen,
poux français. flam.]. Terme injurieux par lequel on désigne, en Belgique,
tout intrigant étranger qui, chassé de son pays pour quelque méfait, ou
faute de moyens d'existence, exploite la bonne foi de ses hôtes, etc. (bas.
et pop.). - Fransquillonne, s.f.
Ziedaar, voorwaar! een voor een Fransch woordenboek toch wel eigenaardig
artikel. Het is alleen voor hén goed te begrijpen die, vooreerst, Nederlandsch, neen,
1)
die goed plat Vlaamsch kennen , en verder goed op de hoogte zijn van een der
aspecten van de geschiedenis van het nieuwe koninkrijk België.
Zooals bekend, is even vóór en onmiddellijk nà de Belgische omwenteling van 't
jaar '30 een zwerm vreemdelingen, hoofdzakelijk Franschen, waaronder niet weinig
gelukzoekers, op Brussel neergestreken. Handel en wandel dezer lieden gaven al
heel gauw aanleiding tot allerlei klachten en bezwaren vanwege de inheemsche
bevolking, klachten die hun uitweg vonden in de plaatselijke dagbladpers, vooral in
die bladen die het nieuwe bewind allesbehalve welgezind waren.
Onder deze laatste onderscheidde zich bovenal het orangistisch-getinte, zoo niet
-gezinde, blad Méphistophélès, dat tweemaal 's weeks verscheen. In het nummer
2)
van 3 Mei 1835 vindt men reeds een artikel tegen een blad Le Fransquillon , welk
woord in een noot óók vertaald wordt met - mirabile dictu! - Fransche-luys. In het
nummer van 14 Mei daaraanvolgende, nieuw artikel, getiteld Le Fransquillon, waarin
heftig te keer wordt gegaan tegen hen, die het blad met dien naam bestempelt:

1)

2)

Een vreemde luis noemt men nu nog te Gent: een vreemdeling zonder middelen van bestaan,
die God weet waar vandaan ergens op een stroowisch is komen aandrijven. Vandaar dan:
een fransche luis, als 't een franschman geldt.
Het is mij nooit gelukt de hand op dit blaadje te leggen, evenmin als op dit ander: ‘Franschmans
ie

en Fransquillons. Antwerpen, J.P. van Dieren en C . 1854, 1 bl.’, aldus vermeld bij FR. DE
POTTER, Vlaamsche Bibliographie (Gent, 1893-1902), blz. 206a.
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‘C'est un singulier pays que la Belgique. Son lot est de servir de pâture
à toute la vermine dont ses voisins se débarrassent en se secouant... La
France surtout fournit à la Belgique un essaim de ces moustiques à la
trompe infatigable qui s'abattent comme sauterelles sur la terre d'Egypte,
s'incrustent au sol pour en sucer la plus pure substance, et s'engraissent
aux dépens de ce bon peuple dont ils font entre eux l'objet constant de
leurs goailleries.
La masse peu éclairée, dupe des brillans dehors de ces coléoptères
malfaisans, se laisse prendre à leurs flatteuses caresses... Quant aux
gens sensés, ils ferment, à l'approche de ces cosaques de la civilisation
des galères, les oreilles, leur maison, leurs poches; ils les frappent d'un
fer chaud... et ils disent, d a n s l e u r s (s i c ) v i e u x e t é n e r g i q u e
l a n g a g e : C'est un Fransquillon!...
Dans une série d'articles, Méphistophélès se propose de passer en revue
les principaux fransquillons qui vivent en Belgique aux dépens de notre
budget, de nos fournisseurs, de nos traiteurs, etc., etc. La galerie sera
piquante et ne se bornera pas à peu de portaits’.
De redactie hield woord. Er verscheen geen nummer meer, waarin niet tegen de
fransquillonnerie en de fransquillons, manlijke en vrouwlijke, en tegen hun blad Le
Fransquillon, van leer werd getrokken, zonder aanzien des persoons, zoo heftig,
zoo geweldig dat de stukken er in den meest letterlijken zin van 't woord afvlogen:
in rijm en onrijm werden de fransquillons van alle plumage met naam en toenaam,
hun exploits, hun faits et gestes, ongenadig aan de kaak gesteld, tien jaar lang.
Naast de uitgebreider artikelen stond geregeld een bulletin de la fransquillonnerie,
een revue, resp. een chronique de la presse fransquillonne, van de exploits, méthode,
caricature fransquillonnes, enz. Hoe belangwekkend dit alles in méér dan een opzicht
moge zijn, ons gaat voor het oogenblik alleen het gebruik van het woord fransquillon
als zoodanig aan.
Toen Méphistophélès in zijn nummer van 11 Juni 1835, blz. 4a, twee te Brussel
verblijvende Franschen met de bewuste benaming bestempeld had, achtten beide
heeren zich beleedigd, en eischten een ‘reparatie’. De redactie van het blad zag
zich genoopt, in
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een mede door getuigen onderteekend proces-verbaal zijn woorden in te trekken
en de volgende verklaring af te leggen:
‘Sur la question de savoir, si l'expression de Fransquillon était un terme
général pour désigner les Français en Belgique, ils ont affirmé sur
1)
l'honneur que tel n'est pas le sens qu'ils y attachent’ .
Wie verwacht mocht hebben, dat Méphistophélès nu zijn actie tegen minder
gewenschte vreemdelingen zou staken, kwam bedrogen uit. In zijn nummer van 8
Nov. 1835 ontmaskerde het blad een franschman, die in zijn eigen land verduistering
had gepleegd, zich te Brussel onder een verdichten naam gevestigd had en daar
ten slotte ambtenaar aan het Ministerie van oorlog was geworden. Deze man dorst
het toch aan het blad Méphistophélès wegens ‘eerroof’ voor 't gerecht te dagen.
Op 23 Jan. 1836 kwam het proces voor. Onder de toejuichingen van het talrijk
opgekomen publiek werd de courant vrijgesproken. Geheel in overeenstemming
met het volksgebruik, maakten de vastenavondgekken zich van dat onderwerp
meester: op het daaropvolgende carnaval verscheen in de Brusselsche straten een
‘calvacade’, voorstellende l'Entreé des fransquillons en Belgique, wat het Parijsche
blad l'Impartial aanleiding gaf tot een heftig artikel tegen de Belgen, die ‘het Fransche
leger en Frankrijk hadden bespot’. Daarop verscheen in Le Courrier Belge een
ingezonden stuk, onderteekend: des Citoyens Belges, waarin het woord fransquillon
volgenderwijze verklaard wordt:
‘Sachez donc que ce mot a été créé, non pas pour désigner les français
en général, mais pour faire une différence entre les bons et les mauvais.
D'ordinaire on ne l'emploie en Belgique que lorsque l'on veut parler de
ces hommes impurs, chassés de France pour malversations, tarés dans
l'opinion même de leurs concitoyens et qui viennent en masse souiller
notre sol. Cependant, on se sert aussi de ce mot pour désigner une foule
d'intrigans qui, pour prix de l'hospitalité que nous leur accor-

1)

Méphistophélès, 18 Juui 1835, blz. 4a. Het geheele geval lijkt echter vrij zeker
voor-de-gek-houderij.
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dons, et non contens de nous exploiter, se font encore les instrumens et
les soutiens d'un gouvernement que nous répudions’.
Dat was koren op den molen van Méphistophélès, die niet verzuimde deze en
dergelijke uitingen in zijn Bulletin de la Fransquillonnerie over te nemen, ze
aanbevelende à l'attention de tous les bons Français qui ne comprennent pas
nettement le but de nos attaques contre les Fransquillons (Méphistophélès, 20 Maart
1836).
In het Journal de Bruxelles van 26 Nov. 1841 was verschenen een bespreking
van de Excursions de M.A. Dumas sur les bords du Rhin, waarvan het eerste deel
geheel gewijd was aan een beschrijving, in vogelvlucht, van Brussel, Mechelen,
Gent, Brugge, Antwerpen en Luik. België was er niet goed afgekomen bij DUMAS,
wat het Journal de Bruxelles hem trachtte betaald te zetten. De Franschman had
o.a. beweerd: ‘Les Belges... nous appelaient les crapaudins’. Waarop het blad o.a.
het volgende antwoordde:
‘Quant au mot Crapaudin, il est de l'invention de M. Dumas. Du temps
d'Artevelde, on nommait les Français et leurs partisans Leliaerts, enfants
des lys. Aujourd'hui on a la dénomination énergique de Fransquillon. Mais
qu'on le sache bien, ce n'est pas là un nom insultant, qui sert à désigner
toute une grande et puissante nation: en généralisant, on est toujours
injuste. Le mot Fransquillon s'applique chez nous à ces hommes venus
de France en Belgique pour nous régenter, occuper nos places, gouverner
l'opinion publique, faire des dupes, prendre le verbe haut; à ceux qui,
après avoir parcouru la Belgique, et y avoir reçu la plus cordiale hospitalité,
retournent à Paris et nous paient leur dette de reconnaissance en nous
1)
calomniant, en déversant le ridicule sur tout ce qui porte le nom belge’ .
o

In een opstel van Le Comte de VANDOEUL, a 1842, zegt deze over
Méphistophélès:

1)

Aangehaald bij C.F.A. DUVILLERS, De Fransquiljonnade (Gend, 1842), blz. 58 (zie
beneden).
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‘Il est un mot qui eut une grande vogue en Belgique il y a quelques
années, ..., ce mot... est la seule vengeance que le Belge tire du Français
qui l'outrage ou l'exploite. Le Belge n'est pas méchant: ce mot est...
fransquillon. Il fallait être Belge on gamin de Paris pour le trouver... Cette
epithète malsonnante de fransquillon fut rencontrée en 1834 dans un petit
journal, Méphistophélès, qui faisait beaucoup de bruit alors, moins par
son esprit que par un service de police tout local; le peuple trouva le mot
drôle et le mit dans son vocabulaire. Il était tombé à Bruxelles à cette
époque une nuée de chevaliers d'industrie de tous les pays et, il faut en
convenir principalement de France. Ils s'étaient divisé le travail; et, par
coupes réglées, taillaient les badauds, qui se laissaient faire avec une
bonhommie toute flamande. Méphistophélès se mourait: il lui fallait
n'importe quoi, pas moins, pour refleurir à la vie; il fut encore assez vivace
pour profiter de l'occasion. Se mettre donc à la recherche des méfaits de
ces industriels, les dépister, fut son occupation quotidienne, et il eut la
chance de dévoiler à ses compatriotes fransquillonnes la vie passée, peu
édifiante, de quelques-uns de ces audacieux fransquillons. Depuis ce
temps-là, fransquillonner se dit de tout ce qui se fait d'équivoque dans le
pays, et tous les Français, même les plus honnêtes, en sont quelque peu
suspects. En Belgique, les Français sont aimés et recherchés, mais ils
sont craints et observés avec soin, à moins qu'une réputation honorable
1)
ne les ait mis d'avance à l'abri de tout fâcheux commentaire’ .
Dat deze en dergelijke berichten door de Vlaamsche pers werden overgenomen,
en franskiljon ook in 't Vlaamsch een naam werd voor: een slecht exemplaar
franschman, ligt voor de hand. Zoo leest men reeds in de Gazette van Gend, 6 Aug.
1837, in een vergelijking van België vóór met België nà de ómwenteling, de klacht
dat de voornaamste ambten bekleed worden door ‘fransquillons of Walen, dat de
koning... alleen genegenheid heeft voor ‘fransquillons, Engelsche, Duytsche en
2)
andere vreemde luyzen’ .

1)

2)

Le Comte de VANDOEUL, La Belgique historique, littéraire et artistique, in: L'Artiste, 16
Jau. 1842 te Parijs; overgenomen door TH. COOPMAN en J. BROECKAERT, Bibliographie
van den Vlaamschen Taalstrijd, dl. 1, blz. 251.
Zie COOPMAN en BROECKAERT, a.w., dl. 1, blz. 156, nr. 394.
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In dié beteekenis werd het woord nog langen tijd gebezigd, b.v. nog door Theodoor
van Rijswijck in zijn populair bekend lied:

De Franskiljons.
Wyze, als het koekoeklied.
Eens naderde ons van Frankryks grens,
Een troep;
Zy eischten voor hun mager pens
la soup',
En vonden nergens goesting in,
't Ging alles beter naer hun zin
Chez nous (bis).
Zy zagen nooit zoo'n arme land
Als hier;
Het volk verzoop er zyn verstand
In 't bier;
Ze aenzagen hier een deftig man,
Voor minder als een beedlaer van
Chez nous (bis).
Zy keken allen boos in 't rond,
En 't was,
Om dat niet ieder fransch verstond
En las.
Zy spotteden met alles luid;
Maer 't volk zei: Och 't zyn zwervers uit
Chez nous (bis).
Wy leken half, zoo zeiden ze, aen
d'Araeb;
Ons andre helft, om kort te gaen,
Was aep!
Zy bragten ons beschaving meê,
Maer ieder riep hun luid: allez!
Chez nous (bis).
Hun lessen klonken veel te zuidsch
Van reên;
Ons volk schudde in het Nederduitsch
Van neen!
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Maer eenigen van 't hoog bewind,
Herkenden hun in 't einde als vrind,
Chez nous (bis).
Men gaf hun allen ambt en plaets
En eer,
Toch wilden deze vreemde maets
Nog meer;
En zie, geen dank van zulk een ras,
Daer 't volgens hen steeds beter was,
Chez nous (bis).
Wy hebben er nog velen thans
By ons,
Zy kregen hier den naem van Franskiljons;
Al worden zy er vet en ryk,
Zy willen dat wy leven 'lyk
Chez nous (bis).
Zy denken 't land eens vroeg of laet
Aen hun;
Och! zulk een ongezouten praet
Is dun;
Want wát ze ook in 't geheim beslaen,
Het land der Belgen komt niet aen
1)
Chez nous (bis) .

Zeer bekend is ook het lied De Abt de Foere, den beruchten, onverzoenlijken vijand
van Holland en al wat Hollandsch was, waarin ‘de Door’ o.a. zegt:
De Foere, met zyn groot verstand
Kwam in den raed verklaren,
Dat al de schryvers van ons land
Slechts intriganten waren...
Zoo is er nooit een Franskiljon
2)
Ons in 't gezigt gevlogen .

In De Vlaming, een Gentsch blad, van 18 Sept. 1844, nr. 753, komt een lang artikel
voor, getiteld Franskiljon, dat, geheel

1)

TH. VAN RIJSWIJCK, Volledige Werken, ed. J. Staes, dl. 2, 395-396, a 1844.

2)

TH. VAN RIJSWIJCK, ibid., 2, 399 (Febr. 1844). Zie ook 3, 141, a 1844; 3, 247, a 1846; 3,

o

o

o

o

266, a 1847.
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geschreven in den geest en blijkbaar naar het voorbeeld van Méphistophélès, in
weerwil van zijn omslachtigheid voor de chronologie van het woord niet zonder
beteekenis is:
‘In den Vlaming en in alle andere vlaemsche nieuwsbladen, ontmoet men
sints eenige jaren het woord Franskiljon en wordt van Franskiljons
gesproken, wier lotgevallen nog al dikwils op onze regtbanken ontknooping
vinden... Franskiljon, een woord dat de fransche tael toehoort... is bykans
nog splek splinter nieuw en maekt deel van dit neologismus, dat zich
thans meer dan ooit met der talen verbetering bemoeit. En nogtans, in
weerwil der aengewende pogingen door eenige vlaemsche
letterkundigen... om zich tegen den invoer van Franskiljon te verzetten
1)
en... door het insgelyks nieuwe woord Franschelaer te vervangen, is
Franskiljon ons bygebleven en algemeen aengenomen... De vlaemsche
lezer verwondere zich echter niet dit vreemd woord Franskiljon in zyne
letterkunde gevestigd te vinden. Franskiljon immers is van aerd om overal
in te dringen. De diplomatische bescheeden, zoo kiesch omtrent de
woorden welke die mogen zamenstellen, hebben niet gearzeld (sic)
Franskiljon toegang en, om zoo te zeggen, opene brieven van naturalisatie
te verleenen, en reeds in 1836 mogten sommige letterzifters met
verbaesdheid en niet zonder heftig ongenoegen Franskiljon in de
protokollen van het duitsche bondgenootschap zien schitteren. En eens
in de protokollen van het germanische kansel geraekt, heeft Franskiljon
geen de minste moeite gehad om als eene vaste ster in de
briefwisselingen der gezanten en ministers van de onderscheidene
kabinetten van Europa te verschynen’.
En de broer van den Door, de Jan, rijmde nog in 1847-1849:
Men hoort er [in België] niets dan 't zot gegons
Van uitgeloopen franskiljons;
2)
't Is 't nest der hypokrieten .

1)

2)

Franschelaar komt reeds voor in een brief van J.F. WILLEMS aan J. DAVID, dd. Gent,
21 Febr. 1840 (zie de Brieven van Jan Frans Willems... verzameld door MAX ROOSES
(Gent, 1874), blz. 170), maar werd vooral verbreid door PRUDENS VAN DUYSE, die het
woord tot drie maal toe bezigde in zijn Vader Adam Vlaminc (1842): verg. boven, blz.
31, noot 2. Ter afwisseling met franskiljon is franschelaar ook later in de schrijftaal wel
in gebruik gebleven (zie voorbeelden in het Ndl. Wdb. i.v.).
J. VAN RIJSWIJCK, in: Muzen-Album, 1847; overgenomen in zijn Dicht- en Prozawerken
uitgegeven door JAN VAN RIJSWIJCK, JANSZ., dl. 1 (Antw. 1885), blz. 29.
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Men zei mij: reis door Belgenland,
Daar is het goed om wonen.
Maar 'k trek er uit, zoo gauw ik kan,
Want onder dit beroerd gespan
Wil ik mij niet vertoonen:
De menschen zijn er dom en dwaas;
Men eert de vreemde kwasten,
En franskiljonsche gasten,
1)
Die spelen er den baas .
Is dat de Vlaamsche School? 't Zijn dandys, modejonkers,
Touristen, rapsodie en allen franskillons,
2)
Verbasterd mengelmoes, lichtzinnige avondronkers .

Ook in het bekende Gentsche weekblad De Eendragt, 12 Sept. 1847, blz. 32a komt
franskiljon nog voor in toepassing op een franschman; maar reeds enkele weken
later, 7 Nov. 1847, 48b kan men lezen:
‘In vele kollegien wordt de belgische jeugd opgevoed, alsof België een
departement van Frankrijk ware, en alle nationaal gevoel wordt in de
herten der jongelingen uitgedoofd. Is het dan te verwonderen dat wy
dagelyks het franskiljonismus al meer en meer veld zien winnen, en dat
de jeugd met zooveel geestdrift de nieuwmodische denkwyzen omhelst?’

Franskiljonismus staat hier immers in zijn tegenwoordige beteekenis?
Inderdaad. Reeds eenigen tijd was een andere beteekenis de eerste aan 't
verdringen: het woord franskiljon werd niet meer uitsluitend toegepast op in België
verblijvende Franschen, maar op de franschgezinde Vlamingen, die Frankrijk en
zijn taal boven eigen land en taal verkiezen, en die liefst willen uitroeien. De overgang
laat zich gemakkelijk begrijpen: beide soorten van franskiljons hadden hun
‘franschdolheid’ met elkander gemeen.

1)
2)

J. VAN RIJSWIJCK, in De Filter, nr. 15, 26/8/1848, Dicht- en Prozawerken uitgegeven door JAN
VAN RIJSWIJCK, JANSZ., dl. 1 (Antw. 1885), blz. 74.
J. VAN RIJSWIJCK, Eene wandeling in de expositie van 1849, in: Dicht- en Prozawerken, dl. 1,
blz. 106.
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Op 24 Augustus 1835 schrijft P.F.X. De Ram, rector der Leuvensche Universiteit,
aan J.F. Willems: ‘Qu'elle [sic] honte pour notre représentation nationale qui à l'art.
44 a sacrifié notre langue flamande, cette langue qui nous a conservé la petite
étincelle de nationalité que l'on vise à éteindre entièrement par la fransquillonerie!’
1)
[sic] .
Het is niet boven allen twijfel verheven, in welken zin De Ram hier het woord
fransquillonnerie gebruikt. Onder den invloed van het bulletin de la fransquillonnerie
van Méphistophélès komt het woord wellicht in zijn gedachte, maar dan toch zeker
niet uitsluitend in verband met de - zij het ook talrijke - berooide Franschen die in 't
nieuwe België een goed heenkomen hadden gevonden. Dergelijke lieden waren
ook wel elders dan te Brussel te vinden, maar toch niet talrijk genoeg om te kunnen
éteindre de Vlaamsche nationaliteit; De Ram moet dus óók aan de beteekenis
‘franschgezindheid’ gedacht hebben.
In 1838 vindt men fransquillon ondubbelzinnig in den zin van franschgezinde bij
Hoffmann von Fallersleben, die, sprekende van de ‘taalbesluiten’ van Koning Willem
I, zegt:
‘Die damaligen Franquillons [sic] schienen nicht zu wissen oder wissen zu wollen,
dass dies neue ihnen freilich unbequeme Gesetz einen guten alten historischen
2)
Grund hatte’ .
Het is niet goed mogelijk dat Hoffmann het woord in dien zin zou gebezigd hebben,
indien het gebruik niet reeds algemeen onder de Vlamingen was geweest.
De wijziging die gaandeweg in het gebruik van franskiljon was gekomen, komt
pas duidelijk aan het licht door het gedicht van den bekenden ‘pastoor van Middelburg
in Vlaanderen’, F.A. DUVILLERS:
De Fransquiljonnade of dichtproef op de verbasterde Belgen, de fransquiljons en
ie

o

C . Gend, C.J. van Ryckegem. 8 . 60 blzz.
In zijn Voorrede zegt Pastoor Duvillers uitdrukkelijk:

1)
2)

Brieven aan Jan-Frans Willems toegelicht door JAN BOLS (Gent, 1909), blz. 290.
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, Horae Belgicae, pars VI (Breslau 1838), p. XX.
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‘Dit gedicht is de vrucht myner verontweerdiging, tegen die laffe
Vlamingen, die 'k zoo dikwyls hunne moedertael hoor verachten...
Hier en daer, zoo men gereedelyk in 't gedichte bemerken zal, heb ik de
verbasterde Vlamingen met den spotnaem van Fransquiljons bestempeld,
en deze laetsten dan ook wel eens Walen genoemd. Die verkeerde
toepassing van benamingen heb ik niet geaerzeld te volgen, daer zulks
by velen, of figuerlyk, of by gebrek aen onderscheydingskennis gepleegd
word’.
Dat komt uit, en toch heeft hij zelf franskiljon nog eenmaal gebruikt in de eerste
beteekenis, waar hij zegt, blz. 26/27:
Ziet die maegre fransquiljonen
Zich als mesten aen het vet,
Door den Belg hun voorgezet;
En d'herbergzaemheyd beloonen
Door hun spotten, door hun hoonen,
Wyl 't gewoone strooyen bed
Door een pluymen is vervangen,
Dat zoo netjes word behangen
Rond het prachtig ledikant, enz.

**
Nu nog de vraag: waar komt het woord franskiljon vandaan?
Het Nederlandsch Woordenboek, ditmaal beter geinspireerd, verklaart het als:
‘een woord uit streken waar het Fransch en ook eene andere taal wordt gesproken,
naar het schijnt met eenen Franschen verkleiningsuitgang gevormd van ndl. en hd.
fransch’.
Maar geheel juist is dat toch weer niet.
Inderdaad, met het suffix -illon worden in het Fransch zelfstandige naamwoorden
afgeleid van bij voeglijke, vooral van zelfstandige naamwoorden, een enkele maal
ook van werk woords-stammen. Maar dit suffix, dat nog springlevend is - sit venia
verbo! -: in de Fransche pers kan men elken dag lezen van de trublions autonomistes
uit den Elzas - heeft niet alleen diminutieve, maar ook pejoratieve beteekenis, zooals
aan bourgeoisillon, chambrillon, modillon, moinillon, tatillon, en dus ook aan trublion,
zeer goed te merken is.
*
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Daartoe behooren ook twee afleidingen, die in geen enkel Fransch Woordenboek
te vinden zijn: nobiljon, te Gent gezegd van de leden van den club des nobles (die
vaak alleen maar vlas of zeep in hun wapen voeren!) en franskiljon, waarvan de
vorm alleen reeds bewijst, dat het woord niet tot het Fransche Fransch kan behooren:
van France komen français en Francillon, niet fransquillon.
Dit is ook geen woord, dat pas in 1800 en zooveel gesmeed is: het komt reeds
de

voor in de 17 eeuw, en merk waardigerwijze ook dán bij een Brusselaar, t.w. den
rederijker FRANçOIS GODIEN, te Brussel geboren en gestorven en gestorven men
weet niet wanneer. Zijn werken, waarvan slechts een of twee exemplaren bekend
zijn, zijn gedateerd, 1658, 1660, 1661, 1662.
Het oudste daarvan heet:
De Krooningh des Keysers uyt-ghebeelt door een bancket toe-ghericht van den
Godt Apollo. Waer op ghenoodicht waren verscheyden soorten van Poëten, soo
Fransche, Enghelsche, Sweetsche, Beyersche, Spaensche en Ungersche. Elck in
't besonder hunne meyninghe daer van verklarende. Ghecomponeert door Fran.
Godien. Tot Brussel. By Gielis Strijckwant, Boeckdrucker, woonende tusschen dagh
en nacht, by 't Kanter-steen in de Druck-Persse, 1658.
Als die poëten voor Apollo vergaderd zijn, krijgen de ‘Duytsche’ en de Fransche
al dadelijk heftige ruzie.
Frischlinus verwijt Passeratius:
Ghy spreeckt als eenen sot, ghy klapt als een Poët,
Ghy raest als eenen die gans niet oft luttel weet.
Passeratius. Wat seght ghy dat ick liegh?
Hij gheeft Frislino een soffelet.
Hessus. Wat wilstu honsvot smyten
Men sal u lichten haen wel saen den kam afbyten
Dit seggende stoot hem den romer in 't aensicht.
Maer siet dien Franskilion, hy is soo licht van hant
Daer leyt den treiter nu als Ridder in het sant.

Een ander personnage, Sciopicus Grammaticus mengt zich in de ruzie:
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‘Is Passerati doot? en leeft Ronsardus noch, Dien Franskilion steckt oock vol slim
en vals bedrogh’
waarop Ronsardus in een langen monoloog zijn uiterste best doet om zich den naam
franskiljon waardig te maken, franskiljon dan genomen in wat we zullen noemen de
eerste beteekenis.
Het is blijkbaar, zou men zoo zeggen, dat de redactie van Méphistophélès in 1835
een oud Brusselsch woord heeft opgeraapt en weer in omloop gebracht, en dat het
alleen aan onzen gebrekkigen inlichtingsdienst te wijten is, als we dat niet nader en
afdoende kunnen bewijzen. Wél heeft Méphistophélès herhaaldelijk verklaard, dat
het een mot tout belge, usité à Bruxelles is, en ten slotte zelfs een verklaring van
het woord gegeven, die in dezelfde richting wijst. In een artikel in het nummer van
18 Juni 1835, getiteld: Origine du mot Fransquillon, dat het blad verklaart te zijn
ressuscité par nous avec tant de bonheur, leest men verder:
‘Tout le monde sait que la riche Belgique a depuis fort longtemps été
regardée comme le vomitoire commun de tous les mauvais sujets
étrangers. C'est une terre de prédilection, une terre promise pour les
banqueroutiers, les faussaires, les escrocs, les floueurs de toute espèce;
un champ d'asyle pour les hommes tarés, un refuge assuré pour se
remettre ou se refaire (style d'argot). Que l'on attribue cet avantage à
l'aisance générale de ses habitans, à leur bonté, leur confiance native ou
bien à sa position géographique, toujours est-il que ce que nous avons
dit est vrai. La France, par sa proximité, étant bien plus à même que les
autres pays de déverser chez nous le trop plein de ses chevaliers
d'industrie, il n'est pas étonnant que ce soit surtout de là que nous arrivent
le plus grand nombre de maîtres en filouteries. Je suis filou, tu es filou,
nous sommes connus: allons en Belgique. - C'est une vérité prouvéc,
c'est un axiôme. Avant la révolution de juillet, il n'était presque pas de
vaudeville où l'on ne retrouvât une allusion à cette idée. Maintenant n'est-il
pas naturel que le peuple belge, ou plûtot le peuple bruxellois (car
Bruxelles est et fût toujours le but, la ville de halte des escrocs), ait créé
un mot qui caractérisât spécialement cette classe nombreuse de
misérables dont la plupart arrivaient sans le sou et que l'on
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revoyait, quelques mois après, bien vêtus, bien nourris, roulant en voiture,
le ton insolent et la parole haute. On formula ce type sous l'expression
flamande de fransche luys (littéralement POUILLEUX). Ce mot, francisé par
les Wallons, devint, par corruption Fransquillon, et les provinces du
Hainaut, de Liége, de Namur, s'en servent encore pour désigner ces
individus qui, de rien qu'ils étaient en France, arrivent chez nous en faisant
claquer un fouet qui ne leur appartient pas et jetant de la poussière aux
yeux des honnêtes gens qui se contentent de lever les épaules. On voit
qu'ici la signification primitive a été un peu altérée, mais dans les provinces
flamandes elle est restée intacte’.
De hier ten beste gegeven etymologie latende voor wat zij is - Méphistophélès
de

wist begrijpelijkerwijze niet, dat het woord reeds in 't midden van de 17 eeuw
bestond -, leeren we in elk geval uit dit artikel, hoever het gebruik van het bewuste
woord verbreid was, hoe het Dictionnaire des dictionnaires, boven aangehaald, aan
1)

z n wetenschap gekomen was , en geeft het steun aan de meening, dat franskiljon
tot het ‘Belgische’ Fransch behoort.
We mogen van het woord niet afstappen, zonder ons van een plicht te kwijten.
Níet ondergeteekende, noch J.F. Heremans (zooals in een ingezonden stuk in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 Dec. 1930, Avondbl. C, beweerd werd)
hebben het woord bij Frans Godien ontdekt: dát is de verdienste van onzen nooit
volprezen Dr. F.A. Snellaert, die het reeds in 1845, in het Belgisch Museum, dl. 9,
blz. 297, en naderhand in zijn Schets eener geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde (viermaal gedrukt: 1849, 1850, 1855, 1866) aan het licht bracht.
Rotterdam.
WILLEM DE VREESE.

27 Maart 1931.

1)

Er moet in elk geval een of ander verband bestaan hebben tusschen de bewerker van dit
Dictionnaire en de redactie van Méphistophélès. Het Dictionnaire wordt herhaaldelijk in het
blad aangekondigd; in het nummer van 6 Dec. 1835 wordt zelfs bericht dat de eerste aflevering
van het Dictionnaire ‘irrévocablement du 25 au 30 décembre courant’ zal verschijnen.
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Kakeichie, klakkooi, kak(k)adoris.
Er is in het Ndl. Wdb. (VII, 878) een woord opgeteekend, waarvan tot dusver slechts
één bewijsplaats is gevonden: kakeien, ‘kakelen’. Boekenoogen heeft in zijn idioticon
De Zaansche Volkstaal (kol. 389 vlg.) ondersteld dat misschien kakaaier (de
gewestelijke uitspraak van kakeier), dat op sommige plaatsen een benaming is voor
het koolwitje, daarmee verwant zou zijn. Bij zoo'n volledige overeenkomst in klank
is de kans op verwantschap inderdaad zeer groot, al geeft de beteekenis eenige
moeilijkheid.
Doch er is nog een ander dialectisch woord, aan iederen Groninger wel bekend,
dat in dit verband wellicht kan worden genoemd, nl. kakeichie. Aldus luidt het in de
stad Groningen veelal, maar men hoort ook kakaichie, kekaichie, kekaigie. In deze
laatste gedaante is het bij Ter Laan opgenomen, en als omschrijving vindt men daar:
kokinje, suikerspek. Er worden, evenals bij Molema, tevens vormen met een l
1)
vermeld , waarvan de verklaring misschien niet zoo gemakkelijk zal zijn, en de
beteekenis is ook niet overal dezelfde (zie Molema), maar men kan wel aannemen
dat gewoonlijk een kakeichie een stroopballetje is, dat vroeger in de koffie werd
gebruikt in plaats van suiker, en later nog alleen als snoepgoed door kinderen werd
- en wordt - genoten. Een kakeichie is dus een soortgelijke lekkernij als wat men
elders, b.v. in Zeeland, een babbelaar noemt, en het is hierom dat men op de
gedachte komt van verwantschap met kakeien, ‘kakelen’. Immers een overgang in
beteekenis van ‘kakelen’ naar ‘babbelen’ is niet groot, men zou kakeichie kunnen
beschouwen als een verkleinwoord van *kakei, en misschien is het niet te

1)

Kekijlchie, kekijltje (Molema), kakal(le)chie (Ter Laan).
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1)

gewaagd dit te verklaren als een afleiding van kakeien .
Naast kakeier kent Boekenoogen kakooier als benaming voor denzelfden vlinder
en hij vergelijkt daarbij onder anderen klakkooi en klakkooien. Wat klakkooi betreft,
men heeft wel gemeend dat het een samenstelling was, en wel van den stam van
klakken en kooi in de beteekenis ‘achterste’, omdat het een benaming is voor een
niet achtenswaardige vrouw (zie Ndl. Wdb. i.v.). Doch daartegen is een bezwaar,
nl. dat het accent niet op de eerste syllabe ligt, wat men van een dergelijke
samenstelling wel zou verwachten. Op de plaats uit Roemer Visscher, aangehaald
in het Ndl. Wdb., beteekent het ww. eenvoudig ‘babbelen, kwekken, labbekakken’;
een ongunstiger beteekenis kan daar niet bedoeld zijn. Gesteld dat dit de oudste
opvatting van klakkooien was, en dat klakkooi als nomen agentis hiervan was
afgeleid, dan zou de overgang der beteekenissen dus juist omgekeerd zijn: van het
begrip ‘babbelachtige vrouw’ zou men komen tot dat van ‘druk, ongedurig, loszinnig
vrouwspersoon of meisje’; zoo'n overgang is niet onbegrijpelijk.
Zijn nu kakeien en klakkooien, indien ze inderdaad beide ‘kakelen, babbelen’
beteekenen, ook etymologisch verwant? Dat het woorden van Romaanschen
oorsprong zullen wezen, lijkt wel waarschijnlijk, en men denkt onwillekeurig aan de
woorden op -oyer die in het Fransch bestaan. In Nyrop, Gramm. Hist. 3, § 449, leest
2)
men dat het suffix -oyer in het Fransch onder anderen beantwoordt aan het
Latijnsche -izare (-izare > *-idjare > *-ijare > -eiier > -oiier > oyer). In een enkel geval
kan men het correspondeerende Latijnsche ww. aanwijzen naast een Oudfransch
(b.v. lat. baptizare > ofr. batoiier), maar later is het suffix zeer productief geworden
3)
in het Romaansch en zijn er veel nieuwe werkwoorden gevormd .

1)
2)
3)

Ook sabbeltje wordt soms gebezigd voor een balletje, een babbelaar, en dat is op dezelfde
manier naast het ww. gevormd als voor kakeichie is ondersteld.
Ook lat. -ĕcare, -ĕgare, -ēcare (-ĭcare), -ĭgare werden fr. -oyer.
Deze kunnen afleidingen zijn van znww. of van bnww. Zie voor voorbeelden in het Fransch:
Nyrop, a.w. 3, 202 vlg.
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-izare is in het Latijn niet oorspronkelijk, maar overgenomen uit gr. -ίζειν, in den
eersten tijd van het Christendom. De door Nyrop t.a. pl. genoemde Latijnsche
voorbeelden hebben ook bijna alle betrekking op de kerk en zijn dus geen woorden
uit de volkstaal. Doch wellicht bestonden er ook daar wel; men zou althans tot die
conclusie kunnen komen uit de volgende overwegingen. Gr. -ίζειν was, reeds bij
Homerus, een zeer algemeen suffix en werd o.a., evenals -άζειν en ύζειν, bij
1)
2)
klanknabootsende woorden gebezigd . Bij Stephanus vindt men voor het geluid
dat patrijzen maken o.a. κακϰαβίζειν, waarvoor in het Latijn cac(c)abare werd
gebezigd (zie ald. en Ducange 2, 11a en c). Hesychius geeft, volgens Stephanus,
3)
ook κακκάζειν voor het kakelend geluid van vogels en κηκάζειν wordt gebezigd
4)
van een kijvende vrouw .
Niet alleen in het Fransch, doch ook in andere Romaansche talen bestaan
5)
representanten van dit -ίζειν (-izare). Volgens Meyer-Lübke eindigen ze in het
Italiaansch op -eggiare, in het Provençaalsch op -eiar, in het Spaansch op -ear en
in het Portugeesch op -ejar. Zoekt men in die talen naar woorden die evenals
κακκαβίζειν kakelen beteekenen, dan vindt men in het Provençaalsch cacaleja,
cacareja ‘caqueter, en parlant des coqs et des poules; jaser, babiller, causer
joyeusement’ (Mistral 1, 407b), waarnaast in het dialect van Marseille: caqueja,
‘caqueter, babiller’ (1, 462b). Claqueja kent het Provençaalsch ook, doch met een
eenigszins andere beteekenis: ‘claquer, cliqueter’ (1, 565c).
In denzelfden zin, en vervolgens ook in dien van babbelen, zwetsen, opscheppen
6)
vindt men in het Spaansch cacarear , en

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

Zie Debrunner, Griechische Wortbildungslehre 132 vlg.
Stephanus, Thesaurus 4, 826.
‘Scribit enim κακκάζειν dici ab Alticis τὰς ὄρνις τὰς πρὸς τὸ τίϰτειν ϕϑεγγομένας, ut gallinae
etiam faciunt’.
῞Οταν ϰόρη ϰασωρὶς ... ϰηϰάσῃ γάμους, Lycophron, bij Stephanus, Thesaurus 4, 1511.
Meyer-Lübke, Grammaire des Langues romanes 2, 660 vlg.
Salva, Nouveau Dictionnaire espagnol-français 115a.
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claquear beteekent er ‘clapper, frapper de la langue contre le palais’. Het
Portugeesch kent cacarejar ‘gackern; fig. gackern, schnattern, viele u. unnütze
1)
Worte machen; prahlen, s. rühmen, aufschneiden’ . Uit een zoo groote
overeenstemming van vormen zal men wellicht mogen besluiten dat ook in een
vroegere, vulgair-Latijnsche periode dergelijke klanknabootsingen reeds hebben
bestaan.
Voor de etymologie van kakeien en klakkooien komen de Provençaalsche vormen
caqueja en claqueja, en de Spaansche claquear het meest in aanmerking. Bestonden
er correspondeerende woorden in het Oudfransch, dan zouden ze geluid hebben
2)
*caqueiier en in jonger tijd *cacoiier , resp. *claqueiier en *clacoiier, doch tot nog
toe is geen van die vormen bekend. Wel bestond in het Oudfransch cacoigne, dat
Godefroy vertaalt door ‘querelle, méchanceté’, Tobler-Lommatzsch met ‘streit,
unrechtmässiger anspruch’, een woord dat stellig verwant is, doch een anderen
uitgang heeft.
Indien het niet te gewaagd is althans een ofr. *caqueiier, *cacoiier te onderstellen,
dan kunnen kakeien en *kakooien (derhalve ook kakooier) daaruit zonder moeite
verklaard worden. Wellicht is de vorm met -ei- in sommige (westelijke?) Fransche
3)
dialecten langer blijven bestaan dan in andere , zoodat het mogelijk was dat beide
in het Nederlandsch werden overgenomen, op dezelfde manier dus als b.v. het
suffix -lei, ‘soort’, naast allooi.
De variant met kl- (klakkooien) kan evengoed in het Nederlandsch zijn gevormd
als in een vroegere, Romaansche periode. Het eerste is misschien nog het
waarschijnlijkst, daar de clvormen in het Romaansch in de beteekenis eenigszins
afwijken.
In het Spaansch komt naast cacarear een nomen agentis

1)
2)

3)

Michaelis, Novo Diccionario da lingua Portugueza e Allemã 141 c.
Deze formaties zal men natuurlijk niet mogen beschouwen als rechtstreeksche jongere vormen
van lat. *caccizare, want lat. cc zou in het Fransch niet k kunnen blijven. Ze moeten in het
Oudfransch zelf ontstaan zijn.
Verg. Salverda de Grave, Franse Woorden 171.
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cacareador voor, dat figuurlijk beteekent: ‘enfonceur de portes ouvertes, homme
1)
qui tire vanité d'avoir fait des choses trèsfaciles’ . Evenzoo kent het Portugeesch
2)
cacarejador in den zin van ‘Prahler, Aufschneider’ . Gesteld dat in de beide talen
naast cacarear en cacarejar gelijkbeteekenende werkwoorden zijn gebezigd in de
vormen *caquear en *caquejar, dan zouden daarbij *caqueador en *caquejador als
nomina zeer wel bestaanbaar zijn. En misschien is het dan niet onmogelijk dat in
zulk een nomen agentis de oorsprong moet worden gezocht van kak(k)adoris, of
liever van den ouderen vorm kak(k)adoor. Op jaarmarkten en kermissen zullen
dikwijls Spaansche en Portugeesche (Joodsche) kooplui zijn geweest, en welke
naam zou voor zulk een marktschreeuwer beter hebben gepast dan die van snoever,
opschepper; man die ophef maakt van dingen die niets beteekenen (als hij b.v.
waardelooze geneesmiddelen aanprijst)? De meer algemeene beteekenis van
zwetser komt zelfs in enkele citaten van het Ndl. Wdb. nog voor, en ook die van
lasteraar wordt vermeld, wat bij deze etymologie zeer begrijpelijk is.
Formeel is er echter een bezwaar, nl. de overgang van ea (eja) tot a (soms ook
tot toonlooze e). Men zou eer verwachten *kakiadoris, doch van zulk een vorm ziet
men niets. Was er in het Spaansch of Portugeesch een verbum *cacar bestaanbaar,
in den zin van cacarear, dan zou daarvan een nomen agentis *cacador kunnen zijn
3)
gemaakt, waaraan kak(k)adoris geheel zou beantwoorden . Van zulk een werkwoord
bestaat echter, voor zoover ik weet, geen bewijsplaats, noch ook een
overeenkomstige vorm in een andere Romaansche taal.
L e i d e n , Juli 1931.
JACOBA VAN LESSEN.

1)
2)
3)

Salva, a.w.
Michaelis, a.w.
Meyer-Lübke (Grammaire 2, 660) zegt dat de ww. op -ear in beteekenis weinig verschillen
van die op -ar. Naast sp. laborear bestaat lab(o)rar, naast sp. estoqucador: estocador (Salva
296 c), naast ofr. plaidoier: fr. plaider.
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Kleine Mededeelingen.
165. Diest of dietz?
(Geuzenliedboek I. 320. vers 85).
In het Geuzenliedboek, ed. Kuiper-Leendertz, I, 320, wordt in een noot bij vs. 85
‘Het wapen van Diest rosier’ het woord rosier hier onverklaarbaar genoemd, daar
in het wapen van Diest (Brabant) geen roos, zelfs geen roode kleur voorkomt. Toch
kan rosier wel ‘rozig, rood’ beteekenen, maar dan is in deze beschrijving van de
uitvaart van Willem den Zwijger, al was hij ‘banerheere van Diest’, niet Diest in
Brabant bedoeld. M.i. is dit een verschrijving voor Dietz a/d Lahn, door het huwelijk
van Adolf van Nassau met Jutta van Dietz in 1388 aan de Nassauers gekomen. Het
wapen van Dietz vertoont wel rood: twee gaande, aanziende leeuwen van goud op
een veld van keel. Met de wapens der drie in de volgende strophen genoemde
gebieden: Vianden, Catzenellebogen en Nassau, vormde dit het geslachtswapen
van de Nassauers, dat het grondschild was der samengestelde wapens van Willem
van Oranje en zijn opvolgers. Zoo past het ook beter in de rij der schilden van alleen
de voornaamste gebieden van den Zwijger: Vere, Châlons, de Duitsche landen en
ten laatste het souvereine prinsdom Oranje.
Enter.
J. KEMPERINK.
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Studiën over Germaansche mythologie
III. Franeker en Vroonloo
De uiterst spaarzame gegevens over den godsdienst onzer heidensche voorvaderen
doen den onderzoeker begeerig uitzien naar alles, wat tot vermeerdering onzer
gebrekkige kennis kan bijdragen. Behalve uit de historische overleveringen, die
weldra in Byvancks Excerpta Romana in alle gewenschte volledigheid en
nauwkeurigheid zullen kunnen worden geraadpleegd, zijn er nog resultaten te
verwachten van een systematisch onderzoek onzer volkstraditie en eindelijk van
een terrein, dat in andere landen gedurende de laatste jaren een onverwacht rijken
oogst heeft opgeleverd: dat der persoons- en plaatsnamen. Daar de oude
nederzettingen meermalen in een zeker verband tot den openbaren cultus der
heidensche goden stonden en dan ook daarnaar haar naam konden krijgen, zijn er
uit het materiaal der toponymie wellicht nog belangrijke getuigenissen voor den
Germaanschen godsdienst te halen.
1)
De arbeid van den Noorschen geleerde Magnus Olsen moge als een voorbeeld
strekken voor wat er in dit opzicht valt te bereiken. Zich steunende op een volledige
verzameling van alle plaatsnamen van Noorwegen, waarin zelfs die der boerderijen
werden opgenomen, heeft hij kunnen aantoonen, niet alleen welke goden inderdaad
door een openbaren cultus werden vereerd, maar ook kunnen vaststellen, van
welken aard deze cultus was en in welk verband die goden tot elkander hebben
gestaan. Een niet minder gewichtig resultaat was het bijeenbrengen van betrouwbare
gegevens betreffende de chronologische verhouding der verschillende cultusvormen,
want

1)

o

Hedenske Kultminder i norske Stedsnavne, Videnskapsselskapets Skrifter Oslo 1914 N 4.
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hierdoor was het mogelijk een stuk ontwikkelingsgeschiedenis der heidensche religie
te reconstrueeren. In andere Skandinavische landen heeft dit voorbeeld levendige
navolging gewekt, waardoor een reeks van aanvullende gegevens op het onderzoek
van Olsen werden verstrekt; wij zijn nu niet meer uitsluitend aangewezen op de
veelal troebele bronnen eener in literairen vorm overgeleverde mythologie, maar
kunnen iets te weten komen betreffende de godsdienstige gebruiken en
voorstellingen zelven. Ook in Duitschland en Engeland heeft men met kracht het
toponymische onderzoek ter hand genomen; hier echter schijnen voorloopig geen
rijke gegevens voor het heidensche geloof verwacht te mogen worden en bepaalt
men zich tot de zeker niet minder belangrijke bestudeering der
‘Siedelungsgeschichte’.
Het is alweder Jakob Grimm, die ook in dit onderzoek de baanbreker is geweest.
In zijn Deutsche Mythologie heeft hij meermalen op plaatsnamen gewezen, die de
herinnering aan oude godennamen bewaren en derhalve getuigenis afleggen van
den heidenschen cultus. Voor Nederland noemde hij als voorbeelden voor een
vereering van Wodan de plaatsnamen Woensel en Woensdrecht. Maar na hem is
er slechts zeer weinig Nederlandsch materiaal aan het door hem verzamelde
toegevoegd, zoodat de schijn gewekt wordt, alsof ons land ten aanzien van het
bewaard blijven van herinneringen aan ons heidensch verleden ten zeerste misdeeld
is. Indien wij echter bedenken, dat in verschillende achteraf gelegen streken de
e

bevolking nog langen tijd heidensch zal zijn gebleven, dat men zelfs nog in de 9
eeuw rekening moet houden met het voortbestaan der oude geloofsvormen in
1)
Drenthe , dan kan dit niet anders dan bevreemding wekken. Toen het Christendom
hier te lande werd verspreid, waren de nederzettingen der hier wonende
Germaansche stammen stellig reeds zoover gevorderd, dat de huidige woonplaatsen
daarvan in het algemeen de

1)

Zie mijn ‘De Wikingen in de lage landen bij de zee’, blz. 18 en 22.
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rechtstreeksche voortzetting moeten zijn. Wat is de reden van dezen schralen oogst?
Laat ons bekennen, dat de verzameling van het toponymische materiaal hier te
lande tot dusver vrij stiefmoederlijk is behandeld. Het aardrijkskundig woordenboek
van Van der Aa is een onvoldoende basis voor verder onderzoek. Van den Bergh's
Handboek der Middelnederlandsche Geographie, hoe nuttig ook, bewijst slechts,
dat men met de gegevens der oude kronieken niet ver komt. De publicaties der
Nomina Geographica Neerlandica hebben zich op dit gebied eenige verdienste
verworven en wij moeten erkennen, dat het weinige wat wij weten, grootendeels
aan de kolommen van dit tijdschrift te danken is. Maar het blijven slechts losse
grepen uit een overrijk materiaal, dat slechts vruchtbaar kan worden voor het
onderzoek, indien het in de grootst mogelijke volledigheid kan worden geraadpleegd.
Incidenteele behandeling van naamgroepen of zelfs van enkele namen is voorloopig
van tamelijk ondergeschikt belang; de kwesties, die om oplossing vragen, zijn het
vastleggen der groote lijnen van de geschiedenis der nederzetting, de verspreiding
der verschillende naamtypen in hun verband met de Nederlandsche stammen, met
de bodemgesteldheid en de cultuurontwikkeling. Intusschen is het duidelijk, dat men
niet kan blijven wachten op de voltooiing van een arbeid, die nog maar nauwelijks
is aangevangen. Waar de omstandigheden gunstig schijnen, kan men althans
trachten uit het reeds bijeengebrachte materiaal de gegevens te halen, die voor de
kennis van de Germaansche periode van belang zijn. Ik kies hiervoor nu de
plaatsnamen Franeker en Vroonloo, die onze belangstelling ten volle verdienen.
Franeker wordt het eerst genoemd in een oorkonde van 1085, waarin wordt
1)
gesproken van een ecclesiam in Fronackre . Maar deze stad was ongetwijfeld
aanmerkelijk ouder; zij heet immers het oudste centrum van geheel Westergo; de
streek,

1)

L.Ph.C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I, 59 Nr. 91
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1)

waar zij gelegen is, werd nog langen tijd aangeduid als een antiquus districtus .
Naast den Frieschen vorm vinden wij ook den Hollandschen Vroonakker; het woord
2)
klinkt dan gelijkluidend met het mnl. woord vroneacker, dat verklaard wordt als
‘akker, waaraan heerendiensten verbonden zijn’. Hetzelfde woord vroon komt nog
in enkele andere namen voor. Het tegenwoordige dorp St. Pancras heette eertijds
Vroonen; de oudste vormen luiden evenwel Vranlo of Fronlo. Dicht daarbij lag het
Vroondermeer, dat in 1561 werd bedijkt en nu een polder is onder de gemeenten
Koedijk-Huiswaard, Oudorp en St. Pancras. Ten Z.O. van Uitgeest vinden wij nog
een Vroonmeer vermeld. Buiten Holland komt de naam ook elders voor. Een
ridderhofstede in Utrecht heette Vroenestein of Vronenstein; een voormalig kasteel
in Zuid-Beveland droeg den naam Vronenburg. Bij Breda ligt een gehucht Vroenhout,
terwijl ten Z. van Maastricht een gemeente Vroenhoven heet. In
e

Zeeuwsch-Vlaanderen lag een plaats, in de 16 eeuw verdronken, Vreemdijke, maar
oudtijds Fronendike geheeten. Een Fronestalla wordt in 967 in de omstreken van
Gent genoemd. Een naam samengesteld uit de woorden vroon en huis komt op
3)
verschillende plaatsen in Duitschland voor; Förstemann vermeldt Fronehusin of
Frohusen bij Waddewarden (Kr. Jever), Vornhausen bij Visbeck (Kr. Wildeshausen)
en Fronhausen bij Battenberg (Kr. Biedenkopf).
Het is duidelijk, dat in de meeste dezer namen het woord vroon niet anders
aanduidt, dan dat het kasteel, de burg, het huis, het bosch een heerlijke bezitting
was. Wij kunnen dan vergelijken woorden als vroneuater ‘het vischwater, dat aan
den landsheer behoorde’, vroonlant ‘een land met heerlijke rechten bezwaard’. Ook
vroondienst behoort tot dezelfde groep. Evenals het appellativum vroneacker zou
men ook den eigen-

1)
2)
3)

NGN IV, blz. 151.
Verdam, Mnl. Wb. IX, 1414.
Altdeutsches Namenbuch II, 937.
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naam Franeker kunnen verklaren als ‘akker, die het eigendom van den landsheer
was’. Maar tegen deze opvatting zou men als bezwaar kunnen aanvoeren, dat een
oude stad, als Franeker klaarblijkelijk is, toch wel niet zal zijn gesticht op een
landsheerlijken akker en dat zij zelfs aanmerkelijk ouder kan zijn dan de tijd, toen
zich de heerlijke rechten in ons land ontwikkelden.
In zijn Proeve van een Kritisch Woordenboek der Nederlandsche Mythologie zegt
1)
v.d. Bergh , dat namen als Franeker, Vroonloo, Vromade geen bewijs zijn, dat hier
een god Frô werd vereerd. Een bewijs, neen. Maar een aanwijzing? Ik zou deze
verklaring niet zoo onvoorwaardelijk willen afwijzen, als dit gewoonlijk wel geschiedt.
Zeker is de omstandigheid, dat er etymologisch geen bezwaar tegen deze afleiding
van den naam Franeker kan bestaan, niet een voldoende reden, om het bestaan
van een god Frô, omtrent wien wij overigens niets weten, aan te nemen. Het is
echter in de overtuiging, dat men wèl enkele andere aanwijzingen kan vinden, die
2)
mij den moed geven om na anderen de verdediging van deze opvatting op mij te
nemen.
3)
Vroonakker wil reeds Verdam verklaren als ‘heilige akker’ . Inderdaad komt het
woord vroon meermalen in een bijzonder verband met godsdienstige voorstellingen
voor. In het Mnl. is het woord zeldzaam; waar het gevonden wordt, staat het
gewoonlijk in verband met Christus, zoo in de eenige malen voorkomende uitdrukking
den cruce vrone. In dezelfde richting wijst het Duitsche gebruik van de uitdrukking
daz frôno chrûzi, waaraan men kan toevoegen termen als vrônalter, vrônlîchnam,
en vrône spîse in de Middelhoogduitsche periode. Gewoonlijk wordt het woord
achter het substantief geplaatst, bijv. burch wrône van het hemelsche Jeruzalem,
dat voorkomt in het

1)
2)
3)

Blz. 64 vlg.
Dezelfde meening is immers reeds vroeger uitgesproken door K. von Richthofen,
Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte II, 429.
l.c. IX, 1414.
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1)

2)

gedicht S. Paulus vs. 21 . Ook in Otfrids taal wordt frôno regelmatig aldus gebruikt .
Het komt gewoonlijk in het rijm op scôno voor, evenals dit in het mnl. het geval is,
wanneer het in de beteekenis van ‘heerlijk, wonderschoon’ wordt gebruikt. Meestal
3)
wordt dit met H. Möller verklaard als een genitivus pluralis en dan vertaald met
‘van Frô en de andere goden’. Dit klinkt wel eenigszins gewrongen en schijnt
ingegeven te zijn door de begeerte in een formule, die een meervoudig begrip
uitdrukt, toch een plaats aan Frô toe te kennen. Eenvoudiger schijnt de verklaring,
die ook Franck-Van Wijk vermelden, het woord op te vatten als ‘van de goden’ of
‘van de Germaansche principes’.
Wat beteekent frô? Etymologisch verwant is got. frauja en on. Freyr. Het kan dus
oorspronkelijk zoowel een godennaam zijn geweest, als een aanduiding van den
vorst, den eerste in verhouding tot zijn comitatus. In deze laatste beteekenis vat
4)
Ehrismann het woord op en hij voegt er aan toe, dat in het ohd. het woord frô
‘dominus’ slechts in beperkten omvang wordt gebruikt en wel alleen als aanspraaktitel
frô mîn. In het Ludwigslied roept het door de Noormannen verdrukte volk den van
God gezonden koning toe met de woorden (vs. 30) frô mîn, sô lango beidôn uuir
5)
thîn. Door G. Neckel is gezegd, dat deze woorden door den koning tot God worden
gesproken, maar de samenhang bewijst, dat dit niet het geval is. F.R. Schröder
6)
heeft daarom gelijk , als hij deze opvatting bestrijdt, maar hij gaat naar mijn meening
weer te ver, als hij met Ehrismann slechts van een wereldlijke beteekenis van dit
woord wil weten. Daartegen spreekt in elk geval, dat de woorden

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

C. Kraus geeft in zijn Deutsche Gedichte des zwölften Jahrhunderts blz. 191 talrijke
voorbeelden van dit gebruik.
Cf. J. Kelle, Glossar der Sprache Otfrids blz. 152.
Zeitschrift für deutsche Wortforschung IV, 95; cf. ook W.L. van Helten, Zur Lexicologie des
altostfriesischen (Verh. Kon. Akad. v. Wet. N.R. IX, 1907, p. 141).
Ibidem VII, 189.
Die Überlieferungen vom Gotte Balder, blz. 135 noot.
Germanentum und Hellenismus blz. 60.
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frô mîn overwegend in godsdienstige teksten staan en dus in eenig verband met
de godheid gebruikt worden. Als in Otfrids Evangelienbuch Maria spreekt tot den
tuinman: ‘frô mîn, quad si, dua mih uuîs, oba thû nan nâmîs’, dan wordt deze
bevreemdende titel eerst begrijpelijk, als wij bedenken, dat Christus zich haar in de
gedaante van dezen tuinman heeft geopenbaard. Waar Otfrid het elders bezigt, is
het ook steeds gericht tot Christus of tot een bovennatuurlijk wezen als een engel.
In het Oudengelsch is frea vrij algemeen in profaan gebruik; in den Beowulf duidt
1)
het de verhouding van de vrouw tot haar man aan . Dit neemt niet weg, dat het ook
dikwijls voorkomt in verband met God of Christus, hetgeen er op wijzen kan, dat
hier het verband met godsdienstige voorstellingen eenmaal veel enger kan zijn
geweest.
In de Westgermaansche talen blijkt dus een duidelijke neiging het woord frô en
frea in godsdienstig verband te bezigen. Daarnaast vindt men in veel geringer mate
een zuiver wereldlijke beteekenis van dit woord. Men kan zich de ontwikkeling
denken, zooals Ehrismann het reeds deed: de titel frô werd voor den aanvoerder
van den comitatus gebruikt en vandaar overgedragen op Christelijke voorstellingen.
De wijze waarop in den Heliand Jezus en zijn discipelen steeds worden gezien in
den wereldlijken vorm van een vorst en zijn gevolg, kan ons leeren, hoe deze
ontwikkeling heeft plaats gehad. Daarnaast kan men ook wijzen op het voorbeeld
van de Christelijke terminologie zelve, die de godheid gaarne als een Κύριος
voorstelde. Maar het blijft dan toch bevreemdend, dat in de oudste literatuur deze
verbijzondering van het gebruik zoo zeer tot algemeene regel is geworden. Daarom
is de omgekeerde ontwikkeling niet minder de overweging waard. Frô beteekende
oudtijds heer, meester, maar was daarnaast ook als godennaam in gebruik; bij de
uitbreiding van het Christendom werd Jezus of God, als machtig heerscher en heilig
wezen

1)

Vgl. vs. 640: eode to hire frean sittan.
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opgevat, met dien naam van Frô aangesproken. Dit is mogelijk, indien eenerzijds
dit woord niet uitsluitend als godennaam bekend was, maar anderzijds de religieuze
waarde ervan nog duidelijk bewust was gebleven. Het taalgebruik wijst uit, dat frô
een oude godsdienstige beteekenis kan hebben gehad.
Termen als vroondienst, mhd. vrônrecht zijn daarmede niet in tegenspraak. Vroon
beteekent in deze verbindingen ‘openbaar, landsheerlijk’ en dit toont reeds een
mogelijk verband met een sacrale beteekenis aan. Wat den heidenschen goden
gewijd was, stond tegenover het privaatbezit in een overeenkomstige verhouding
als datgene, wat de gemeenschap toebehoorde. Na de invoering van het
Christendom werd het natuurlijk publiek eigendom, wat met de versterking der positie
van den landsheer er vanzelf toe moest leiden, dat het onder het rechtstreeksche
beheer van den vorst of diens vertegenwoordiger werd gesteld. Zoo zijn de woorden
als vrônrecht, vrônbote, vrônveste en het eerst later optredende vrôndienst allerminst
bewijzen voor het oorspronkelijk publiekrechterlijke karakter van den term vrôn; zij
kunnen evenzeer worden beschouwd als de verwereldlijkte beteekenis van een
oorspronkelijk godsdienstig woord.
Rechtstreeksche bewijzen voor de vereering van een Westgermaanschen god
Frô zijn nauwelijks te vinden. Wat weten wij van den heidenschen godsdienst in
Duitschland, Nederland en Engeland? Toevallige opmerkingen bij klassieke schrijvers
en enkele zeldzame relicten, die soms nog bovendien moeilijk te verklaren zijn.
Indien Tacitus gewaagt van een vereering der goden Mercurius, Hercules en Mars,
dan volgt daaruit geenszins, dat hiermede alle godheden zouden zijn opgenoemd;
indien de naam van den Vrijdag niet een herinnering aan de godin Frîja had bewaard,
zouden wij hebben getwijfeld, of er wel een dergelijke godin in het Westgermaansche
gebied werd vereerd. Klaarblijkelijk hebben de Romeinen aanleiding gehad in het
bijzonder met den cultus van Wodan, Donar en Tîwaz bekend te worden. De
Germaansche soldaten in Romeinschen
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krijgsdienst hebben waarschijnlijk juist deze goden vereerd en men kan vermoeden,
dat dit verband hield met het zuiver militaire karakter van deze Germanen. Wanneer
zij inscripties laten vervaardigen, spreekt daaruit ook gewoonlijk een cultus van deze
goden. Indien Frô inderdaad door een deel der Westgermaansche stammen werd
vereerd, zal hij, evenals in Skandinavië, een god van vruchtbaarheid zijn geweest;
er was dan echter weinig aanleiding voor den soldaat, die in een vreemd garnizoen
vertoefde, aan hem dank voor verleende gunsten te betuigen. Uit het ontbreken van
1)
een interpretatio romana kan dus geen conclusie worden getrokken . Ook werd
naar hem geen weekdag genoemd; dat was trouwens ook in Skandinavië niet het
geval.
Persoonsnamen als het ohd. Frôwine, ags. Freawine zijn weder moeilijker te
beoordeelen. Mij bevredigt een beteekenis ‘vriend van een god Frô’ beter dan die
van ‘vriend van een heer’, vooral indien wij daarbij in aanmerking nemen, dat de
verhouding van mensch tot god bij de Germanen gaarne als die van vriend tot vriend
werd voorgesteld, met name in de door zooveel rijkere getuigenissen bekende
2)
3)
Noordgermaansche overlevering . Wanneer Philippson namen als Freawine en
Frealāf bespreekt, zegt hij, dat men daarachter geen mythologische voorstellingen
mag zoeken: Frea als Oudengelsche god heeft nooit bestaan. Dit is echter een
bewering, die in dezen volstrekten vorm door niets gewettigd is. Zij berust alleen
daarop, dat wij geen andere getuigenissen voor dezen god hebben; wij kunnen dan
niet met zekerheid zeggen, dat een naam als Freawine niets met den godennaam
Frea kan te maken hebben. De mogelijkheid daartoe blijft steeds bestaan.
Het materiaal blijkt dus zeer gering te zijn en wat erger is, ook zeer vaag. Een
woord als Franeker kan beteekenen ‘akker van den landsheer’. Indien men het wil
opvatten als ‘akker

1)
2)
3)

Zie het volgende opstel dezer reeks: Studiën IV.
Zie mijn De Germaansche Oudheid hfd. XXXII.
Germanisches Heidentum bei den Angelsachsen blz. 132.
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gewijd aan den god Frô’ moet men daar voor bijzondere aanwijzingen kunnen
vinden. Nu staat deze naam naar den vorm op ongeveer dezelfde lijn als
Skandinavische plaatsnamen als Frøysakr in Noorwegen, Frøsaker in Zweden, die
niet anders kunnen beteekenen dan een aan den god Freyr gewijden akker. In het
hierboven genoemde boek heeft Magnus Olsen de beteekenis van dit naamtype
uitvoerig besproken en aangetoond, dat in Skandinavië dit woord akr vele malen
gevonden wordt in verbinding met godennamen. Hiertoe behooren voor Noorwegen
namen als Onsaker (= Odinsakker), Frøysakr, Ullinsakr en Gudakr, waaraan hij later
1)
nog heeft kunnen toevoegen Njar arakr . In Zweden vinden wij Odinsakr, þórsakr,
Frøysakr en Ullarakr, in Denemarken þórsakr en misschien Baldrsakr. Zij zijn de
herinneringen aan een ouden heidenschen cultus, die verbonden was met bepaalde,
aan de goden gewijde akkers. De beteekenis van dezen cultus moet daarin gelegen
zijn geweest, dat men door middel van godsdienstige handelingen, die op den
geheiligden godsakker werden verricht, het gedijen op alle andere velden wilde
bevorderen. Het blijkt uit de genoemde voorbeelden, dat het juist mannelijke
2)
godheden zijn, die bij deze cultushandelingen werkzaam werden gedacht .
Godsdienstige gebruiken, die in verband staan met de groeikracht van het veld, zijn
voor de Germaansche volkeren overbekend; reeds Tacitus vertelt ons van een
3)
ommegang van Nerthus bij het aanbreken van de lente . Verder is het Eddagedicht
4)
Skirnismál er een mogelijk , het verhaal van Gunnar Helming in Flateyjarbók een
zeker getuigenis van; eindelijk zijn nog tot op den huidigen dag bekende zaai- en
oogstgebruiken daarvan een voortzetting. Dit geeft ons het

1)
2)
3)
4)

Zie Stedsnavn og Gudeminner i Land (Avhandl. Norske Vid. Akad. i Oslo 1929 Nr. 3 p. 68
vlgg.).
Olsen, Hedenske Kultminder blz. 208.
Het mannelijke karakter van Nerthus, waarop ik gewezen heb in FFComm. Nr. 94, wordt
hierdoor van andere zijde bevestigd.
Zie M. Olsen, Fra gammelnorsk Myte og Kultus in Maal og Minne 1909 blz. 17-36.
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recht te vooronderstellen, dat ook het Friesche Franeker, als overoud centrum van
Westergo, eens de plaats is geweest waar een god werd vereerd, die beantwoordde
aan den Noordgermaanschen Freyr.
Tot de cultushandelingen, die behoorden tot de vereering van Freyr op den heiligen
akker, behoorde een sacrale ommegang. Ik wees reeds op het rondvoeren van
Nerthus in het gebied der Zuidskandinavische stammen der Reudigni, Aviones,
1)
Anglii, Varini, Eudoses, Suarines en Nuithones . Nog scherper treedt deze
cultusvorm naar voren in de vertelling van Gunnar Helming, die in Upsala ter dood
werd veroordeeld, maar zich redde door de rol van Freyr op zich te nemen. De
Zweden geloofden namelijk, dat het godenbeeld van Freyr levend was en hadden
daarom een jonge en schoone vrouw als priesteres aangesteld, die als de vrouw
van den god werd beschouwd. In den winter reed Freyr, in mannenkleeren gedost,
op een wagen door het land; hij werd dan door de priesteres begeleid en overal met
groote eerbewijzen ontvangen. De rondgang van den god had tot gevolg, dat het
weer mild zou zijn en dat in den komenden zomer de oogst overvloedig zou gedijen.
Freyr en zijn priesteres waren dus het godenpaar der vruchtbaarheid, dat zijn zegen
aan de akkers meedeelde. Gunnar gaat nu op dezen tocht mede als een Freyr, die
nu werkelijk een levend wezen is en het verhaal beschrijft op vermakelijke wijze,
hoe verheugd de bevolking was, toen het bleek, dat de priesteres in het huwelijk
met den gewaanden god zwanger was geworden.
Een dergelijke rondgang door het land bleef ook na den ondergang van het
heidendom op verschillende plaatsen bewaard. Als volksgeloof treffen wij het aan
op het Deensche eiland Møn, waar een locale godheid bekend is, die den
2)
merkwaardigen naam draagt Jøden af Opsal . Hij woont in een hol

1)
2)

Germania c. 40.
Zie FFComm. Nr. 94 blz. 64 noot 6.
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van den zoogenaamden Møns Klint; aan zijn paard offert het landvolk ‘de laatste
haverschoof’, die op het land blijft staan, met de bedoeling dat het opgroeiende
gewas niet zal vertrapt worden; soms wordt dit offer ook aan den Klintekonge zelf
geofferd, omdat hij het land tegen vijanden beschermt, of, zooals men het uitdrukt,
1)
den koningsrit door het land rijdt .
2)
Nog belangwekkender is een gebruik in Finland, dat door T.E. Karsten is
besproken. In een handschrift van Mårten Lassus, die in 1852 een verzameling van
volksoverleveringen uit Vörå aanlegde, staat een mededeeling over de kapel van
Åravais, waar in den Katholieken tijd als schutspatroon St. Maarten werd vereerd.
Zijn beeld werd in de lente, als de akkers bezaaid waren, uit de kerk gebracht en in
plechtigen optocht door de velden rondgeleid. Onderwijl werd de mis gelezen en
werden litanieën gezongen. Elk jaar had dit gebruik plaats en de bevolking achtte
dezen ommegang een noodzakelijke voorwaarde voor een overvloedigen oogst.
Deze Katholieke processie is niet anders dan de voortzetting van een heidensch
gebruik. Uit de aangevoerde voorbeelden, die gemakkelijk zouden zijn te
vermeerderen, blijkt, dat een rondgang van den god der vruchtbaarheid tot het oude
landbouwritueel behoorde. In elk plattelandsdistrict ging die rondgang door de akkers
van de daar wonende boeren, maar daarnaast hadden ook gelijksoortige
plechtigheden plaats, die uitgingen van het godsdienstige en politieke middelpunt
der grootere volksverbanden. Van deze laatste is de sage van Gunnar Helming een
voorbeeld.
De weg, dien de ommegang aflegde, was natuurlijk van oudsher bepaald; in
Zweden is daarvan een spoor in een later kroningsceremonieel overgebleven. Dit
is het rijden van de Eriksgata, een plechtigheid, die de koning na de kroning op het
Morathing, op een weide bij Upsala, had te voltrekken.

1)
2)

Zie Hans Ellekilde, Bornholmske Folkesagn blz. 79.
Svensk Bygd i Österbotten Nu och fordom II, blz. 365 ff.
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In door het gebruik vastgestelde volgorde reed hij door de verschillende
landschappen van Zweden en legde in elk den eed op het landsting af, waarbij hij
beloofde ‘het recht te sterken en den vrede te bewaren’. Eriksgata heette de weg;
dit woord heeft men verschillend verklaard en mij dunkt de meest waarschijnlijke
1)
opvatting die van Hj. Lindroth , die eriks afleidt uit ēþrīkis. Het woord beteekent dus
‘eedafleggingstocht’. Dit neemt niet weg, dat men altijd zal gedacht hebben aan een
andere beteekenis van het woord, die tot in den laatsten tijd ook van
wetenschappelijke zijde is verdedigd: het zou de ‘Eriksweg’ zijn, zoo genoemd naar
2)
Erik den Heilige. Deze is, zooals Knut Stjerna overtuigend heeft aangetoond eigenlijk
een hypostase van Freyr. De opvatting, dat de vorst een centrum van magische
krachten is en van hem in het bijzonder het gedijen der veldvruchten afhangt,
schemert op menige plaats der Oudnoorsche letterkunde door. Zoo kon in een tijd,
toen het godsbegrip zich krachtiger ontwikkeld had, de koning als de wereldlijke
vertegenwoordiger eener godheid worden opgevat. Een merkwaardige bevestiging
hiervan is de bekende plaats in de Vita Anskarii van Rimbert, waar verteld wordt
van een heidenschen godenraad over de zich baanbrekende behoefte der
stervelingen naar een nieuwen god: indien wij U niet meer voldoende zijn, zouden
de goden tegen een heiden hebben gezegd, ‘Ericum, quondam regem vestrum, nos
unanimes in collegium nostrum asciscimus, ut sit unus de numero deorum’. Als
mythische stamvader van het koningsgeslacht zou hij het ook zijn, die den Eriksweg
had aangelegd. Het blijkt verder duidelijk, dat er aan dezen kroningsweg ook
godsdienstige voorstellingen waren verbonden. Het godenbeeld van Freyr, begeleid
door de wereldlijke autoriteiten werd daarlangs het land rondgeleid. In de
Middeleeuwen trok op den dag van

1)
2)

Zie Svensk Hist. Tidskrift 1912 blz. 125 vlg.; ook Elis Wadstein ibid. 1927, blz. 59 vlg.
Zie Lunds Univ. Årsskrift 34 Afd. 1 Nr. 2 Lund 1898.
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St. Erik een groote processie uit Upsala, waarbij de Eriksvaan werd meegedragen;
de bedoeling daarvan was ‘att helga Fruchten med på Jorden’. Dit gebruik werd
nog lang bestendigd; wanneer Gustaaf Wasa een einde maakte aan de ‘paapsche
afgoderijen’, dienen de kanunniken van het domkapittel van Upsala en de
gemeenteraad een verzoek in, om deze plechtigheid ongehinderd te laten
voortbestaan. De boeren lieten op verschillende plaatsen zich een eigen Eriksvaan
maken, die door de velden werd rondgedragen tot het verkrijgen van een
1)
overvloedigen oogst ,
De Freyr-ceremonie te Upsala kenmerkte zich door een jaarlijksche processie
door de akkers. De koning, als vertegenwoordiger van het volk nam daaraan deel.
Maar de koning was in zekeren zin, zooals wij reeds opmerkten, ook zelf de
representant van den god der vruchtbaarheid; aan hem werd het gedijen van den
oogst toegeschreven, aan hem ook het mislukken geweten. De groote ommegang
bij zijn ambtsaanvaarding was dus niet alleen, hij was nog minder oorspronkelijk,
een tocht tot inhuldiging in de hem onderworpen gebieden, maar tevens een middel
om de in hem belichaamde magische kracht aan zijn land mede te deelen. Wij
denken aan den cultus van den Noorschen koning Óláfr, die na zijn dood als
Geirsta aálfr vereerd werd en wel als een godheid, die vruchtbaarheid schenken
kon. Of aan het niet minder sprekende verhaal van een anderen Noorschen koning,
Hálfdan den Zwarte, wiens lichaam in vier stukken werd verdeeld, opdat de bewoners
van elk der vier landsdeelen (Ringerike, Romerike, Vestfold en Hedemarken) ieder
2)
hun aandeel aan zijn zegenwerkende kracht zouden krijgen , of zooals de saga het
uitdrukt: þótti þat vera árvaent, þeir er nae i.
Met deze gebruiken zou ik een plaats in het Oudwestfriesche Schoutenrecht willen
verbinden. Hier lezen wij in het

1)
2)

Zie Karsten t.a.p. blz. 367.
Heimskringla I, blz. 97.
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1)

eerste kapitel het volgende: Thit is landriucht [thera] Fresena and skeltanriucht.
Thi grewa, ther an Freslande [grewa] wessa skel, hi skel wessa fulre berde bern
and sin riucht unforlern. Hi skel bi Suthermutha inkoma and koma to Franekere [in
thet del] mith werdere were, mith thes koninges iefte, mith breve and mith insigele.
Franeker is de huldigingsplaats van den graaf in Westergo; nog in de Gesta
2)
Abbatum Orti S. Marie wordt medegedeeld, dat de Hollandsche graaf Floris naar
Friesland komt ter inhuldiging in 1235: honorifice ab hominibus terre receptus est
ac pro comite in partibus Westerginis, videlicet in Franecre, ubi locus ad hoc
constitutus habebatur, recognitus... Wij kunnen daaraan toevoegen de beschrijving
die van de inkomste van den graaf wordt gegeven in een charter van 1328: hy sal
inkomen door het water, gemeenelik gesegt Zuut-Mude, in Staveren, ende daer
moet de Heer Graaf toonen syne opene brieven, geseegeld met den seegele des
Heeren Konings van Alemanien. Ende de Heer Graaf sal intreeden ende geeven
aan allen een goede vaste vreede. Ende alle die van den geheelen lande sullen
geseide vreede ook vestigen ende houden... Dit gedaan synde, sal de Graaf
voortgaan van Staveren in Kempenesse tot syn land, dat Hofland genaamd werd.
Daar na sal hy voort-gaan van Kempenesse in Aldenem, ende van Aldenem in
Vronen-akker tot den Groenendale, ende aldaar sullen sy alle voor hem verschynen.
Men kan vragen of deze tradities betrouwbaar zijn. In het oude schoutenrecht is
de uitdrukking in thet del na de woorden to Franekere niet in alle teksten
overgeleverd; in den codex U staat slechts to Franekere, terwijl in het Jus municipale
Frisionum, den ouden druk (van 1470?) en in het hs. Roorda daarachter is te lezen
in dat del. Deze uitdrukking kan worden opgevat als ‘in dit landsdeel, district’ (dus
= dêl),

1)
2)

W. Steller, Das altwestfriesische Schulzenrecht in de Germanistische Abhandlungen 57 blz.
13.
Ed. Wybrands, Leeuwarden 1879, blz. 169.
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maar ook als ‘in dit dal’ (= del). Men zou dus kunnen denken dat zich langzamerhand
uit dit ‘del’ heeft ontwikkeld een Groenendael of Viridis Vallis. De oorkonde, waarin
dit staat, is van Willem IV en schijnt niet boven allen twijfel verheven te zijn. De
daarin genoemde plaatsen Kempenesse en Aldenem heeft men, zoover ik weet,
1)
nog niet op de kaart kunnen aanwijzen . De weg van Staveren naar Franeker leidde
destijds over de Galemadammen langs Bolsward en Tjerkwerd. Hier komen die
namen niet voor.
Is dit niet hypercritiek? In elk geval, indien men al twijfel koestert aan de echtheid
der oorkonde, dan bewijst dat nog niet, dat de plaatsaanduidingen gefingeerd zouden
zijn. Dat ware een vreemde methode, die zich aan vervalschingen schuldig maakte,
welke zoo licht waren aan te toonen. Een bestaande traditie zal dus in dit stuk wel
haar neerslag hebben gevonden en al is die overlevering wellicht voor een belangrijk
gedeelte meer sage dan geschiedenis, daarom toch niet zonder eenigen reëelen
grondslag. In het licht der bovengenoemde Skandinavische parallelen kan men
kwalijk anders zeggen, dan dat de weg, waarlangs de inhuldigingstocht van den
graaf plaats had, zeer wel in nauw verband kan hebben gestaan met den
heidenschen cultus, welks middelpunt dan Franeker moet zijn geweest. Deze god,
in het Noorden Freyr genoemd, zou dan, te oordeelen naar den naam van het
eindpunt van dien tocht, daaraan volkomen hebben beantwoord.
Vragen wij, of er van dezen god nog meer getuigenissen zouden zijn bij te brengen,
dan moet het antwoord luiden met alle in deze kwesties noodzakelijke voorbehoud:
misschien in den ouden plaatsnaam Vroonloo. In het Aardrijkskundig Woordenboek
(IX, blz. 38) deelt Van der Aa over het Noordhollandsche dorp St. Pancras mede,
dat dit dorp hoogstwaarschijnlijk ‘een deel van het aloude Vroonen was, het welk
veelen, zonder grond, voor een aanzienlijke koopstad gehouden hebben’.

1)

Naar vriendelijke mededeeling van Dr. Wumkes in brief van 13 Dec. 1927.
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In 1297 werd het door Jan I verbrand en bij den herbouw kreeg het vermoedelijk
zijn naam naar den beschermheilige van de plaats. Onze gegevens zijn nog veel
schaarscher dan in het geval van Franeker en ik kan het dan ook niet verder brengen
dan een zekere mate van waarschijnlijkheid.
In de Annales Egmundani van Joh. a Leydis wordt gesproken van een schenking
1)
aan Egmond, waaronder begrepen waren in Vrolen seu Fraula mansus novem . In
2)
een oorkonde van 1063 wordt het gespeld Vronlo , in den blaffert van de inkomsten
3)
der Abdij van Egmond (1083-1120) in meer Frieschen vorm Franlo . Het woord
beduidde dus eigenlijk een loo, zooals dit het geval is met vele andere plaatsnamen
in ons land, waarvan echter het laatste gedeelte vaak verschrompeld is tot een
toonloos -el. De beteekenis van dit woord is in de Nomina Geographica Neerlandica
I, blz. 155-160 uitvoerig behandeld; hier worden als etymologisch verwante woorden
vermeld ohd. laoh, loh, loch en oe. leah, leag (eng. lea, ley, lay). In Duitschland
beteekent het gewoonlijk ‘laag hout, kreupelbosch’, maar daarnaast ook ‘bosch in
het algemeen’. In Engeland daarentegen is het een naam voor ‘weide, grasland’ en
dat dit reeds van oudsher de beteekenis is geweest, mag men afleiden uit een
diploma van het jaar 805, waarin te lezen staat: Campus armentorum id est Hridhra
4)
leah . Trouwens ook in Duitschland schijnt deze beteekenis naast de andere
hierboven vermelde te hebben bestaan; in de NGN wordt verwezen naar de
uitdrukking suochen kelber in dem lôhe. Maar zeker is dit niet, want wij vinden in
het Beiersche gedicht ‘Jagd’ van Hadamar von Laber den regel ich hân ouch manig
kalb ûf walden funden, waar met dit kalb natuurlijk een jong hert bedoeld is. Dan
zouden wij dus ook in dem lôhe als ‘in het bosch’ kunnen weergeven.

1)
2)
3)
4)

Caput VII.
L.Ph.C.v.d. Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland I, Nr. 85.
Ib. Nr. 105.
Vgl. Kemble, Cod. Diplom. I, 232.
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Aan de gegevens der NGN kan men nog toevoegen, dat ook in het Noordgermaansch
dit woord bekend is en wel in den vorm ló; het komt hier echter nagenoeg uitsluitend
als tweede lid van plaatsnamen voor en beteekent dan, evenals in Engeland,
‘grasland, weide langs een rivierbed’. Voorbeelden van zulke namen zijn Osló,
1)
Hafsló, Borgló en Spangarló .
Etymologisch hangt dit loo, germ. *lauhaz, samen met lat. lucus ‘bosch, heilig
woud’, lit. laukas ‘veld, weide en akkerland’ en skr. loka ‘open ruimte’. De
grondbeteekenis schijnt derhalve geweest te zijn ‘open ruimte in een bosch’, zooals
2)
nog het geval is in de taal van het Eemsgebied, waar het woord volgens Abels
beteekent ‘kleinere Waldfläche, eine solche in der sich eine Lichtung befand oder
künstlich geschaffen war’, dan ook ‘Lichtung’ zelf. Het Nederduitsche lo beteekent
elders ‘alleenstaande boomengroep in een heide’. Uit die grondbeteekenis kon zich
eenerzijds ontwikkeld hebben die van ‘open veld, bouwland, weide’ of ook ‘met laag
hout en struikgewas begroeide plek in een bosch’, bij uitbreiding dus ook weer
‘bosch in het algemeen’. Gewoonlijk verbindt men dit woord met den verbaalstam
3)
*leuk, *louk, ‘licht, helder zijn’ ; wij zien hier dus een zelfde beteekenisontwikkeling
als in fr. clairière en hd. Lichtung. De beteekenis van ‘licht’ zou ook tot haar recht
4)
komen, indien met R. Meringer als verklaring werd aangenomen ‘het wel
5)
onderhouden bosch, waarin het onderhout gekapt is’ , maar deze verklaring schijnt
beter thuis te hooren in een tijd, waarin een wel ontwikkeld houtvesterswezen is,
dan in de Oudgermaansche periode.
Stellig heeft het woord in vele Nederlandsche plaatsnamen

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. Fritzner, Ordbog over det gamle norske Sprog II, blz. 550 en I. Aasen, Norsk Ordbog blz.
455. Cf. ook J. Brøndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik I, blz. 167.
Ortsnamen des Emslandes blz. 56.
Zie Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine blz. 535.
Wörter und Sachen IX, 1926, blz. 113.
Als bezwaar tegen de andere verklaring voert hij aan, dat een open plek in een bosch niet
als een heilig woud kan worden beschouwd. Zie daarover beneden.
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de beteekenis van bosch, en wel in het bijzonder van ‘loofhoutbosch’ gehad. Dit
blijkt ten duidelijkste uit namen als Almeloo, IJpeloo, Espeloo, Boekeloo, Eecloo,
1)
Linteloo, Rijssel, Bramel, Gorsel e.a. . Het is dus aan te nemen, dat deze namen
gekozen zijn, omdat de nederzetting in de nabijheid van een bepaald bosch gevestigd
werd. Maar vele loo-namen zijn op deze wijze niet te verklaren, daar in het eerste
lid van zulke woorden een andere verhouding der nederzetting of van de bewoners
ten opzichte van het bosch wordt uitgedrukt. Evenals nu het lat. lucus behalve ‘bosch’
ook in het bijzonder ‘heilig woud’ kon beteekenen, zoo mogen wij vooronderstellen,
dat ook het Germaansche woord lôh sacrale beteekenis kon hebben. De vereering
van wouden en boomen, reeds door de Romeinsche schrijvers vermeld, is te bekend,
2)
om daarvoor nadere bewijsplaatsen aan te halen ; tot op heden houdt soms een
plaatsnaam de herinnering aan zoo een heidenschen boschcultus vast. In dit verband
is voor ons van belang het reeds door Grimm genoemde Heiligenlôh in het gebied
van Hoya, een plaats aan de Weser, iets boven de vereeniging met de Aller. Want
deze naam is dezelfde als die van het Noordhollandsche Heiloo, dat in oude
oorkonden genoemd wordt Helichelo (1063) en Heilgalo (1083); Melis Stoke spreekt
3)
van de kerk te Heilichlo . Het is stellig niet toevallig, dat bij dit dorp de Willebrordput
gevonden wordt: de Katholieke vereering zet hier, als zoo vaak, een heidenschen
cultus voort.
Het bosch, als heilige offerplaats, wordt door Tacitus in zijn beschrijving van den
Nerthusdienst castum nemus genoemd, dat is een ‘onaangeroerd bosch’, wat
4)
Lucanus in zijn Pharsalia (3, 399) noemt ‘lucus numquam violatus’ . Dat maakt
Meringers verklaring wel zeer onwaarschijnlijkheid, want een

1)
2)
3)
4)

Zie G. Kurth, La frontière linguistique en Belgique et dans le Nord de la France I, blz. 366-371.
Zie Grimm, Deutsche Mythologie I, blz. 60 vlgg.
Rijmkroniek I, vs. 582.
Vgl. Servius in Aen I, 310: lucus est arborum multitudo cum religione, nemus uero composita
multitudo arborum, silua, diffusa et inculta.
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welonderhouden bosch zou dan met de heiligheid der plaats weinig strooken. Het
bosch werd integendeel geheel intact gelaten, maar een open plek daarin, hetzij
van nature aanwezig of ten behoeve van den eeredienst opengekapt, was de
eigenlijke offerplaats.
Zulk een plek was zeker op een of andere wijze van de profane omgeving
afgezonderd, bijv. door een haag (vgl. de beteekenisontwikkeling van Hain en de
haag om de woning van de Schoone Slaapster), of wel door banden, die er om heen
gespannen waren. Het Noorsche recht kent om de dingplaats de vébǫnd en men
kan vergelijken den rooden draad (περισχοίνιον) waarmee de volksvergadering te
Athene omspannen was. Pausanias (VIII, 10, 3) vertelt van het gebied van den
Poseidontempel te Mantinea, dat het door zulk een draad van de profane wereld
1)
was afgescheiden. In dit verband maakt Güntert een vergelijking met de woorden
gr. τέμενος, lat. templum, die eveneens als een omspannen ruimte kunnen worden
verklaard. Niet minder illustratief zijn de woorden σηϰός ‘omheinde plaats, vervolgens
tempel’ en lat. sacer, dat oorspronkelijk waarschijnlijk ook beduidde ‘afgeperkt tot
godsdienstig gebruik’ (cf. sancire).
Een open ruimte, in een bosch afgescheiden, is dus ook bij de Germanen aan te
2)
nemen. Daarop kan ten overvloede nog wijzen de mededeeling van Tacitus , dat
de heilige paarden ‘publice aluntur iisdem nemoribus ac lucis’. Die paarden graasden
dus op weilanden midden in een bosch en die open plekken waren natuurlijk
eveneens den dienst der goden geheiligd.
Vroonloo is niet de eenige loo-naam in dit gedeelte van Noord-Holland. Behalve
Heiloo vinden wij nog Schoorl dat in den Egmontschen blaffert in den vorm Scorlo
voorkomt; dit woord beteekent ‘bosch aan het strand’ en is dus samenge-

1)
2)

Der Arische Weltkönig und Heiland blz. 128.
Germania c. 10.
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1)

steld met mnl. schoor, eng. shore . Evenals Vroonloo tot Vroonen werd verbasterd,
2)
wordt in een schenking van 1094 het dorp Scorlewalth genoemd ; men heeft het
achtervoegsel -loo toen blijkbaar niet meer begrepen.
De geestgrond om Alkmaar was blijkens bodemvondsten in den Romeinschen
tijd reeds bewoond. Er waren dus ook middelpunten van den openbaren cultus,
heilige bosschen waarin offers werden gebracht. In het Zuiden lag Heiloo, waarvan
de godsdienstige beteekenis gelegen was in de heilige bron, in het Noorden
Vroonloo, waarvan wij nu wel mogen zeggen, dat het een middelpunt van een
vruchtbaarheidscultus is geweest. Tegenover het groote aantal loo-namen, die in
geenerlei verband tot den heidenschen cultus staan, vormen deze beide Westfriesche
plaatsen een geringe minderheid; de ongelijke verhouding is voor de verklaring van
Vroonloo in den door mij aangegeven zin, niet gunstig. Indien er echter ook andere
overeenkomstige namen zouden zijn aan te wijzen, ware daardoor althans
aangetoond, dat er wel degelijk enkele plaatsnamen op -loo hebben bestaan, die
een herinnering aan den heidenschen cultus bewaren.
Dit is het geval met Ermeloo, dat in een oorkonde van 855 onder den naam van
3)
Irminlo voorkomt . Dit Irmin vinden wij terug in den naam van de heilige zuil, die
Karel de Groote in 772 liet vernietigen in het land der Saksers. Deze Irminsûl, zooals
het eerste deel der Annales Fuldenses, dat gewoonlijk aan Einhard wordt
toegeschreven, dit idolum Saxonum noemt, brengt men terecht in verband met het
4)
bericht van Widukind van Corvey , dat de Saksers in 530 aan hun god Mars, die
bij hen als (H)irmin vereerd werd, een naar hem genoemde zuil hadden opgericht.
de

Volgens dezen kroniekschrijver, die op het eind der 10
samenstelde, zou dus

1)
2)
3)
4)

eeuw zijn geschiedenis

Verdam, Mnl. Wdb. VII, 651.
V.d. Bergh, l.c. Nr. 99 en 92.
Zie Bondams Charterboek blz. 32.
Rerum gestarum Saxonicarum lib I c. 12.
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de god Tīwaz - want men neemt aan, dat deze met den naam van Mars wordt
bedoeld - den bijnaam Irmin gedragen hebben. K. Helm verklaart, dat dit een
gevolgtrekking van Widukind is, die den naam Irminsûl niet meer zou hebben
1)
begrepen . Het heeft inderdaad den schijn, dat het staaltje van Middeleeuwsche
etymologie, door Widukind ten beste gegeven (quia Hirmin vel Hermis Graece Mars
dicitur), aanleiding was voor de gelijkstelling van Irmin en Mars, daar staat toch
de

tegenover, dat een monnik van de 10 eeuw nog wel de beteekenis van dit woord
had kunnen weten, wanneer nog in een handschrift van een eeuw vroeger een
Oudsaksische afzweringsformule wordt opgeteekend, die de godennamen Thuner,
2)

de

Uuôden en Saxnôt bevat en wanneer nog in de 9 eeuw de Fulda Annalen den
naam Irminsûl kennen. Het komt mij daarom zeer waarschijnlijk voor, dat Irmin de
bijnaam van den god Tīwaz is geweest.
3)
T.E. Karsten is ook van meening, dat Irmin den god van den krijg aanduidt en
4)
hij wijst op den oudnoorschen bijnaam van Odin Iǫrmunr (uit *ermuna-) . Het is
daarom zeker geoorloofd het bosch Irminlo dichtbij de grens van het Sassische
gebied in ons land te beschouwen als een bewijs voor de vereering van den
krijgsgod. Het blijft natuurlijk onzeker, of in dit woud ook een zuil was opgericht; de
daarvan bekende voorbeelden in Duitschland doen het echter wel veronderstellen.
5)
Bewaart de Paalberg bij Ermeloo daaraan nog een herinnering ?

1)
2)

3)
4)

5)

Altgermanische Religionsgeschichte I, blz. 339.
Ook de beschrijving van de zuil: nomine Martem, effigie columpnarum imitantes Herculem,
loco Solem schijnt toch eerder te wijzen op een nauwkeurige overlevering, die Widukind
gekend heeft.
Germanisch-finnische Lehnwortstudien blz. 11.
Minder zeker is zijn opmerking dat de irmingot van het Hildebrandslied evenzoo zou zijn te
verklaren. Hier zou ik liever willen denken aan de opmerking van Widukind betreffende het
woord irmin: quo vocabulo ad laudem vel ad vituperationem usque hodie etiam ignorantes
utimur. De meening van Pertz, dat deze zinsnede zou slaan op het woord Mars en een
etymologisch spelen met de woorden mâr ‘beroemd’ en mara ‘incubus’ zou zijn, is wel zeer
gezocht.
Aan deze voorbeelden zou nog zijn toe te voegen het Duitsche Godeslo, waarnaast ook de
naam Godensloh voorkomt (Förstemann, II, 1 blz. 1072 en II, 2 blz. 1417); dit zal wel op een
Wôdanslôh teruggaan. Het Nederlandsche Woensel is eerder samengesteld met het suffix
sele, sala, waardoor echter zeer onwaarschijnlijk zou zijn, dat het eerste lid iets met Wodan
te maken heeft. Intusschen zou Woensel ook wel een -loo-samenstelling kunnen zijn, zooals
blijkt uit namen als Gorsel, Bramel, Rijssel en derg.
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Maar keeren wij tot Vroonloo terug. In het verband der hier genoemde plaatsnamen
lijkt mij de verklaring van dit woord als ‘bosch aan Vrô gewijd’ de overweging ten
volle waard. Het is mij echter niet gelukt, sporen van een heidenschen cultus te
vinden. Evenmin weet ik, of de wijding der daar gestichte kerk aan Pancratius, die
in deze streken overvloedige vereering genoot, daarop kan wijzen. Zeker niet de
vita van dezen heilige, die in 304 als veertienjarige martelaar gestorven zou zijn.
Intusschen is het zeer opmerkelijk, dat de eerste kerk, die Augustinus in Engeland
1)
zou hebben gesticht, juist aan dezen heilige gewijd werd . Dat doet vermoeden,
dat er wel eenige aanknoopingspunten zijn geweest. In het leven van den heilige,
2)
dat buitengewoon arm aan bijzonderheden was , zijn zij stellig niet te vinden. Maar
den

dan misschien in den dag zijner vereering, den 12 Mei, en wel in dezen zin, dat
op of omstreeks dezen datum een heidensch feest bestond, dat aldus gekerstend
kon worden. De keuze van dezen jeugdigen martelaar om de harten der Angelsaksen
te winnen, zou dan daarop berusten, dat zijn naamdag het beste geschikt was om
een heidensche plechtigheid te vervangen. Dat een cultus in het begin van Mei met
den landbouw kan samenhangen, behoeft wel niet nader te worden betoogd.
De wonderlijke sagen, die Soeteboom mededeelt in zijn 1661 te Amsterdam
verschenen boekje ‘Vroonens Begin, Midden en Eynde’, waarin hij weet te verhalen
van een Romeinsçhe bezetting die aldaar zou hebben gelegen, van het Tribuythuys,
dat de Noormannen er hebben gesticht en van den geweldigen bloei, die de
scheepvaart van den Rijn daaraan zou hebben

1)
2)

Acta Sanctorum Maii III, blz. 20.
Ibidem blz. 17 vlgg.
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gegeven, zijn zeker niet te beschouwen als een aanwijzing voor eenige bijzondere
beteekenis van dit dorp. Deze zeepbel heeft Simon Eikelenberg reeds doen
uiteenspatten door zijn zakelijke kritiek in ‘Gedaante en gesteldheid van
Westvriesland voor den jare MCCC en teffens den ondergang van het dorp Vroone
(Alkmaar 1714) en zeker heeft het in nog fellere kleuren geschilderde relaas bij
Dirck Adriaensz Valcooch in zijn ‘Cronycke van Leeuwenhorn, voortijden ontrent
1)
der Sype enz. (Amsteldam 1740) deze fictie niet tot nieuw leven kunnen wekken .
Franeker en Vroonloo bevatten dus als eerste lid het zelfde woord frôn. Wij zagen,
dat het gewoonlijk in verband wordt gebracht met het indeclinabele adjectief frôno,
opgevat als gpl. Intusschen kan men toch moeilijk aannemen, dat een vorm Franla,
e

die in een oorkonde van de 9 eeuw reeds voorkomt, het woord frōno (fri. Frāna)
reeds in zoo verren staat van afslijting zou vertoonen. Hier blijkt veeleer, dat het
eerste lid is geweest frān. Hetzelfde is dan ook voor Franeker aan te nemen. Er is,
dunkt mij, geen bezwaar tegen, dit als een gsg. op te vatten, die dus zou
beantwoorden aan het got. fraujins. Terwijl frauja een an-afleiding is van een stam
*frau̯a-, is betreffende freyr niet zoo zeker, hoe het is op te vatten; Noreen rekent
het tot de i-stammen en gaat dus uit van een grondvorm *frau̯i-, maar Falk en Torp
beschouwen het als een oude n-stam, die tot de vocalische declinatie zou zijn
overgeloopen. Er is inderdaad geen reden, waarom het on. Freyr niet op een
grondvorm *fra a- zou kunnen teruggaan. Voor de ohd. vormen moet men eerder
2)
een stam *frau̯a- of *frau̯an aannemen ; hier komen echter geen andere vormen
voor dan nsg. frô en de reeds genoemde verstarde gpl. frôno. De gsg. zou hebben
3)
geluid *frôan. Daaraan beantwoordt de os. vorm frôhan , waarnaast ook voorkomen
frohon, frahon,

1)
2)
3)

Deze gegevens was collega J. Huizinga zoo vriendelijk mij uit zijn aanteekeningen mede te
deelen.
W. Braune, Althochdeutsche Grammatik § 222 opm. 4.
Gallée, Altsächsische Grammatik § 330 opm. 2.
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1)

froian, fraon . Met deze vormen is het eerste lid der plaatsnamen Franeker en
Vroonloo rechtstreeks te vergelijken; ook hier hebben wij een gsg. aan te nemen.
In dit opzicht is er dus, naar alle waarschijnlijkheid, verschil met de jongere vormen
vroondienst, frônbote en derg., die zijn samengesteld met een oorspronkelijk
tweelettergrepig woord. Hier kan frôno de grondvorm zijn, waarvan de verklaring
als verstarde gpl. mij intusschen maar zeer weinig kan bevredigen.
K. Helm heeft met nadruk gezegd, dat de Duitsche god Frô slechts in de
2)
mythologische handboeken bestaat . Indien dit juist is, moeten wij daaraan
toevoegen, dat dit dan voor de Friezen in elk geval niet behoeft te gelden. Men komt
in verzoeking hier aan de Inguaeonen te denken, wier stamgod Ingue is geweest.
Deze naam is een wisselvorm van Freyr (vgl. het on. Yngvifreyr) en bewijst dus, dat
3)
juist Frô of Frâ door de Inguaeoonsche stammen werd vereerd . Tot deze groep
behoorden stellig de Friezen. Ook de Angelen, die de vereering van Ingue naar
Engeland hebben medegenomen, waar nog enkele sporen in de literatuur zijn te
vinden. In het runenlied wordt hij genoemd onder den vorm Ing, van wien verteld
wordt, dat hij het eerst mid Eastdenum zou zijn geweest. In de stamtafels van het
4)
Anglische rijk Bernicia wordt hij vermeld onder de vormen Ingue, Ingenus en Inguet .
Ik meen uit het hier bijeengebrachte te mogen besluiten, dat de plaatsnamen
Franeker en Vroonloo de herinnering aan een vereering van den god Frô kunnen
bewaren; kan men in dergelijke kwesties het slechts zelden tot zekerheid brengen,
van een groote waarschijnlijkheid mag men toch zeker hier wel spreken.
L e i d e n , December 1931
J. DE VRIES

1)
2)

3)
4)

Ibidem § 331 opm. 2.
Altgermanische Religionsgeschichte I, blz. 274 noot 84. Ook Kummer heeft op zijn hem eigen
energieke manier hetzelfde betoogd, zie Bächtold-Stäubli's Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens III kol. 113-115.
Voor Yngvi zie o.a. R. Much, Der germanische Himmelsgott blz. 12 vlg.
Philippson, Germanisches Heidentum bei den Angelsachsen blz. 131.
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Een vaantje in 't gelag
Van vaan, vaantje, als benaming voor een bepaalde hoeveelheid vochts, bepaaldelijk
dranks, en - nog meer bepaald, zoo niet bij uitsluiting - biers (vier ‘maten’, mensurae
quatuor, zegt Kiliaan) heb ik nog bij geen der commentatoren van onze oude
tooneelstukken en kluchten een bevredigende, afdoende verklaring gelezen.
Misschien dat zij ergens schuilt, maar ik heb haar niet kunnen vinden. Toch was of
is zij wél te vinden, en men is er soms zoo dicht bij geweest, dat men - zooals wij
dat bij raad- en zoekspelletjes noemen - ‘zich brandde’. Een vaan of een vaantje is
- om maar terstond te zeggen wat ik meen te kunnen aantoonen - in eerste
beteekenis een naam voor de figuur, gevormd door elk viertal streepjes met welke
de waard of de waardin de door den gast of de gasten bestelde ‘maten’ bier heeft
aangeteekend; de gemaakte vertering wordt dan, bij 't scheiden van 't gelag, naar
't aantal heele vanen (groepen van vier streepjes) berekend, en voor de onderdeelen
naar de verdere streepjes: t w e e , of een paartje (twee streepjes), gelijk aan twee
‘maten’ (of een halve vaan); of é é n streepje dat één ‘maat’ vertegenwoordigt, welke
laatste (maat) dan met den naam genoemd wordt, welke de - (naar gewest en plaats,
en óók naar den tijd, verschillende) - kleinste eenheid draagt (pint, kan of welken
naam anders). Heeft de waard vijftien streepjes geschreven, dan rekent hij den
gasten als verteerd voor: d r i e vaan, é é n paartje en - laat ons zeggen - é é n pintje.
Ik heb geen moeite gedaan, om - zelfs bijvoorbeeld maar voor de vaan, het vaantje
biers in de stukken van Bredero - na te gaan, hoe wij die eenheid, het vierendeel
van een vaan, met haar technischen naam moeten benoemen; men moet er, in het
Woordenboek, artikelen als kan, mengelen, pint, en straks ook stoop,
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maar eens op nalezen, om spoedig te bespeuren, in welk een verbijsterenden
doolhof men zich heeft gewaagd wanneer men trachten wil voor de verschillende
gewesten, plaatsen (en tijden) den naam dezer eenheid vast te stellen; alleen door
uitvoerige tabellen te maken zou men tot een duidelijk inzicht en overzicht kunnen
1)
geraken . Maar zoodanig onderzoek is, voor 't geen ik hier wil bespreken, niet
noodig. Ik kan mij daarbij houden aan de omschrijving van Kiliaan: mensurae quatuor,
vier ‘maten’; den term ‘maat’ dan in mijn betoog te nemen als een algebraïsche x,
waarvoor, naar gewest, plaats (en tijd), voor elk afzonderlijk geval de speciale,
technische maat-n a a m (pint, of welke het dan blijkt te moeten wezen) kan worden
gesubstitueerd.
***

Vaan is dus in de eerste plaats (straks volgt het, voor mij althans, overtuigend bewijs)
de naam voor een figuur, gevormd door v i e r streepjes welke aanwijzen dat men
voor vier ‘maten’

1)

Hier volgen enkele gegevens voor de bepaling van den inhoud en voor den naam van eene
‘maat’ = ¼ vaan.
A. Uit eenige Woordenboeken.
V a e n e . Mensurae quatuor rerum liquidorum praecipuè. Kiliaan.
V a e n . Mesure de quatre pots. Mellema.
V a e n e . Vier kannen. quatre potes. De la Porte.
V a e n . a measure of four quarts. Hexham.
V a e n . (F.) (Stoop) a measure (for beer) of two quarts. Sewel.
V a a n . onz. Twee kannen of vier mingelen. Halma.
V a a n . Biermaat van twee kannen. Marin.
V a a n , maat voor drank, meestal voor bier, waarschijnlijk gelijkstaande aan twee pint,
Oudemans, Wdb. op Bredero.
V a a n . Vier pintjes; p a a r t j e 2 pintjes. Uit Wbd. d. Nederl. Taal XII, 98, art. Paartje.
Een vane biers, anders twee stoopen of vier pinten, Loquela 38.
B. Uit officieele stukken enz.
o

Een kintje (kinnetje) of vierendeel (sal houden) elf vaanen. Utr. Placaatb. 3, 855 a (a 1597).
't Bier vercopen tot 4 stuyvers de vaen, twee stuyvers de bol, eene stuyver de mingelen, en
o

acht penningen het pintgen, Utr. Placaatb. 3, 993 a (a 1659).
Aant. van J. te Winkel op Kl. v.d. Koe, 120 (Bredero I, 216): Een paertje is eene pint, een
vaen een mengel, en 64 Amst. mengelen maakten 40 Dordsche stoopen of een half vat uit;
120 Amst. mengelen, 76 Dordsche stoopen of eene ton. Zie Wagenaar, Amsterdam II, fol.
469.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

124
in 't krijt staat: naam, te vergelijken met de namen van deren soortgelijke, in de
herbergen of bij 't (kaart)spel gebruikelijke krijtfiguren waarin streepjes het aantal
gebruikte pinten, potten, pullen of glazen, of der gemaakte ‘punten’, aanwijzen en
1)
bewijzen: ik noem boom, kam, karzeleer, leer .
V o o r d e n w a a r d zijn de vanen die hij met krijt geschreven of geteekend
heeft het hulpmiddel om straks voor de gasten de rekening van hun vertering op te
maken. Voor d e g a s t e n beteekenen de vanen de porties bier van vier ‘maten’
welke zij opgedronken hebben. Vandaar en aldus de beteekenisovergang van: figuur
die een vaantje voorstelt, in die van: portie bier van vier ‘maten’ die getapt, geschaft
en genoten is: er zijn zóó veel vanen gedronken, dat wil zeggen: zooveel porties
bier van vier ‘maten’. Vervolgens beteekent vaan dan meer in 't algemeen: een
zekere (groote) portie bier: men geeft een vaantje in 't gelag; men geeft een vaantje
ten besten; men wedt om een vaan; men legt (ergens) een vaantje (op) uit; men
2)
wenscht om een vaan; men waagt ergens een vaan aan . Zulke hoeveelheden van
vier ‘maten’ werden - ook dat blijkt telkens uit onze spelen en kluchten - in
maathoudende vaten - kannen - van één of meer vanen getapt; een vaan beteekent
in onze kluchten en spelen ook heel dikwijls: e e n b e p a a l d e p o r t i e b i e r i n
e n m e t de kan waarin die wordt getapt en geschaft (in die beteekenis komt het
woord

1)

2)

Zie B o o m (I), I, 2, c, a) en β), in Wdb. d. Ned. Taal III, 410; k a m bij Ter Laan 384b;
k a r z e l e e r , Joos, Waasch Idiot. 802; L e e r (II), 2, c), in Wdb. d. Ned. Taal VIII, 1305. B o e r e n k r i j t (Wdb. III, 177), waarnaar in enkele dezer artikelen verwezen wordt, is iets
geheel verschillends (verg. b.v. Buiten, 1931, blz. 264).
Een vaantje laten tappen, Bredero II, 174; III, 122. Seven vaen geven in 't gelach, I, 153; een
vaen ten besten geven, I, 347; een vaen (geven) in de Graef van Meurs, II, 40. Bossen (botsen)
om een vaen wie de hartste cop heeft, Coster, Teeuwis 549. Een vaen of twee (er op) uyt
leggen, Bredero II, 215. (Iets) wenschen om een vaan, Huygens, Tr. Corn. 901 (Eymael).
Wedden om een vaen, v. Focquenbroch, Aeneas 93. Om drie vaen wenschen, ald. 122. Een
vaen durven wagen, ald. 146. Een vaen naar binnen lappen, v. Paffenrode, Ged. 108.
In Noord en Zuid 24, 534-'5 deelt J.E. ter Gouw een groot aantal plaatsen uit 17de- en
18de-eeuwsche kluchten mede.
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soms onzijdig voor). En ten slotte beteekent dan vaan: een v a t , een k a n , waar
1)
een ‘vaan’ (vier ‘maten’ biers) in gaat: een v a a n s - k a n . Zóó vindt men vaan nog
bij De Bo: ‘V a n e , v a a n . Steenen kan inhoudende twee stopen (d.i. vier liters of
mingelen of acht pinten)’. - Gelijk reeds aangeduid, het zou gemakkelijk gaan, elk
dezer beteekenissen met een rijkdom van voorbeelden uit, wat ik maar noemen zal:
onze kroeg- en kermisliteratuur, te staven en te bewijzen.
Een teekenende plaats tot opheldering en bekrachtiging van de eerste beteekenis
- een kroegtafreeltje waar men de krijtstreepjes aan den wand als het ware vóór
zich ziet - is de volgende uit:
Een cluchte van d'een ende d'ander twee soldaten, eenen ouden Boer, met een
Ionghe Boerin sijn wijff, ende een aerdige Weerdin; een van Breughel's Boertighe
Cluchten (I, blz. 22 vlg.). De beide soldaten hebben den boer in de maling genomen,
en laten hém voor 't gelag opdraaien.
dander.
Waerdinne, maect ons de rekeninghe net.
Met cort opset, betaelt den Boer het gelach.
Weerdinne.
1.2.3.4. 5.6.7.8. 9.10.11.12. 13.14.15.16 vier vanen; men mach
niet gaen met gerekent lach, 2. sal ic goet schrijven.
eenen schellinck de vaen tot mijnen gerijven;
aen bier sal blijven 27. stuyvers int geheel.
Boer.
Is het Bier soo dier?
Waerdinne.
Het is Rotterdammer, dat cost iuyst soo veel;
Van binnen (‘vrij in huis’) moet ic hebben 2. gulden 1. stuyver,
Want sy hebben den cost (den prijs) opgebanct al suyver.
(Enz.).

1)

Een kruyck van een vaen, Coster, Tiisk. 659. Een paer vaens kruyck, ald. 664. Een paer
vaens kan, Bredero, Sp. Brab. 252. Een kan van drie vaen, Fokkens, Kl. v. Dronkk. Hansje,
blz. 11. Een vaans kan, Halma. - Geuzenvaan, geuzenbeker, -kroes (‘Hier bood men hem...
Een Geuse vaen’, Stalp. v.d. Wiele, Uitgelez. Dicht. (uitg. v. Vloten), 142).
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Ik zie hier als 't ware vóór mij, (maar misschien verbeeld ik mij te veel), hoe de
waardin, de streepjes natellende, telkens d o o r , n a a s t of b o v e n elke vier een
dwarsstreepje haalt, en zoodoende van de z e s t i e n streepjes v i e r vaantjes
maakt.
Een tellende herbergierster zien wij ook voor ons in Bredero's Klucht van de Koe
(vers 221 en vlg.), waar Giertgen de Waerdin spreekt:
Hoe staet de Rekeningh? laet sien, een, twee, dry, dats vier,
Een vaantje voor 't licht, een vaan voor 't huys, en noch een bier.

Of hier de getallen een, twee, dry, vier slaan op vier a f z o n d e r l i j k e streepjes,
vertegenwoordigende vier ‘maten’, samen één vaan, of dat de waardin vier
g r o e p e n van vier streepjes (vier vanen) telt, lijkt uit het verband niet uit te maken.
‘Een vaantje voor 't licht’, en ‘een vaan voor 't huys’ moeten, vertrouw ik, zoo worden
verstaan, dat de waardin, behalve het bedrag voor de verteerde vanen biers, óók
het gebruik van 't licht en van 't huis (logies?) in vanen biers berekent, dat wil zeggen,
het ‘licht’ en het ‘huis’ elk met den prijs van één vaan biers betalen laat. Elders wordt
voor 't gebruik van een spel kaarten (‘een gladde kaart’) een vaan (biers) in rekening
gebracht (Bredero, Sp. Brab. 1743):
Schreef hij niet voor een gladde kaart een heele Vaene biers?

In dit verband past ook de volgende plaats uit Coster's Tysken van der Schilden
(vers 619):
(vraag). Laet sien eens, hoe veel staet er wel aen bier?
(antw.). Niet meer als acht vanen, en dan een paertje voor 't vier.

Hier behoeft het vuur dus maar met (den prijs van) een halve vaan, een paartje
(twee streepjes in 't krijt), vergoed te worden.
***
Het zijn deze gevallen, waar er sprake is van ‘een vaan voor 't licht’, ‘voor 't huis’,
voor ‘een gladde kaart’, die het
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denkbeeld hebben gewekt, dat vaan daar n i e t (zooals toch zeker het geval is) een
in bier uitgedrukte gelds-w a a r d e is, maar alsdan een geld-s t u k , een muntstuk,
zou beteekenen.
Het is het eerst opgekomen bij Mr. J. Pan die het heeft uitgesproken in De
ste

Taalgids, 1 Jaargang (1859), blz. 32, in een artikel over P a a r d j e als naam voor
zekere op de Noordhollandsche kaasmarkten gebruikelijke korting op iederen stapel,
van welken naam hij den oorsprong zoekt in p a a r d j e , den naam van zeker
1)
muntstuk . Hij knoopt daar 't volgende aan vast: ‘Wij wagen een soortgelijke gissing
ten aanzien van het woord vaan... een maat voor drank.... Het is niet onmogelijk,
dat deze maat, evenals het p a a r d j e , den naam van een muntstuk ontleende,
waarop een vaan of een vaandel voorkwam. Mijn geachte vriend van der Chijs,
hierover door mij geraadpleegd, meldde mij, dat op vele oude munten, inzonderheid
van Vlaanderen en Henegouwen, een ruiter te zien is met een lans, aan welke een
vaan is gehecht. De stukken hadden den naam van grooten met den ruiter of
cavaliers. Het kwam hem niet onwaarschijnlijk voor, dat zulke geldstukken in de
volkstaal vaan of vaantje konden heeten, zooals bij Bredero namen van geldstukken
voorkomen, hem van elders onbekend.
Evenwel onze gissing over dit woord blijft onzeker, zoolang als het geldstuk niet
bij een onzer oude schrijvers wordt gevonden....’ Tot zoover Mr. Pan.
Zooals het meer gaat, wat als een gissing, een onderstelling, een mogelijkheid
werd geopperd, wordt, al ontbreekt ook het bewijs, en al vermag men het zelf niet
bij te brengen, door lateren als vaststaand en bewezen aanvaard. Aldus is in dit
geval - ik meen het eerst - gedaan door J. te Winkel, in een noot bij vers 120 van
Bredero's Klucht van de Koe (in uitg. Unger I, 1890, blz. 216) bij de woorden: ‘ick
wed om een Vaen’.

1)

Op alle Noord-Hollandsche kaasmarkten korten de kooplieden aan de boeren bij de betaling,
voor elke stapel te Hoorn dertig, en elders vijf en dertig centen, waarvoor de verkooper eenige
verversching, als koffij, bier, wijn en sterken drank kan eischen. Op de graanmarkten is dit
mede gebruikelijk. Deze korting draagt den naam van het paardje (enz.), J. Pan, in De Taalgids
I, 1859, blz. 31.
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Te Winkel zegt daar: ‘De namen vaen en paertje zijn ontleend aan muntstukken
waarmeê men eertijds de biermaten betaalde. Een paertje was een stukje van
anderhalven stuiver met eenen ruiter als stempel; op een vaentje was een ruiter
1)
met lansvaan of penoen gestempeld’ .
Hier is de sprong in het onbewezene, of over het onbewezene heen, stoutweg
gedaan. Onbewezen blijft dat vaan (vaantje) in het Amsterdam van Bredero's tijd
metterdaad als volksnaam voor een muntstuk heeft bestaan. En al ware dit bewezen
of te bewijzen, dan zou het nog van de waarde van zulk een muntstuk afhangen,
of men er in dit verband iets aan hebben zou, omdat die waarde zou moeten strooken
met wat vier ‘maten’ bier in die dagen kostten, hetgeen wij op zes stuivers mogen
2)
stellen . Maar noch voor 't een, noch voor 't ander, bij te Winkel aanwijzing of poging
tot bewijs.
***

1)

De stellige verklaring van Te Winkel is door Stoett aanvaard, blijkens aant. op Sp. Brab. 1743,
in Tijdschr. 27, 240, ook door Van Moerkerken (aangeh. Tijdschr. Munt- en Penningk. XIII,
blz. 137) en Terwey; Vercoullie heeft haar in zijn Bekn. Etym. Wdb. 3de druk 1925, blz. 359b
opgenomen. Van Rijnbach, De Kluchten v.G. Az. Bredero (1926), blz. 102: vaen... waarsch.
naar de munt, waarop een ruiter met een vaan (enz.). - Wat paertje betreft, hiervan staat het
vast dat deze vorm in onze kluchten-literatuur enz. als muntnaam voorkomt, en het denkbeeld
van Mr. Pan - die paertje ook in de verbinding ‘een paartje bier’ als muntnaam opvatte - om
vaan in dergelijke verbinding eveneens als naam eener munt te verklaren, was zeker
begrijpelijk, maar hij gevoelde dat het bewijs van het voorkomen en het gebruik van dien
naam moesten bewezen worden, alvorens men ze zou mogen toepassen. Dat naast paertje
(= paard-je) muntnaam, paertje (= paar-tje), tweetal voorkomt, en dat paertje als benaming
voor een hoeveelheid bier moet worden opgevat als paer-tje, tweetal (ook de vorm paer-ken
komt voor), is wel overtuigend aangetoond door Boekenoogen, in het art. P a a r t j e , in 't
o

Woordenboek der Nederl. Taal, Dl. XII, kol. 98 (a 1911). Zie over paertje uitvoerig: J.E. ter
Gouw, in Tijdschr. Munt- en Penningk. XIII (1905), blz. 133-140.
Een zeer onbevredigende poging tot verklaring van vaan vindt men bij Kollewijn, S. C o s t e r ,
Werken (1883), in een aant. op vers 549 van Teeuwis: Vaan - zekere biermaat. De bierhuizen
hingen dikwijls een houten vlagje of vaantje uit.
Knuttel geeft voor vaen: Kl. v.d. Koe 120: mengel bier; Moortje 670: groote kroes; 1315: kroes.

2)

Mr. Pan (Taalg. I, 33) spreekt van Bilderdijk's verklaring, waarover bij 't oordeel aan de
geleerden laat. Men vindt die in de Verkl. Geslachtl.: V a a n , een maat, van vangen. V, § 99.
Het woord is een samentrekking van het oude vaïng.
Ver beneden de waarde tapt Reymken, bij Roemer Visscher, het bier. ‘Hier over in 't landt is
alle dingh goet koop.... Tot Reymkens hoort men 't gelt te verquisten, Die geeft de vaan om
een stoter, 't ontbijten voor drie groot’, Brabb. 183.
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Na dezen - naar ik meende, onvermijdelijken - uitstap, thans het - toch niet te boud
aangekondigde overtuigend bewijs voor mijn beweren dat wij voor de verklaring van
vaan als de naam voor een bepaalde hoeveelheid bier moeten uitgaan van een
door krijtstreepjes gevormde figuur die meer of minder gelijkenis met een v a a n ,
een v a a n t j e , een v l a g g e t j e heeft. Mijn eerste bewijs, 't geen voor de vanen
en vaantjes in Breughel's, Coster's en Bredero's spelen alles bewijst wat ik wensch
te bewijzen, ontleen ik aan het Versuch eines bremisch-niedersächsischen
Wörterbuchs van 1767.
Bremen is hier ver vandaan, maar de benaming vaan is, bewijsbaar, in 't Oosten
en Noorden in gebruik geweest, dus zal men dit getuigenis, al komt het van ver-weg,
1)
niet wraken . Men leest daar (Dl. I, 341):
F a n e , F a a n (eerst wordt de gewone beteekenis krijgs-, legervaan
genoemd, en dan:), was man mit der Kreide je zu vier Strichen anschreibt.
Vorn an diesen 4 Strichen wird gemeiniglich ein Querstrich gezogen,
welches dann einer Reüterfahne, Standarte ähnlich ist. E n e F a n e
B e e r : Eine Zeche Bier.
Berghaus heeft deze omschrijving overgenomen in zijn Sprachschatz der Sassen
(I, 436a); alleen heeft hij er de woorden: ‘in den Dorfschänken’ ingelascht: F a n e ,
F a a n , ... was man in den Dorfschänken mit der Kreide je zu 4 Strichen anschreibt.
- Maar Berghaus heeft nog iets meer: hij verwijst naar een artikel F a a n e , met twee
a's gespeld, op een vroegere bladzijde (I, 431b): F a a n e . Ein altes
Flüszigkeitsmaasz, vier Kannen oder Kruusz enthaltend (Ostfriesland). Dit laatste
F a a n e dus een bewijs voor vaan in een der jongere, afgeleide beteekenissen.

1)

Een paar oude plaatsen uit oostelijke streken.
o

a . 1464: 6 vanen biers, betaelt 6 old. vlems, Rek. v. Hattem, bij Verdam VIII, 1241); 4 vanen
biers, ald.; 2 vanen biers, ald.
o

a . 1492: Item op sunter Claes avent eynen bierbusschop verkaren, den geschenkt II venken
dick biers, val. IV albers, uit rekeningen der stad Gelder, bij Fr. Nettesheim, Gesch. d. Schulen
im alten Hzgth. Geldern u.s.w. (1881), blz. 155, Anm. 1.
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Het vaantje of vlaggetje dat wij als hulpmiddel bij 't berekenen van de in 't gelag
verteerde viertallen ‘maten’ biers dienst zagen doen, bestaat uit vier streepjes, maar
het Brem.-niedersächs. Wörterbuch leert ons e e n n i e t m e d e t e l l e n d e
d w a r s s t r e e p kennen, die van de vier streepjes werkelijk iets dat op een vaantje
gelijkt, maakt. Ik stel mij hierbij de zaak zóó voor, dat (gelijk ik bij 't behandelen van
de plaats uit Breughel's Cluchte alreeds eerder zeide), bij 't oprekenen van de
streepjes die de getapte en geschafte ‘maten’ biers vertegenwoordigen, de teller of
telster, waard of waardin, elk viertal streepjes door een dwarsstreep vereenigt en
van elk viertal een vaantje maakt; dat dus de eigenlijke vaan-figuren eerst bij, of
onder dit optellen ontstaan. Een groep van vier streepjes naast elkander, zonder
meer, heeft toch te weinig van een vaan of vlag. Het moet, dunkt mij, mogelijk zijn
op de kermis- en herbergtafereelen van Breughel, Brouwer, Ostade, Jan Steen,
Teniers, met krijt geteekende ‘vaantjes’ aan te treffen. Maar ik ben er nog niet in
geslaagd, er te vinden.
***
‘Vanen’ van vijf streepjes - vier staande streepjes met één er dwars doorheen (de
figuur opleverende die men, met een zeer verre overdracht, bij ons een ‘turf’ noemt),
en die een getal van vijf vertegenwoordigen -, behooren niet (gelijk de ‘bier’-vanen
- zooals ik ze maar noemen zal -) tot een verleden tijdperk, gelijk althans in de
de

noordelijke gewesten; voor Vlaamsch België immers zijn er uit de 19 eeuw
1)
verscheiden blijken, dat ‘vane’ voor een hoeveelheid biers er nog gangbaar was .
Uit vijf schrapjes bestaande ‘vanen’ kent men bijvoorbeeld in West-Vlaanderen.
Bij De Bo lees ik het volgende:

1)

Verg. de volgende aanwijzingen. 'k Verwed een heele vaen, Vaelande (= Vandaele), Tyd-verdr.
1805-1806, bij De Bo 1066a. Die vaene ging ook door de kèl, dezelfde, ald. - Een vane bier.
Zij dronken twee vanen, De Bo, t.a.pl. Een vane biers, anders twee stoopen of acht pinten,
Loquela 38.
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V a a n , v a n e . - Een getal van vijf verbeeld door vier paralleele strepen met een
vijfde streep dwars er door
. Eene manier van een aantal bosselen hout of
andere dingen te tellen is dat men, opvolgendlijk vijf bosselen nemende, roept een,
twee, drie, vier en een aan de vaan, en dat men deze werking aldus gedurig herhaalt
totdat alles geteld is, terwijl iemand met een krijt telkens een reefken schrijft naarmate
men roept een of twee of drie of vier, en dan een reefken dwars door de vier eerste
als men roept een aan de vane. Als alles ten einde geteld is, dan vermenigvuldigt
men het getal der vanen door vijf, zoo dat b.v. 50 vanen mutsaards = 250 mutsaards.
Twintig vanen steenkolen, d.i. honderd zakken. ‘Hoe veel kolen hebt gij reeds van
den wagen gelost? “Ik ben aan het tienste vaantje”’ (d.i. ten minste 46 zakken).
***
De figuur van een ‘vaantje’, bestaande uit vier staande streepjes met een schuine
dwarsstreep er door, komt ook in Nederland met den naam vaantje voor. Men vindt
die figuur als eigendomsmerk op de kurken drijvers en het lood van het vischwant
eener Spakenburgsche visschersfamilie. In Eigen Volk, Tweede Jaargang, 1930,
blz. 12-15, heeft J. Koelewijn een opstel geschreven, waarin ook afbeeldingen
voorkomen, over een groot aantal der eigenaardige visschersmerken van de
Spakenburgers, onder welke enkele een bepaalden naam hebben. Daaronder is er
o

één, n . 26, dat genoemd wordt: ‘voantje-vol’: de bijbehoorende afbeelding vertoont
de door mij reeds meer genoemde figuur, welke in de wandeling ‘turf’ heet. En
zoowaar vind ik onder mijn eigene, eerst op 't laatst en ten laatste doorzochte,
aanteekeningen uit de laatste dertig jaren, deze: ‘Vaantje. Te Alfen a.d. Rijn de
naam voor de vijf streepjes die bij het turfschrijven gebruikelijk zijn. “Een, twee, drie,
vier, vaantje vol!”’
‘'t Voampie’ is in Groningen (Ter Laan, blz. 1131a) de naam voor: ‘de vijf streepjes
die men met potlood of met krijt maakt bij het tellen’; ‘'t Voampie vol’ is een Groninger
zegswijze, om te kennen te geven: ‘ik heb vijf kinderen’. Heeft
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dit met vaantje niets te maken? Kan het er niet een verbastering van zijn?
***
Voor het rekenen met vanen bij het lossen van turf, hulpmiddel bij het tellen van
de gevulde tonnen of zakken, hebben wij bij Verdam (Dl. VIII, 1241) een oude plaats
uit de Rekeningen van Schiedam, waar 't volgende staat:
Soo wie turff lossen wil, sal van den excijsemeester eerst halen een
bordekijn daerop die turftonsters scriven sullen by vanen den turf, die zy
tonnen.
Terecht onderstelt Verdam dat onder vanen hier moeten worden verstaan, de bij
het tellen van een bepaalde hoeveelheid gebruikelijke vlaggetjes. Wie zal uitmaken
of die vanen der Schiedamsche turftonsters uit vier of uit vijf streepjes hebben
bestaan? Denkelijk uit vijf. De vijfstrepige ‘turf’, immers, ontleent juist zijn naam aan
het ‘turfschrijven’ of ‘turven’: het opschrijven, met streepjes aanteekenen, van geloste
tonnen of volgestorte en opgedragen zakken.
***
Ik heb natuurlijk óók in het groote Duitsche Wörterbuch op 't artikel F a h n e (Dl.
III, kol. 1241-1242, in 1862 verschenen) nagegaan, of het voor mijn betoog iets
o

opleverde, en ik vond er alleen, onder n . 11 het volgende: schenkwirte kreideten
sonst mit strichen an die man f a h n e n hiesz. e i n e f a h n e b i e r , eine zeche.
Dat is blijkbaar ontleend, al staat het er niet bij, aan het Brem.-nieders. Wörterbuch.
o

Dan volgt onder n . 12 f a h n e als drukkersterm: proefblad, enz., maar daarna onder
o

n . 13: e r h a t e i n e f a h n e , schweiz. e s f ä h n l i , ist angestochen, hat einen
spitz. Dat lijkt merkwaardig veel op ons: een vaan, een vaantje op hebben, voor:
1)
beschonken zijn , en het is verleidelijk om te gissen, dat vaan als naam voor een
be-

1)

Een vaan ophebben. - Verg. daarvoor de volgende plaats, waar de uitdr. in woordspelend
verband wordt gebruikt. ‘Onse groote Kerck-toren (de groote mast van ons schip) had 's
ogtens, 's middags en 's avonts een vaan op, en noch was hij niet dronken’, Van Overbeke,
Rijmw. enz. 298 (uit: Reijs-beschrijvinge).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

133
paalde portie bier óók in Zwitserland bestaat. Maar het Schweizer. Idioticon, art.
F a h n e , bet. 7. Rausch, brengt geen bevestiging van die gissing. Het daar
medegedeelde doet eerder denken aan het beeld b.v. van het thuiskomen van een
bedevaart met een beevaartsvaantje (‘von einem Fest einen F. nach Hause bringen’).
Of F ä n c h e als naam voor: ein Wurf beim Kegelspiel, Saarbrücken, dat ik aantref
in Rheinisches Wörterbuch II, 236, met het door mij hier behandelde vaan in verband
is te brengen, moet onbeslist blijven. Onmogelijk lijkt het mij niet, wanneer er
bijvoorbeeld verband zou bestaan tusschen het getal omgeworpen kegels en het
aantal en de plaatsing van de streepjes waarmede dat getal wordt aangeteekend.
Maar dit is louter gissing.
Niets met het hier behandelde vaan heeft uit te staan het door Boekenoogen als
Zaansche visschersterm vermelde vaandel, als naam voor zeker ‘tal’ visschen,
namelijk t w e e h o n d e r d . Ik vermoed (Boekenoogen spreekt geen vermoeden
uit) dat wij hier te doen hebben met een toepassing van het woord vaandel, vendel,
legerschaar -, legerafdeeling van een zeker aantal manschappen of ‘koppen’;
1)
compagnie .
Leiden.
A. BEETS.

1)

Zie voor de sterkte van een vaandel of vendel voetvolk: L. Mulder, Journ. van Ant. Duyck, Dl.
I (Inleid.), blz. LII. Die sterkte was (zie t.a. pl.) in verschillende jaren 113, 130, 180, 200 en
300 man.
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Potteriana.
Potter's Minneloop is gebouwd op de theorie der vier verschillende soorten ‘minne’.
Achtereenvolgens heeft hij het over ‘gecke’, ‘goede’, ‘ongheoirlofde’ en ‘gheoirlofde
1)
minne’. In de ‘goede’ of ‘rechtvaardige’ liefde zal men vier trappen doorloopen .
De eerste graad wordt doorbloosd door de zoete verwachting van de uiteindelijke
bekroning der jonge liefde; de tweede wordt geensceneerd ‘in den gairde’.
So varen sy ten roden monde
Ende maken een vriendelyc ghescheyt

de derde is een soort ‘finstern’ en eindigt ‘in cameren’
Den vierde graet en sal gheen man
Mit bescheyde hem nemen an,
Ten moet mit sulker voirwairde sijn
Als ons bescrivet dat Latijn.

Daarbij teekende Te Winkel aan:
‘Potter's denkbeeld om bij zijn cursus der liefde aan te wijzen, hoe men trap voor
trap de zaligheden der liefde moest leeren genieten, was zeker op zich zelf niet
oorspronkelijk. Hij paste eenvoudig op de wereldlijke liefde toe, wat al reeds sinds
de twaalfde eeuw met de geestelijke liefde tot God was gedaan door de stichters
2)
der mystiek, die meer en meer de oude scholastiek was beginnen te verdringen’ .
Dat is misleidend: bijzonder die zet ‘op zich zelf niet oor-

1)
2)

Der Minnen loep. II. Boek, vers 743 sqq.
den

Te Winkel: Ontwikkelingsgang der Ndl. Letterkunde, I. Haarlem, 1908, p. 106. In den 2
de

druk (Haarlem 1922, I, 2 deel, blz. 125) wordt dit ietwat anders geformuleerd, nl. dat Potter
er toe kwam ‘als tijdgenoot van de predikers der mystieke liefde, die liefde [waarover hij
handelen zal] in vier verschillende soorten te verdeelen...’
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spronkelijk’ wat beteekent - hetgeen er op volgt bevestigt die verklaring - dat die
indeeling van den geleidelijken groei van den liefdehandel in trappen niet door Potter
verzonnen werd: maar dat hij zelf het denkbeeld der trappen of graden in het
liefdeproces overnam van de mystische opvattingen en voorstellingen van zijn tijd.
Dat is op zijn minst overdreven. Het is natuurlijk klaar dat hij den geest van zijn
tijd, die zulke sterke voorliefde voor die scala der goddelijke caritas en voor dit
geheiligd getal vier aan den dag legde, weerspiegelt, maar het is niettemin een feit
dat die overdracht op het aardsch liefdeleven niet door Potter werd ingevoerd, wat
Te Winkel schijnt te suggereeren. Woordelijk vindt men het reeds in Andreas
1)
Capellanus :
‘Quod autem dixi, eius, qui nulla bona fecit, amorem potius eligendum, quam qui
bona plurima peregit, hoe non in quarto gradu sed in tribus praecedentibus gradibus
interpreteris amoris. Sed si forte horum te sermonum perturbet obscuritas, eorum
tibi sententiam indicabo. Ab antiquo quatuor sunt gradus in amore constitute distincti:
2)
3)
primus in spei datione consistit , secundus in osculi exhibitione , tertius in amplexus
4)
5)
fruitione , quartus in totius personae concessione finitur’ .
Kan de overeenkomst klaarder uitkomen? Ook kan men hier wel terloops
6)
aanstippen dat Potter elders een zinspeling maakt op een Latijnsch geschrift en
dat een weinig verder een andere passus uit zijn tweede boek weer overeenstemt
met het onderscheid tusschen de ‘amor purus’ en ‘amor mixtus’ zooals dit wordt
7)
gemaakt bij Andreas Capellanus .

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

Andreas Capellanus: De amore libri tres. Recensuit E. Trojel. Hauniae, 1892, p. 32-33.
Vgl. Potter: II, 766-828; II, 813.
id.: II, 1167-1272.
id.: III, 1273-1344.
id.: IV, 1561 sqq.
id.: II, 1591:

Den vierden graet en sal gheen man
Mit bescheyde hem nemen an,
Ten moet mit sulker voirwairde sijn
Als ons bescrivet dat Latijn.
7)

cf. Potter II, 1717-1722 en A. Capellanus, o.c. pag. 182-184.
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e

Op een ander gebied stoot men op een soortgelijke uitbeelding. Uit de 14 eeuw
bezit men een vierhoekig kastje waarop de verschillende stadia van het minnespel
worden voorgesteld en waarvan er drie met de bij Potter afgeschilderde trappen
1)
overeenkomen .
J.F. VANDERHEIJDEN.

Naschrift op Mnd. geles (blz. 16).
Mijn vriend Stoett vestigt mijn aandacht op een vijfde, latere plaats waar geles
voorkomt, nl. in de Spiegel der Sonden, dus weer een Westvlaamse tekst, uitg.
Verdam, vs. 15771: Die ander zake die onse zinnen dese (de leugen) te schuwene
maect gheles, dats om dat si duvelic es, enz. Verdam tekent hierbij aan dat maect
gheles ‘overtuigt’, ‘noopt’, of minder waarschijnlik ‘maakt gereed, bereid’ zal
betekenen, wat mij geen van beiden aannemelik lijkt. Zoals Stoett te recht opmerkt,
zou men de woorden kunnen weergeven met ‘leert’. De prozavertaling geeft geen
licht.
Leiden.
J.H. KERN.

1)

Von der Hagen: Ueber die Gemälde in den Sammlungen der altdeutschen lyrischen Dichter....
II. Teil. in: Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1844, p.
308, waar hij spreekt van een kastje: ‘... Mittelbild, wo der Minner mit der Geliebten koset, die
auf einem Ruhebette halb liegt;... Die nächste Folge ist Kusz und Umarmung der beiden
Gelieben;... [dann] folgt natürlich, in allen Ehren, das Brautbette; die beiden hier nackt mit
einander Kosenden, sind jedoch über die Hälfte durch einen Teppich verhüllt, so wie durch
Laubwerk beschattet’.
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1)

De rijmen in drie kluchten uit de zestiende eeuw

Tot de dingen die afstand scheppen tussen de rederijkers en ons, behoort niet het
minst hun rijmtechniek, vaak ontwikkeld tot een zodanige virtuositeit, dat wij in de
eerste plaats het gekunstelde er in z i e n , maar nauweliks nog in in staat zijn het
verdienstelike er van te h o r e n . Konden wij dat wel, dan zou in menig geval ons
oordeel anders klinken.
Eveneens geldt dit voor het drama, hoewel in mindere mate: ook voor de
rederijkers was gelijkmatige stroming van het dialogies vers een fundamentele eis;
omgekeerd komt juist het ingevlochten strofies gedicht door de tegenstelling
daarmee, bij de tegenwoordige lezer eerder tot zijn recht. Wie zich nú in zulk werk
verdiept, let op deze vormen, noteert ze, evenals de plaatsen waar een afwijking
beneden de norm van vormvolkomenheid schijnt te blijven, die men de rederijker
gemeenlik aanlegt, en grondt op dit overzicht o.a. zijn oordeel. Slechts zelden wordt
daarbij nagegaan, in hoeverre de gekonstateerde afwijkingen boven of beneden de
‘norm’ inwendig worden gerechtvaardigd, misschien zelfs uitdrukking geven aan
wat ons anders zou ontgaan.
Ook die norm zelf is nog maar weinig bekeken. Wel weten we, dat het in
zestiende-eeuwse toneelstukken gewoonte was, de dialoog over te geven door
verdeling van een paar rijmende versregels over de beide personen:

1)

Naar aanleiding van Drie Kluchten uit de Zestiende Eeuw, een esbatement vande Schuijfman,
een esbatement van Hanneken Leckertant, een batement vanden Katmaecker; uitgegeven
en toegelicht door Dr. F.A. Stoett, Zutphen 1932. Prof. Stoett's doel was een lexicografiese
studie; het onderwerp van dit opstel brengt ons er toe, alle aandacht te laten vallen op een
onderdeel dat in deze opzet geheel en al bijkomstig werd. Hiermee is dus niets gezegd over
de waarde van het boek in zijn geheel.
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SCHUIJFMAN
S 5. Och die nu hadt een huijssbacken broot geschorst,
Twaer recht om onsen mont mee te m a e c k e n .
SLOEF
Ghans lijff, mijn lippen beginnen te s p a e c k e n
Van dorst; noijt duijpen so qualijck gestelt.

Minder werd er op gelet, dat door deze rijmkoppeling een vlot verspringende dialoog
kon noodzaken tot het driemaal gebruiken van een zelfde rijmklank. Dit is o.a. het
geval in de volgende regels van de Katmaecker:
DIE EERSTE
K 217. Sij staen somtijts meer quaets te seggen.
Dan trecken wijt ter herten en moeten b e c n a g e n
D'ANDER
Jae, this grote pijne.
D'E
220. This een deerlick verdriet, wij hebben reden te c l a g e n .
D'A
Eer ic mijn man meer soude v e r d r a g e n ,
Ic hadde liever diep in mijn vinger gebeten.

Liepen in zo'n geval de woorden van de eerste spreker op een half vers uit, dan kon
het eerste der drie opeenvolgende rijmen binnenrijm worden:
D'A
K 209.

Wij hebben die quaeste coop
Waer ic niet getrout, ic en troude nimmermeer.
D'E
Somtijts sijn wij siec, oft dan doettet hoeft seer,
Dan comen sij droncken t h u i j s .

D'A
Wie zoudt hem bedancken een c r u i j s ?
En dan stoeten zij haer voeten an den dreppel q u a n s u i j s .
215. Dan en wetense, hoe zijt sullen heffen of leggen,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

139
En als iemands woorden eindigden met gepaard rijm - hier onder zullen we zien,
dat ook dit zijn reden kon hebben - kreeg men een dergelike ‘onregelmatigheid’:
HEIJN
K 344. Dus wijl icker tho gaen vrij int o p e n b a e r .
Hier staet het huijs, dus clop ic v o e r w a e r :
Hou sick, hou.
TVROETWIJF
Wien hoer ick d a e r
Zo seer cloppen inder nacht nu?

Hiermee kan NYEUVONT 127/9 vergeleken worden, waar mej. Neurdenburg korruptie
vermoedde; die zal echter alleen in 130 of 131 schuilen.
Door deze enkele voorbeelden, er zijn er meer mogelik, ziet men hoe uit de
eenvoudige grondvorm van het gepaard rijm, door toepassing van het principe der
rijmkoppeling, een aantal aparte vormen logies ontstonden, die slechts schijnbaar
in strijd waren met de regelmaat van het geheel; en dan juist in die stukken, die door
hun karakter aan een heen en weer schietende dialoog behoefte hadden: de
kluchten. Dat het Spel van Sinne deze varianten niet of niet in die mate kende, lag
in zijn aard, die leidde tot rustiger betoog, en de spelers langere clausen in de mond
1)
gaf. Het lijkt vreemd, dat men, zoals o.a. Geurts deed, op grond hiervan van
2)
onvoldoende letterkundige verzorging der kluchten spreken kon ; het is toch eer
een verdienste dan een fout, dat een schrijver de vorm van zijn werk aan de aard
3)
ervan ondergeschikt maakt. Ook Matthijs de Castelein oordeelde zo .

1)

J. Geurts, Bijdrage tot de Geschiedeuis van het Rijm in de Nederlandsche Poëzie, [Uitgave

2)
3)

van de Kon. Vla. Acad. v. Taal en Letterkunde, 6e reeks n 34], 2 dln.; Gent 1904. Voor het
rederijkerstoneel is dit boek geen goede gids.
Deel I, blz. 327.
Const van Rhetoriken Strofe 73

o

(Poëten) weten haer stilen ende haer mannieren
Naer Homerus scholieren, wies zij ons leeren,
Hoe zij Commedien zullen fabriquieren
Hoe zij Tragedien moeten hantieren
Of Gesten verchieren van grooten heeren,
Met wat veersen iemends lof vermeeren
Amoruesheyd ontdekken, of schandighe zonden blend,
Willen zy iemend verheffen oft oock verseeren,
Elck met zyn propre snede zuldij dit vermonden gent.
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Geurts knoopte zijn oordeel vast aan het bekende citaat van Kalff, waarvan ik één
woord cursiveer:
e

e

‘De Nederlanders der 15 en 16 eeuw waren geen volk van denkers. Hun oog
was meer naar buiten dan naar binnen gericht; het uiterlijk der dingen trok meer
hun aandacht dan het innerlijk, het was hun vooral te doen om veel te zien en te
1)
h o o r e n , niet zoozeer om het gehoorde en geziene te overdenken’ . Op dat horen
2)
wordt door ons nog te weinig gelet. Lezen we niet telkens, ook bij Stoett , dat het
verdelen van een paar rijmende regels over twee personen waarschijnlik geschiedde,
om de tegenspeler het onthouden van zijn rol gemakkelik te maken? terwijl het
afgezien hiervan, toch alleen met het oog op het luisterend publiek, al aangewezen
zou zijn. Wie enigszins auditief aangelegd is, kan dit gemakkelik konstateren door
een stuk van een klucht hardop te lezen of te laten lezen, vooral in vergelijking met
fragmenten als op blz. 142 aangehaald.
Wanneer we een Const van Dramatike bezaten, zouden we onze kennis van de
techniek der zestiende-eeuwse tooneelschrijvers daaruit kunnen halen; nu dat niet
het geval is, en erg jammer lijkt het niet, zijn we aangewezen op onderzoek der
teksten zelf. Hoe gemakkelik en aantrekkelik wordt dit met zulk bizonder materiaal,
als de door Stoet uitgegeven drie kluchten bevatten.
Daar zijn de drie in de Katmaecker opgenomen rondelen; ingevlochten oordeelt
3)
Stoett , en dit is juister dan uit zijn verklaring blijkt: niet alleen sluit de verdere tekst
rijmend op

1)
2)
3)

G. Kalff, Gesch. der Nederl. letterk. in de 16e Eeuw, I, 186.
Drie Kluchten etc, blz. XX.
Ib., blz. XXIII.
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het rondeel aan, dit doet hetzelfde ten opzichte van wat voorafging - het hangt als
het ware in de tekst:
1)

...... /.yy/zz/a//abaaabab//b/cc/dd/......... .
Kunstig? Ik geloof niet dat we daarmee de dichter recht doen. In een levendige
dialoog geeft het strofiese gedicht hem gelegenheid, een aantal enkele verzen door
verschillende personen gesproken, rijmend te verbinden, wat in het schema van
het gepaard rijm uiteraard niet mogelijk is; van het verband hangt het af, of hij
daarvoor de ballade of het rondeel met zijn terugkerende regels zal gebruiken:
ROEL
K 169. Och Heijn. Heijn. doet mij nu bijstant,
En helpt mijn toch dit wijf beslechten.
DIE EERSTE
Heijn, ic rae u en beghint het niet.
HEIJN
Neen, ic en wijl niet v e c h t e n ,
Ic saet veel liever te Betlehem int c l o e s t e r .
D'ANDER
Ic sal u leren tegen vrouwen op r e c h t e n .
ROEL
175. Och, helpt mij toch, Heijn.
HEIJN
Neen, ic en wijl niet v e c h t e n .
DIE EERSTE
Ic soudt mijn clauwen in u baert ock v l e c h t e n ,
Ghij en derft niet wachten na sulcken v e r t r o o s t e r .
ROEL
Och, helpt mij toch, Heijne.
HEIJN
Ic en wijl niet v e c h t e n ,
Ic saet veel liever te Betleehem int c l o o s t e r .

1)

Dit is bijv. niet het geval met de ballade Schuijfman 293/9.
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DIE EERSTE
Jae, ghij en toecht niet een herinck vanden roester,
Al soudijse sien verbarren.

Ons oordeel over zo'n rondeel wordt nu niet bepaald door de vervulling van het
rijmschema, maar wij vragen of de dichter van de bewegelikheid en de geslotenheid
der strofe het gebruik heeft gemaakt dat in zijn tekst past. Hierboven is dat meen
ik het geval, en nog meer in het dronkemanstoneeltje K 271/8, waar de vrienden
na het rondeel uiteengaan.
Natuurlik vindt men zo geen wetten, waaraan de kluchtendichter moest gehoorzamen,
maar mogelikheden die hij gebruiken kon. Gevoel, gehoor en technies vermogen
leidden hem daarbij, en het lag in zijn aard niet de slaaf te worden van enig sisteem.
Men komt dan ook telkens gevallen tegen, waarin de rijmkoppeling, die in de vorige
citaten bewaard bleef, aan het behoud van het zuiver gepaard rijm werd opgeofferd.
De dialoog wordt er los door, maar vooral wordt het enjambement niet meer in toom
gehouden door het rijm:
HEIJN
K 101. Neen, neen, ic sal tkint eerst gesien hebben
Of die moeder gesproken, dats een voer al.
DIE EERSTE
Soe moecht ghij den ramp hebben.
HEIJN
Caest selfs den bal.
DIE EERSTE
105. Ach, goe Heijn, ghij sulter doen seer wel a e n .
HEIJN
Wijl ic u seggen niet roert dat schint die maen.
D'ANDER
En al waert ghij noch so groten d r o n c k a e r t
Ghij sultet doen.
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In Hanneken Leckertant, waarvan de schrijver geen der bovengenoemde varianten
gebruikte, en ook geen strofen inlaste, vindt men zo 33 maal, dat een spreker met
nieuw rijm begint; in de Katmaecker daarentegen maar 19 keer (en 6 van deze
gevallen hebben nog een bizondere betekenis); slechts 4 maal komt het tenslotte
in de Schuijfman voor.
Dit legt misschien beter dan een redenering de betekenis vast, die zogenaamde
afwijkingen voor een schrijver konden hebben.
Voor óns hebben ze waarde als bakens, bij het onderzoek naar de geest van een
letterkundig tijdvak, dat aestheties soms onbereikbaar ver af schijnt. Wij kunnen er
door leren zien, wat de dichter nastreefde en misschien, wanneer we daar prijs op
stellen, een maatstaf aanleggen die hem niet zo vreemd is als de onze... maar in
elk geval zullen we hem er op juistere wijze door leren lezen.
Tenslotte is inzicht in de techniek van een stuk of een schrijver een belangrijk
1)
hulpmiddel bij het krities onderzoek van een tekst .

1)

Een duidelik voorbeeld hiervan vinden we in de Katmaecker:

ROEL
K 23. Hebdij ijet te eeten?
HEIJN
Een bout van een gans die sal ic ons te voren geven,
25. Want ganse vleijs is alle mijn leven.
Geen beter spijs weet ic dan gansen.
ROEL.
Gheen gans bout en w e e t i c ,
Maer pasteijkens, die doen mijn thert verheugen.
Aanvaardt men de reeks van eigenaardige binnenrijmen, die Stoett uit K. noteert, dan valt de
wonderlike plaatsing der rijmwoorden in deze regels niet eens uit de toon; maar als men
eenmaal de techniese vorm van de klucht bestudeerd heeft - daarover onder meer - dan is
het duidelik dat deze ‘vreemde’ plaats, al door Geurts als zodanig gesignaleerd, (I, 330),
slechts een simpele verschrijving bevat, en dat men moet lezen:

K 26. Gheen beter spijs dan gansen w e e t i c .
ROEL
Gheen gans bout en e e t i c ,......
Daarmee vervalt tevens de gewrongen verklaring in de aantekeningen: ‘over ganzebout kan
ik niet oordeelen’. En dat nog wel bij de dronkaard en lekkerbek Roel; nee, de schavuit heeft
een fijnere smaak: ik houd niet van ganzebout, maar...
Voor een dergelike omzetting van woorden buiten het rijm, door Stoett wel verbeterd, zie men
in hetzelfde stuk vers 323.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

144
Voor we nu nog enkele verschijnselen uit de aparte kluchten bekijken, lijkt het
prakties een aantal feitelike bizonderheden in een schema naast elkaar te stellen.
De gegevens uit de paragrafen 19-21 van Stoett zijn daarbij zover nodig aangevuld,
of anders gerangschikt.
1)

S

L
G 17

K

2. Aantal verzen bij 605
St.

39 en 560

583

3. Idem volgens
onderschr.

615

39 en 561

592

4. Rijm

gepaard

gepaard

gepaard

1. Plaats in de
G 16
bundels van T.M.B.

A9

5. Ingelaste strofen 1 ballade2)

-

3 rond.

6. Dubbelrijmen

-

26

7. Rijmen van
4
klemtoon op bijtoon

7

5 of 6

8. Door St.
20
aangebrachte
tekstverbeteringen

17

45

9. 3 of 4 × dezelfde 165)
rijmklank als
eindrijm

-

2

10. Middenrijmen

-

-

18

11. Binnenrijmen

5

-

5

12. Aantal × dat
4
spreker met nieuw
rijm begint

33

19

13. Onpaar rijm

-

350/5

13

7)

509

3)

4)

6)

8)

Uit dit overzicht blijkt duidelik, dat L eenvoudig gecomponeerd en naar verhouding
goed afgeschreven is; de vervaardiger

1)

Ik vermeld hier dat Hanneken Leckertant te Haarlem door Trou Moet Blycken werd opgevoerd,
op St. Jansdag 1592, na afloop van het ‘Spel van sinnen genaemt Devangelische maeltijt’,
o

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

n 5 uit bundel A.
K eindigt daarbij met een dubbel rondeel.
L opent met een proloog, bestaande uit een rondeel en vier balladen; het staat niet vast dat
deze dezelfde auteur heeft als het stuk.
S opent ook met een ballade.
Hiervan 199/203 niet bij S.
Hiervan 355 niet bij S.
Hiervan 427 en 434 niet bij S; 35, 61, 212/4 erbij gerekend.
Over een enkele plaats kan men natuurlik van mening verschillen.
Hiervan 56 en 477 niet bij S; 194 erbij gerekend.
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van bundel G beschikte blijkbaar over een behoorlik leesbare tekst. Van S kan men
dat laatste ook veronderstellen, maar niet van K, dat een buitengewoon aantal
kennelike fouten bevat. Het werd daarbij ‘met een minder mooie hand later
1)
bijgeschreven in de foliant die Goossen ten Berch zoo keurig schreef’ , terwijl de
spelling er op wijst dat degene die dit deed niet erg tuis was in de lang niet vaste,
maar toch binnen zekere grenzen zich bewegende spellinggewoonte van omstreeks
1600.
Verder bevat K een groot aantal m i d d e n r i j m e n .
Ik meen dat het gebruik is hieronder te verstaan, dat in een paar rijmende regels
ook halverwege onderling rijmende woorden voorkomen. Aldus in Sint Jans
Onthoofdinghe:
408. Dör dat vrolycke gheluyt // dör spels gheclanck,
mijns sherten conduyt // in vröchden ontspranck.

Van b i n n e n r i j m spreekt men dan, als een woord midden in de regel rijmt op het
eind (Eng. leonine verse):
De Groote Hel (TMB, F 2) 640/1.
Ick wachter /vrij/ ick ben soo blij
mijn hert leyt int verlangen.

In het drama der rederijkers komt het laatste meest ‘overlopend’ voor, a, a, (a) b,
b, (b) c,.....
Twee door Stoett niet aangegeven plaatsen uit de Katmaecker hebben dit;
(overzicht noot 8)
VROETWIJF
K 423. Ic en gae niet met u, nu weetijt s l o t ,
Voer ict kint zie.
HEIJN
Suldij dan met mij gaen?
VROETWIJF
Jaet sonder s p o t .

1)

Drie Kl., blz. X.
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HEIJN
Thuijs na mijn k o t ic loop rechtevoort

Stoett heeft wel twee hierop gelijkende plaatsen uit de Schuijfman opgetekend, en
ook binnenrijm genoemd. Ze zien er als volgt uit:
SLOEF
S 240. Helpt toch ons arme capuijnen ter n o o t .
DOCHTER
Hout, waer sijde? daer is een b r o o t .
Bidt voor de ziele van onse moedere.
SCHUIJFMAN
Wadt, waa, niet dan b r o o t ?
SLOEF
Wa vleijsch toe goedere.

Luistert men naar rederijkerswerk met aandacht, zonder alleen op vol rijm te letten,
dan konstateert men vaak grote klankgevoeligheid; zo komt in S veel assonance
voor in het schema van bovenstaand voorbeeld: (248) bediet, niet, berespe, (ziele)
hespe; (255) claer, daer, versnellen, (gaens) gesellen; etc.
Konstruktief heeft dit misschien ook betekenis, aangezien men het minder in
monologen vindt, als daar waar, op de caesuur, de dialoog wordt overgereikt;
waarmee de spreker, die hier het rijmwoord aan zijn opvolger moet laten, zijn tekst
tegenover het voorgaande toch vokaal sluit.
Hoe dit zij, met deze soort van klankverwantschap moet men de beide door Stoett
genoemde plaatsen gelijkstellen, en niet met het konstruktief veel sterker
(overlopend) binnenrijm. Dat b r o o t hier geen assonance maar vol rijm is, versterkt
de welluidendheid niet, noch schijnt het me andere waarde te hebben; het is als
woordherhaling slechts prozaïes logies.
Duideliker wordt dit, wanneer de gelijke woorden dichter bij elkaar staan, zoals
in de volgende regels van de Schuijfman, evenmin als het normale binnenrijm S
475/7 in § 19 genoteerd:
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SCHUIFMAN
S 54. Certeijn, wij blevender met die p r o y e .
SLOEF
Hou veijn, ick vind en sie ginder een schaepsk o y e .
SCHUIFMAN
Een s c h a e p s k o y e ? daer maeckt ghij mede confuijs.

De 18 ‘middenrijmen’ van K zijn van heel andere aard; een voorbeeld maakt dat het
best duidelik:
HEIJN
K 12. Ic en quam mijn dagen noijt in dit g e w o e l .
ROEL
Ghoenavent Heijn.
HEIN
Ghoenavent R o e l . Dat ghij wel vaert, dat sie ic g a e r n
ROEL
Van waer coemdij?
HEIN
Wt de t a v a e r n , daer heb ick dat lijf heel vol ghegoten.

Met midden- of binnenrijm heeft dit niets te maken, het is zuiver een grafiese kwestie:
een aantal halve verzen zijn, waarschijnlik om ruimte te sparen, met voorgaande of
volgende gekombineerd. Men kan moeilik veronderstellen dat de dichter dit zelf
gedaan zou hebben, eerder zal de vervaardiger van een afschrift tussen het origineel
en de Haarlemse tekst er zich aan hebben schuldig gemaakt, of de Haarlemse
afschrijver zelf. De laatste heeft of geleidelik de originele vorm van het stuk hersteld,
of al schrijvende zich zijn eigenaardigheid afgewend, want vrijwel alle afwijkingen
1)
vinden we in het begin ; verderop komen zelfs een paar voorbeelden van het

1)

In de eerste 50 regels wordt 7 keer aaneengeschreven tegen 4 maal niet; in de volgende 100
is die verhouding 8 tegen 11; in de hele rest van het stuk 3 tegen ong. 70.
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omgekeerde voor: daar wordt een enkele regel, door één persoon gezegd, in twee
1)
halve verzen onder elkaar geschreven .
Het is niet duidelik, waarom de uitgever, die verder heel wat spellingvarianten
2)
naar de noten verwees , deze schrijfvormen niet herstelde, in plaats van ze onder
de verwarrende naam ‘middenrijmen’ in zijn inleiding op te nemen; zo zou men
kunnen denken, dat hij er enige waarde voor de tekst aan toekende. Gaat men wel
tot verandering over, dan herkrijgt het stuk de vorm waar het krachtens zijn verdere
kwaliteiten recht op heeft en blijven er slechts een paar plaatsen over waar het rijm
3)
aanleiding geeft tot een opmerking ; het regeltal komt dan op 594, 95 of 96.
Voor de Schuijfman blijkt uit het overzicht een andere eigenaardigheid: de veelvuldige
opeenvolging van drie, eens zelfs van vier gelijke rijmklanken.
Het zal wel vooral op grond hiervan zijn, dat Stoett in dit stuk het rederijkerselement
zoveel minder op de voorgrond ziet treden dan in L. en K. ‘De vervaardiger is een
4)
minder bewust kunstenaar (resp. rederijker).....’
Die opeenhoping van rijmen is echter allerminst een gevolg van slordigheid of
onvermogen van de dichter, maar heeft in dit stuk een zeer duidelike betekenis. Om
dat te zien, moeten we in de eerste plaats letten op de toneelindeling van S.
Over het algemeen gaven de rederijkers de inwendige verdeling van hun stukken
aan door tussen de tekst te zetten: In, Uijt, Binnen, Pausa, maar konsequent waren
zij, of hun afschrijvers hiermee allerminst. Een andere aanduiding, voor

1)
2)
3)

4)

188/9, 269/70.
Ik bedoel vormen als hijt tvroetwijf (K 65 etc.), waarin de eerste t wordt geschrapt; besien =
besijen (K 49); bijstaen = bestaen (K 575).
24/8 werd daarvan al besproken; 35, 60/1, de laatste beide als een regel te lezen?; 352.
Hierin missen we na LOODE een paar woorden, rijmende op d r o n c k e n ; het volgende vers
eindigt op r a e t , het daaropvolgende op J a e t , j a e t (355).
Blz. XXIII.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

149
het gehoor, lag dikwels in de rijmen. Dit is niet het geval in NYEUVONT, om een spel
van sinne te noemen, ook niet in Hanneken Leckertant; in deze stukken wordt vóór
alles vastgehouden aan het regelmatig voortlopende rijm, dat niet alleen de clausen,
maar ook de tonelen aan elkaar koppelt, op de manier van ons eerste voorbeeld.
Wel in de CRISTENKERCKE, de Katmaecker en de Schuijfman; hier eindigt de laatste
1)
spreker van een toneel met gepaard rijm . In de Katmaecker zelfs zeer regelmatig,
waardoor duidelik is, maar dat volgde ook al wel uit de tekst, dat PAUSA voor 476
een regel te hoog staat. Op deze wijze begint ieder toneel met een nieuw rijm (de
zes hiervoor genoemd, blz. 143), en eindigt vokaal in zich zelf.
De schrijver van de Katmaecker offerde zo de rijmkoppeling aan een ander principe
op; die van de Schuijfman deed dit niet, maar kombineerde beide, en hierdoor kreeg
hij natuurlik een aantal keren drie maal dezelfde rijmklank achtereen.
SCHUIJFMAN
S 101. Ou, haest u Sloeff,
Want dees mare heeft niet, t'isser al e b b e ,
Maer int lijckhuijs ist al volle c r e b b e ,
(SCH. en SL. verdwijnen).
VROU
Mij is leet, dat ick niet noch eenen tant en h e b b e ,
113. Maer niettemin ick mocht noch wel v e r f r o i j e n ,
Adieu, ick wil mijnen pels gaen v l o i j e n .

1)

Opmerkelik is in dit opzicht het Spel van Sint Trudo (Kalff, T.M.B.), waarvan de tonelen
gesloten worden door een spreekwoord of een spreekwoordelike uitdrukking; meestal tevens
met gepaard rijm. Bijv.:

Tr. 493. Soo layt ons dan gaen, eer hier meerder tweste es,
want tes een quaet hoep daer dy duyvel de beste es.
Pausa

Tr. 1961. Men seyt ghemeynlyck, daer ick myn woort met sluyte:
die beste vrinden kintmen inder meester noot.
In
Vlg. het slot van de hoofdstukjes uit Valcooch's Regel.
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INNE
DE SONE VANT LIJCHUIJS
115. Och, och, de profundis.
DOCHTER
Och jae, voor alle d o i j e n .

Dit is ook volgehouden waar de klucht eindigt, met regel 600; de woorden die de
beide hoofdpersonen daarna tot het publiek richten, zijn op dezelfde wijze met het
voorgaande verbonden; onregelmatig is de overgang bij 495 en 586.
1)

Een tiental zogenaamde afwijkingen blijken dus bewijzen van de zorg waarmee
de Schuijfman, maar anders als Hanneken Leckertant, werd gekomponeerd - dat
de levendigheid er niet onder leed, zal iedere lezer vaststellen -; de vijf overblijvende
zijn ook van belang voor het verstaan van de tekst, wat al dadelik hier uit volgt, dat
de uitgever blijkens zijn interpunktie maar op een van deze plaatsen het verband
goed gevat heeft. Dit is in vers 234.
Schuijfman en Sloef zijn bij het lijkhuis aangekomen en beginnen nu hun bedelpartij
op de in kluchten zo geliefde manier: tussen hun vragen door uiten ze, voor de
persoon op wie ze slaan onhoorbare, verwensingen.
SLOEF
S 233. Och geeff wadt, eedel hertelijcke vrinden,
- dat u nimmermeer en moet deucht geschien 235. Wij hebbent toch al verloren.
SCHUIJFMAN
So ghij moocht sien.
SLOEF
En doet u charitate.
SCHUIJFMAN.
Och ja ghij, eerbaer lien.

1)

102/4; 113/5; 171/3; 303/5; 336/9; 398/400; 420/2; 455/7; 502/4 599/601.
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SLOEF
Dat geluck en gesontheijt moet van u vlien.
240. Helpt toch ons arme capuijen ter noot.

Het zal geen nadere verklaring behoeven, dat 239 met evenveel recht tussen haakjes
gezet mag worden als 234. Buiten het regelmatige rijmschema vallen dus de regels
die terzijde gezegd worden.
Ook met 155/6 en 162 is dat het geval; zij verraden aan het publiek, en onhoorbaar
voor de medespeler, wat er in de ‘treurende’ kinderen omgaat (156 meer = vaker).
266/7 geven een variant hier op: de schavuiten onderbreken hun verwensingen
tegen de zoon en de dochter om elkaar iets toe te voegen.
Wanneer men ziet hoe keurig en konsekwent de Schuijfman in elkaar zit, kan men
moeilik anders dan veronderstellen dat de enige plaats waar drie opeenvolgende
rijmen nu nog niet verklaard werden, 175/8, op dezelfde wijze moet bekeken worden.
Uit de tekst is dat niet zo dadelik te zien, maar wel wanneer men de regels leest in
verband met d e moeilike plaats uit het stuk, 73/97. Aangezien reeds meerderen
zich hiermee hebben bezig gehouden, en de verklaring van Stoett naar ik meen de
tekst geen recht doet, veroorloof ik me hier wat uitvoeriger op in te gaan. Schuijfman
en Sloef, de twee gewetenloze straatslijpers, hebben eindelik een slachtoffer
gevonden voor hun bedelarij, een stokdove vrouw van negentig jaar, van wie ze op
hun vragen niet dan zotte antwoorden krijgen. Ze staan buiten haar huisje te praten
en daardoor krijgt Sloef een inval:
SLOEF
574. Houtse coutende, ick sal daer binnen verseijsen
En vind ick ijet, wij sullen tsamen preijsen.
SCHUIJFMAN.
Wij moeten eeten, dus sijt vast inde weere.
[tegen de vrouw:]
En hebdij geen botermelck?
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VROUWE
Mijnen man trouden ick wel eere
Int jaer voor d'oorloch van loreijne.
80. Godt heb sijn lieve ziel......
SCHUIJFMAN
Ick wou dat ghij inden vijver saet oft inde fonteijne,
Oft aen een watermolen recht after dwiel.
SLOEF
Tuert baes, tuert.
SCHUIJFMAN
Parijst u fiel.
85. Al en hoort sij niet nobis haeren mots sou loncken.
SLOEF
En hebdij niet goeij vrou, dat wij eens droncken?

Stoett heeft in zijn aantekeningen opgemerkt, dat 76/7 niet zoals het handschrift het
geeft door Sloef, maar door Schuijfman gezegd worden; deze verbetering is hier
boven aangebracht. Bezwaar heb ik echter tegen de verklaring bij vs. 83: ‘Kerel kijk
uit of er onraad is, waarop Schuijfman antwoord: ja, wees maar voorzichtig: S l o e f
g a a t d a n o o k n i e t n a a r b i n n e n , maar spreekt de dove vrouw aan’ (ik
spatieer).
Sloef gaat inderdaad niet naar binnen, want hij is er al geweest! Men kan toch
niet anders veronderstellen, dan dat hij de gelegenheid na vs. 75 dadelik benutte;
in de tekst ligt dit ook, want tevoren spreken beiden de vrouw beurtelings toe, daarna
richt Schuijfman twee keer achtereen het woord tot haar. Daarbij geven een regel
of zes in een klucht, aan een gauwdief met praktijk tijd genoeg om het huisje van
een arme slokker door te neuzen. Veel van waarde was daar niet te verwachten,
hoogstens een beetje voedsel in het schappraai; en ook dat leverde niet veel op,
geen kaas, geen melk, geen spek. Toch was er wel iets, zoals uit de volgende regels
blijkt.
VROU
S 89. Wat? ginder over
Daer heb ick huijden een broot verworven,
Want de vrouwe vanden huijsse is daer gestorven.
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Zou Sloef dat brood bij zijn haastige speurtocht over het hoofd gezien hebben? Wie
kan het geloven. Is het dan niet duidelik waarom hij met ‘Tuert baes, tuert!’ voor den
dag komt? Het gevonden brood laat hij achter de rug van de vrouw triomfantelik
zien. ‘Parijst u fiel’ is het antwoord, waarvoor ik zou willen lezen: Prijst u fiel: prijs
jezelf gelukkig, of kortweg: hoera!
Er zijn twee plaatsen in de tekst die deze lezing ondersteunen.
Als de knapen van het lijkhuis gehoord hebben, gaan ze daar natuurlik dadelik
naar toe:
S 96. Wij crijgen elck wel n o c h een broot.

En daarnaast, want het voorgaande kan men ook wel anders opvatten, de woorden
die de kerels wisselen wanneer ze bij het lijkhuis aankomen:
SCHUIJFMAN
S 175. Mijn strotgadt verhangt van honger puere.
SLOEF
Ick gaff u vlus een stuck broots.
SCHUIJFMAN
Dats over lang duere.
- Ick schocktte noch een paer baerssen wel ter kuere -

In de tussentijd hebben ze met hun beiden dus het gestolen stuk brood verorberd,
en Schuijfman heeft ook nog kans gezien een paar achtergehouden baarzen naar
binnen te werken, zonder dat zijn kameraad dat in de gaten had: boeven, ook onder
elkaar. Dit wordt het publiek door die ene buiten het schema vallende regel, en door
het begeleidende gebaar, even duidelik gemaakt. Daarna jammeren de twee weer
samen verder, want het was toch maar een druppel op een gloeiende plaat.
De hier gegeven tekstuitleg ondersteunt wel de verandering van Parijst in Prijst,
maar doet geen dwingende verklaring van het beruchte vers 85 aan de hand; ik zou
alleen willen
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opmerken, dat voor m o t s s o u ook m o t s o u gelezen kan worden, en een varken
lijkt in deze omgeving meer op zijn plaats dan een dienstmeid. Ook kan l o n c k e n
hier heel goed ons loncken zijn, want uit vs. 104/13 blijkt dat de oude vrouw zo waar
verliefd op de landlopers is geworden; maar verdere gissingen laat ik graag over,
1)
misschien vindt een ander in deze richting een definitieve oplossing .
Hanneken Leckertant, de Katmaecker en de Schuijfman staan nu naast elkaar als
drie vanuit een zelfde techniek, die van het gepaard rijm, verschillend opgebouwde
kluchten. In het eerste overheerst de eenvoud van het doorgevoerde principe, met
versmading van iedere verlevendiging door bizondere versvormen; in die zin is het
't modernste van de drie.
De schrijver van de Katmaecker gebruikte wel strofen tussen de gepaarde verzen
door, en op een wijze die dat gebruik begrijpelik maakt; ook andere varianten van
het strakke schema werden door hem benut, waardoor zijn stuk pittiger van bouw
werd dan het vorige; iets van het losse van de inhoud zit ook in de vorm.
Het meest toneelschrijver was echter de autheur van de Schuijfman, die geen
verfraaiing zocht, maar de struktuur van zijn stuk en de bedoeling van bepaalde
verzen hoorbaar liet uitkomen, zonder de rustige onderstroom van het gepaard rijm
een ogenblik te verlochenen. Hier is de techniek volkomen ondergeschikt aan wat
de schrijver voor ogen stond, en wanneer we vormbeheersing een kenmerk van de
rederijkerskunst mogen noemen, hebben we in dit esbatement er een mooi staaltje
van.
Groene Kan.
B.H. ERNÉ.

1)

Ik wijs nog op de onregelmatige verzen S 505/10; voor ‘Waer ick thuijs’ (508) moet w.s. ‘So
ick thuijs waere’ gelezen worden.
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Bli(c)tri.
Bli(c)tri, het woord ‘zonder beteekenis’ is in den laatsten tijd van beteekenis geweest,
1)
want er is heel wat over gedacht en geschreven . Het is nu geen raadsel, ook geen
hapax eirèmenon meer. Thans rest nog de verklaring, de etymologie, zoo men wil.
Dat het een onomatopee zou zijn, kan ik niet aannemen, daarvoor is de logica,
dunkt me, geen terrein.
Ik meen de afkomst te kunnen aangeven, daarbij als uitgangspunt nemend, dat
het een terminus logicus is.
Vooraf ga nog iets ter nadere bevestiging van dit laatste.
Het is wel bijzonder, dat de plaats uit het bonte werk, met den sprekenden naam
Stromateis, van Clemens Alexandrinus, waar we het woord aantreffen, het
ste

de

fragmentarische 8 boek (2 hfdst.) is, dat handelt over onderwerpen uit de logica,
over de syllogismen; ik leg hier, met het oog op wat volgt, den nadruk op. Wat staat
er?... ‘of is een naam soms οἷον περ τὸ βλίτυρι ϕωνήμενον οὐδὲν σημαίνουσα?’
En hoe staat het met enkele bewijzen uit Galenus, den grooten Pergamener,
archiater als Hippocrates? Galenus heeft ontzaglijk veel geschreven over
geneeskunde, ja, maar ook over philosophie en logica. Zeide hij niet en heeft hij
niet in een mooi betoog uiteengezet ‘dat een goed medicus ook een wijsgeer is?
En is hij volgens velen, vooral volgens de Arabische geleerden, niet de vinder van
de vierde syllogistische figuur, de Galenische? Herhaaldelijk merken we in zijn
medische werken, dat hij vol was van de logica. Zoo b.v. in zijn περὶ διαϕορὰς
de

σϕυγμῶν. Als hij, 3 boek, cap. 4, vertelt wat de hoog door hem gewaardeerde
Archigenes van Apameia

1)

Een resumé gaf Dr. Beets in dit Tijdschrift 49, 126, waar ‘1648’ een drukfout is voor ‘1684’.
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(† 117) over den polsslag zegt, dan schrijft hij: de naam doet er niet toe
(Shakespeare's what's in a name is dus al oud), die komt er niet op aan ἀλλὰ ϰαὶ
τὸ βλίτυρι ϕασὶ ϰαὶ τὸ σϰινδαψός πολυτελῶς ἄσημά ἐστιν.
En in het beroemde boek over therapie, meestal aangehaald als Medendi
methodus, lezen we aan het eind van het tweede boek, dat evenals het eerste, nog
al polemisch is (tegen den kwakzalver Thessalus van Tralles, die onder Nero leefde):
zeggen de woorden dier en ziekte U dan niets, evenals het blituri en skindapsos?
En nu nog een geheel nieuwe vindplaats van ons woord, ook al weer, en dat is
van belang, in verband met de logica.
Zij staat in een Spaansch boek uit den tijd van Wolff en Deken, waarvan ze zeer
wel kennis hebben kunnen nemen, omdat het (in 1773) vertaald is, tweemaal in het
Engelsch (te Londen en te Dublin) en ook in het Duitsch (te Leipzig) en het, als ik
me niet vergis, wel naar den geest en naar den smaak van deze dames geweest
is. Het maakte geweldigen opgang en heeft zelfs de groote eer gehad gelijk gesteld
te worden met den Don Quijote, wat heel wat zeggen wil.
Ik bedoel Historia del famoso predicadór fray Gerundio de Campazas, alias Zotes,
ten name van den licenciaat Don Francisco de Lobon de Salazar, maar inderdaad
van den Jezuïetenpater José Francisco de Isla (1703-1781), den man, die Le Sage's
Gil Blas in het Spaansch vertaalde om die roof aan zijn land terug te geven, naar
hij zei. Het eerste deel is van 1758. Het is een satire als Don Quijote en heeft ten
doel den inhoud der preeken en de manier van preeken in Spanje te hekelen en
zoo te verheffen. Natuurlijk heeft de geestelijkheid het hard te verantwoorden en de

let wel - ook de scholastieke logica en dialectiek, - die in de 18 eeuw in Spanje
nog in haar ouden vorm schijnen te hebben gebloeid. De Inquisitie verbood het boek
van el padre de Isla (1760) en dit heeft gemaakt, dat de Societeit van Jezus er niet
veel pleizier van gehad heeft. Toch heeft Gerundio succes gehad,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

157
er werd zelfs van Gerundianisme en van Gerundiano's gesproken.
Campazas is een plaats in Noordelijk Spanje ‘niet zoo groot als Madrid, Londen,
Parijs of Constantinopel, maar dat was haar schuld niet, er was anders ruimte genoeg
omheen en een rivier deelde haar, als vele wereldsteden, in twee stukken’. Daar
woonde de boer Anton Zotes (= Zot), ‘de Rijke’ bijgenaamd, die geestelijke had
zullen worden, maar toen het zoo ver was, kwam verzet daartegen van zeker meisje
- er liepen ook al geruchten - en het gevolg was, dat Anton, op een keer naar de
kerk ging, niet om te zingen in het koor of bij het altaar, maar om te trouwen met
zijn buurmeisje, een oude schoolvriendin, Catanla Rebollo. Een zoon werd geboren
‘como unas flores’, als een bloem, die Gerundio zou heeten. Hij was knap van
verstand, voorlijk zelfs, want reeds vroeg verried hij aanleg voor prediker, zoodat
zijn bestemming was fraile te worden. Wat de jonge monnik als novicius leert, geeft
den schrijver van het boek reeds alle gelegenheid de school en wat men er leerde
over den hekel te halen en dit geschiedt wederom als Gerundio na zijn noviciaat de
‘artes’ gaat studeeren. Hier zijn het de ouderwetsche methode en de paedagogische
opvattingen, die danig onder handen genomen worden en wel op burleske wijze, á
carcajáda d.i. om te schaterlachen, zegt een Spaansch geschiedschrijver.
De leermeester van den jongen theoloog en filosoof, lector fra Toribio, is een
scholasticus in merg en been, die steeds en overal den logischen redeneertrant te
pas brengt; hij weet dan ook alle haarklooverijen en de dwaaste vragen door zijn
syllogistiek en sofisterijen op te lossen, maar als ‘Blictiri de terminus is, dan wordt
hij als een bezetene (era cosa de espiritarse’, Libro II, cap. 1). M.a.w. dan stond hij
tegenover iets ongerijmds, onmogelijks.
Ziedaar ons ‘bliktri’.
We zien, dat de Isla ‘blictiri’ een terminus noemt; het is geen geworden, levend
woord, maar iets gemaakts, een term,
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modus of formule, die als memoriaalwoord gebruikelijk was - naast tientallen andere
- in de scholastieke logica, speciaal in de syllogistiek, op den grondslag van
Aristoteles'. Organon. De beoefenaars kwamen door reeksen van zulke ezelsbruggen
(zie dit Tijdschrift 37, 75), figuren geheeten, hun geheugen te hulp bij 't zoeken der
syllogismen.
Op de klinkers vooral kwam het aan:
Asserit a, negat e, verum generaliter ambo,
Asserit i, negat o, sed particulariter ambo
leerde men immers nog in Port Royal (Arnauld et Nicole).
Ik herinner aan de uit de literatuur (Rabelais, Montaigne, Molière, Lope de Vega,
Espinel) zeer bekende reeks ‘Barbara, Celarent, Darii, Ferio’ die van zooveel
beteekenis waren voor de leerlingen der filosofie en wel door hun a, a, a; e, a, e
enz., die hun den weg wezen. Zoo kon bli(c)tri (en zijn varianten) met zijn i's als
symbolen wijzen op iets onmogelijks, iets onbegrijpelijks, nonsens, want een
syllogisme met twee particuliere premissen (met het symbool i dus) geeft - zoo had
Aristoteles gedecreteerd - geen behoorlijk besluit en men heeft zich daaraan
gehouden. Locke was een dergenen, die er tegen opkwam in zijn Essay on human
understanding (1690) IV, 17 § 8.
Het is nu wel duidelijk, dat het beter is van verklaring van ‘bli(c)tri’ te spreken dan
van etymologie en ook heeft het woord meer een bedoeling dan een beteekenis.
Ten slotte de varianten. Deze behoeven geen zorg te baren bij dit kunstwoord, de
een liet er wat af, de ander voegde er wat bij, als de i's maar bleven. De
veranderingen ook in de andere termini waren vaak willekeurig. Naast baroco vinden
we fakoro en Molière, die baroco heel goed kende, maakt er, in zijn Le mariage
forcé, balordo van, voor bokardo zien we ook dokamo, voor het welbekende
baralip(ton) vindt men bramantip, bamatlip enz. Blitèri, dat Du Cange vermeldt in
zijn Gloss. Graecitatis staat bij Crusius 99, d.i. den Tübinger professor Martin Kraus
(† 1607), in de aanteekeningen bij een brief van den exarchprotonotarius Theodosius
Zygomalas over het beleg van Con-
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stantinopel in het werk Turcograecia (Bazel, 1584). Het kan dus best een
verschrijving von blitiri zijn. En blituri staat in klank al heel dicht bij blitiri.
En nu nog de vorm met k (c). Men zou die kunnen verklaren uit den invloed van
het Middeleeuwsch Latijn blictrum, zoodat blictri een compromisvorm uit blitri en
blictrum zijn zou. Dit laatste beteekent ‘bierschuim’ en figuurlijk ‘schuim’ d.i. ‘niets’,
‘larie’, men zie Schmeller, Bayr. Wtb. (I, 455) en het Donum natal. Schrijnen (blz.
583); maar Du Cange rept niet van die voor ons zoo noodige afgeleide beteekenis.
Er is echter een andere m.i. betere verklaring, die in ons betoog heel mooi past.
Er zijn nam. in de symboliek der syllogismen ook medeklinkers, die beteekenis
hebben o.a. de k, die een ‘reductio ad impossibile’ aangeeft. Misschien heeft de k
van ons woord ook die bedoeling.
Gaarne breng ik de redactie, in de eerste plaats Dr. de Vreese, mijn dank voor
enkele, door haar verbeteringen geachte, wijzigingen.
Groningen.
G.A. NAUTA.

Kleine Mededeelingen.
166. Faberdom.
In de reeks hoogstmerkwaardige arbeidscontracten, die getijdemeesters der
Sint-Janskerk te Gouda met hun kerkzangers afsloten, uitgegeven door den heer
Chr. S. Dessing in de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, dl.
35, 216-223 en 348-372, zijn er een paar waarin ‘expresselick geconditionneert’ is,
de eene reis dat de contracteerende zangmeester ‘gehouden sal wesen te singen
Dum Fabricator ende Faberdom tot allen tijden alz het die getijdemeesters inder tijt
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wesende gelieven ende behoeren sal ende oeck musyke alz partien geaccordeert
ende geholpen sijn’ (23 Mei 1550); de andere reis, ‘te singen voer bassconter alle
musyck ende fabredom tot allen tyden alsmen tselffde ordinaris ofte extraordinaris
1)
zinghen sal’ (4 Aug. 1547) . Dum fabricator is het incipit van de welbekende
antiphoon Dum fabricator mundi mortis supplicium pateretur in cruce clamans voce
magna tradidit spiritum. Maar wat is faberdom? Daarop is men het antwoord schuldig
gebleven.
Daar Dum fabricator en Faberdom in één adem genoemd worden, zou men
aanvankelijk geneigd zijn te denken dat faberdom eveneens iets als een incipit van
een of andere antiphoon of hymne zijn zou. Edoch, niet alleen bestaat niets van
dien aard, maar ook de verbinding alle musyck ende fabredom maakt dat
onwaarschijnlijk; doet veeleer denken, dat faberdom een soort van ‘muziek’ zijn
moet. Zoo doordenkende komt men onwillekeurig tot de conclusie dat faberdom
niets anders is dan de Nederlandsche vorm van fr. faux-bourdon, ital. falso-bordone,
2)
eng. fa-burden . Het woord heeft in den loop der tijden verschillende beteekenissen
gehad; het is bekend, dat in den gregoriaanschen zang met faux-bourdon op een
3)
gegeven oogenblik een soort van begeleidende stem werd bedoeld . Met ‘musyck’
in het bewuste contract zal dus bedoeld zijn elk hoofdgezang, met fabredom elk
begeleidend gezang. De antiphoon Dum fabricator was natuurlijk ook een zang,
waar een faberdom bij paste.
WILLEM DE VREESE.

1)

Aanhalingen naar de origineele oorkonden. Zie de Bouwstoffen van het Middelnederlandsch

2)
3)

Woordenboek, blz. 111b: art. 82, 106, 16 , litt. b en o.
Het simplex bordoen komt voor in Die Rose. Zie het Mnl. Wdb. i.v. en verg. STALLAERT i.v.
Zie b.v. DE SCHREVEL, Histoire du Séminaire de Bruges, dl. 1, blz. 131 (= Annales de la Société
d'Emulation pour l'histoire et les antiquités de la Flandre occidentale, dl. 37).

o
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De Bredaesche Almanac van Jan van Vliet
Het is bekend, dat Jan van Vliet (of: Janus Vlitius) o.a. ook heeft uitgegeven den
Bredaeschen Almanac, einde 1663, zoogenaamd onder het pseudoniem FOBBE
KORST, te Breda verschenen, zonder adres, maar blijkens de lettertypen bij
denzelfden drukker(-uitgever?) als zijn 't Recht van Successie volgens de Costumen
der Stad ende Lande van Breda, eveneens uit het jaar 1663. Al is er nu al
1)
herhaaldelijk over geschreven of gewag van gemaakt , het ‘nader onderzoek’ dat,
volgens J.C.G. Boot, het ‘zonderlinge’ boekje verdiende, moet nog steeds gedaan
worden. Al erken ik ten volle, dat dit een behartenswaardig woord was, toch is 't niet
mijn bedoeling, dit onderzoek hier in zijn vollen omvang te ondernemen. Deze
Almanac is nl. een nog nauwelijks bekende bron voor onze Middelnederlandsche
taal- en letterkunde, en als zoodanig heeft hij voor ons beteekenis. Onze
lexicographen hebben er nog weinig of geen gebruik van gemaakt.
In de gezamenlijke Nederlanden zijn nog maar de volgende exemplaren
gemakkelijk te bereiken:
1. Brussel, Kon. Bibl. V.H. 29241.
2. 's-Gravenhage, Kon. Bibl. Pamflet 8826.

1)

J.H. HOEUFFT, Taalkundige Aanmerkingen op eenige Oud-Friesche Spreekwoorden (Breda,
1812), blz. IV noot.
MICHAUD, Dictionnaire biographique, t. XLIX, blz. 389-391.
G.R. HERMANS, Geschiedkundig Mengelwerk over de provincie Noord-Braband, dl. 1 (1840),
blz. 186-189; dl. 2 (1841), blz. 116-121.
De Navorscher, dl. 5 (1855), blz. 217 vlgg., 245 vlg.; dl. 6 (1856), blz. 35 vlgg.
G.D.J. SCHOTEL, Het maatschappelijk leven onzer vaderen (1868), blz. 258; Vaderlandsche
Volksboeken, dl. 1 (1873), blz. 44-47.
J.C.G. BOOT, in de Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Akademie v. Wetenschappen, Afd.
Letterkunde, Tweede Reeks, dl. 4 (1874), blz. 310-313; dl. 8 (1882), blz. 28-34.
J.F. CORSTENS, Bredaniana, dl. 4 (Breda, 1897-1898), blz. 108-133.
G.C.A. JUTEN in het Nieuw Biographisch Woordenboek, dl. 3, kol. 1322.
G.A. WUMKES, Bodders yn de fryske striid (Boalsert, 1926), blz. 286 vlgg.
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3. 's-Hertogenbosch, Bibl. Prov. Genootschap, P 108.
4. 's-Hertogenbosch, Bibl. Prov. Genootsch. 24 E 49, gebonden achter een ex.
van 't Recht van Successie volgens de Costumen.... van Breda (1663). ‘Ex
Libris C.v. Riethoven 1698’.
5. Leeuwarden, Bibl. Friesch Genootschap.
6. Leeuwarden, Bibl. Prov. Genootschap.
7. Leiden, Univ. bibl. 281 C 20, gebonden achter een ex. van de tweede uitgave
van 't Recht van Successie (1666). Blijkens het ex-libris, uit de beroemde
bibliotheek van Hieronymus Verdussen te Antwerpen.
8. Leiden, Bibl. Letterk. 1153 A 13. ‘Geschenk... van wege den WelEdgeb. Hr Ad.
van der Hoop, te Amsterdam. Maart 1853’.
9. Rotterdam, Gemeentebibl. 51 D 30. ‘Ex-libris Vincent van Gogh’; daarna in 't
1)
bezit van C.Ph.L. van Kinschot en A.R.F. van Kinschot , wier voorvader CASPER
2)
VAN KINSCHOT een trouwe vriend van J.v. Vliet is geweest .
10. Rotterdam, Atlas-Van Stolk, F 2. Uit de bibl. P. Verloren van Themaat3).
Een exemplaar was in 't bezit van wijlen K. Stallaert.
J.H. Hoeufft heeft drie exemplaren bezeten, waarvan één samengebonden was
4)
met Van Vliet's Quinquatrua Bredana ; H.M.C. van Oosterzee bezat er een,
5)
gebonden achter J. VAN OUDENHOVEN's Beschrijvinge van het Landt van Heusden ;
geen van déze twee exemplaren is tot nog toe weer aan 't licht gekomen.
Er is wel reden om het boekje met eenige uitvoerigheid te beschrijven.

1)
2)
3)
4)
5)

Auctie bij Van Stockum's Antiquariaat, den Haag, 29 Mei - 5 Juni 1928, nr. 3191.
Zie J.C.G. BOOT, t.a.p.
Auctie bij A.J. van Huffel, Utrecht, 19-21 Dec. 1916, nr. 387.
J.H. HOEUFFT, t.a.p.
Zie den Navorscher, dl. 5 (1855), blz. 218a; maar blz. 246a zegt dezelfde bezitter: ‘mijn'
OUDENHOVEN, 's Hertogenbosch, de Meijerij en Heusden... met welke de bedoelde almanak
in één band is gebonden’.
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Als titelblad heeft het een losse kopersnede, 112.5 × 157.5 mM., van A. Santvoort,
met de volgende voorstelling: Op den voorgrond van een groot plein staat een
kramer, een gebaard man op leeftijd, met een breede bontmuts op. Voor zijn borst
draagt hij, aan een over zijn hals geslagen riem, een rechthoekige teenen mand,
tot boven toe gevuld met boeken, en daarom gestut door een stok met ijzeren punt.
Vóór de mand hangt een papier met het opschrift, in groote en kleine Romeinsche
kapitalen: F R I E S K E SPREECKWOORDEN. De kramer houdt daarenboven in zijn
rechterhand een lange vaarboom, een ‘pinhaak’, zooals het in Vlaanderen heet. Hij
staat, zooals reeds door Boot geconstateerd werd, op het Oldehoofster Kerkhof te
1)
Leeuwarden, met den onvoltooiden toren van Oldehove op den achtergrond . In
den linkerbovenhoek van de plaat is een langwerpig schild geteekend, met het
de

opschrift, in een 17 eeuwsche loopende hand: Bredaesche Almanac, | en Chronijck.
Uit wat volgt zal blijken, dat de kramer met den Bredaeschen Almanac geenerlei
uitstaans heeft.
Het boekje bestaat uit slechts vijf katernen:
o
1 . een diploma, sign. *1, *2.
o
2 . een half quatern, sign. A, A 2, A 3.
o
3 . een diploma, sign. B, B 2.
o

o

4 . en 5 . telkens een half quatern, resp. sign. C, C 2, C 3 en D, D 2, D 3.
Te beginnen met bl. A recto is het boekje gepagineerd: ‘1’ tot en met ‘28’.
De inhoud is als volgt:
Bl. *1a:

‘AEN SIIN HOOGHEIT DEN PRINCE
VAN ORANGE, Heer van Breda, &c.’
Een zoogenaamd Friesch gedicht, 40
verzen, onderteekend: FOBBE KORST,
gedateerd: ‘Jaersdagh 1664’.

1)

Verg. een afbeelding van dien toren bij W. EEKHOFF, Geschiedkundige Beschrijving van
Leeuwarden, Dl. 1 (1846), plaat III.
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Bl. *1b:

twee tabellen, t.w.
1. ‘Calculatie van Paeschen, Ende
Maenen, Vol en Nieuw, &c. N. St.’
voor de jaren 1664-1670. Daaronder: ‘de
Sondagen van't Schrickel-Iaer 1664’.

Bl. *2a:

1. ‘Wetten Om wel te Leven.’ 32 vss.
2. ‘Genecht- en Recht-Dagen der Stadt
en Lande van Breda’. 20 vss.

Bl. *2b:

‘Hof-Wetten Voor de Lief-hebbers der
Hoven tot Breda.’ 70 vss.

Blz. 1-12:

De Bredaesche Almanac, waarover
straks nader.

Thans volgt een tweede losse kopergravure in twee compartimenten: boven, de
graftombe der Nassau's te Breda, met den titel in een cartouche: CHRONIICK |
VAN BREDA; onder: een gezicht op en van Breda, met het opschrift: BREDA. Ook
door A. Santvoort.
In sommige exx., t.w. in nrs. 3, 4, 8 en 10, daarachter een kaart van ‘T' Graefschap
van Strijen Vervattende Het Oude Landt van Breda Cum Confinijs’; in andere, b.v.
in nr. 3, de ‘Bandenrollen en Wapenen vande heeren van Strijen en Breda’; in weer
andere, o.a. in nr. 8 en 10, 3 groote zegels van Breda met de contra-zegels. Alles
door A. Santvoort. Er is mij geen exemplaar onder de oogen gekomen, dat álles
1)
heeft; aan Pinchart, naar het schijnt, wel .
Blz. 13-27.

BREDAESCHE CHRONIICK, loopende
tot 14 Nov. 1650, eindigende met de
geboorte van Prins Willem Henrick.

Blz. 28:

‘Der oude Vrije Friesen
Spreeck-Woorden’: 57 items.

De almanak.
Elke maand neemt één bladzijde in. Bovenaan staat de Latijnsche naam;
daaronder: de verschillende Middelneder-

1)

Zie over A. Santvoort: PINCHART in Messager des Sciences historiques enz. 1854, blz. 451-453
(= PINCHART, Archives des Arts, Sciences et Lettres, dl. 1 (1860), blz. 67-68); A. von Wurzbach,
Niederländisches Künstler-Lexikon 2, 559.
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landsche namen, eenmaal, t.w. in Januari, met de toevoeging: ‘In de oude Mss.’;
verder: de namen volgens ‘K. Karel de Groote’; de ‘Anglo-Sax.’ vormen; daarna
vormen die voorkomen bij BEDA, de Ratione temporis, een enkele maal die bij ADR.
JUNIUS, ten slotte de Grieksche namen.
Daaronder twee kolommen.
Rechts de eigenlijke almanak, waarin vermeld worden:
o de heiligen en de feesten van den dag.
1 .
o
2 . de jaarmarkten: ‘peerdemerckten’, ‘verckemerct’, (20 Oct.), ‘beestemerckten’,
‘leermerckten’, ‘huydemerct’, ‘suyvelmercten’, ‘kaesmercten’, ‘gansemercten’,
‘coornmercten’, ‘lijnwaetmerct’ (23/4, Dordt), ‘saetmerct’ (Delft, 6 Sept.) en alle
mogelijke kermissen in de Nederlandsche gewesten, zelfs nog die van
‘Rommers-wael’ (28 Febr.), dat toen al een eeuw van den aardbodem
verdwenen was. Begrijpelijkerwijze in de eerste plaats die uit de onmiddellijke
omgeving van Breda en dan die uit Noord- en Zuid-Brabant met aangrenzend
Limburg en Zeeland. Daarna zijn de Zuidhollandsche markten de talrijkste: 16.
Uit Noord-Holland worden vermeld: Amsterdam, Haarlem en Schoorle; uit
Gelderland: Arnhem, Bergh, Bommel, Buren, ‘Niemagen’. Ook de ‘Franckfordse
misse’ (9 Maart) is niet vergeten.
o de stand der zon in den dierenriem.
3 .
o
4 . de volksnamen van bepaalde dagen en tijdperken van het jaar:
10 Jan. ‘Kopperkens-dagh, al. verloren Maendagh’.
17 Juli ‘Hontsdagen beginnen’.
25 Aug. ‘Eijnde der Hontsdagen’.
18 Aug. ‘Hartjensdagh’ ('t Ndl. Wdb. kent alleen jongere voorbeelden).
o De ‘Cijnsdagen’ te Breda en in een aantal plaatsen uit Noord-Brabant,
5 .
inzonderheid uit de omgeving van Breda; daaronder ook de vooghdcijns te
Baerle (9 Oct.) - een term die nog niet in 't Mnl. Wdb. staat. Hier ook te
vermelden: 26 Apr. ‘Dordrecht Lootdagh’ = zeker wel de dag waarop de
staanplaatsen verloot worden - evenmin in 't Mnl.
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o

6 .

o

7 .

o

8 .
o

9 .

Wdb.; in 't Ndl. Wdb. twee voorbeelden uit WAGENAAR, Amst.
Ommegangen en gildefeesten:
1)
20 Jan. ‘De Hand-boogh vyert tot Breda, en elders’:
13 Mrt. ‘'t Sacrament van Miraculen van Niervaert is tot Breda overgebracht
Ms.’.
5 Juni ‘'t Antwerp. Ommegangh’.
Politieke en andere gebeurtenissen, inzonderheid te Breda:
19 Mrt. ‘Tot Bergen verandert de Magistraet’.
18 Aug. ‘Vrij conijn-jacht’.
27 Aug. ‘Den 1. grooten brand tot Breda 1490’.
12 Oct. ‘De Wet werdt verset te Breda’.
22 Nov. ‘Coecilia Fest. music. Breda’.
Geboorte en sterfdagen:
15 Juli. ‘ob. Prins Renè (sic) van Nassau. 1544. v. Chron.’
14 Nov. ‘Prins Willem III. geboren. 1650.’
Versjes uit een berijmden cisiojanus, in de plaats van den heiligennaam:
2)
24 Febr. ‘Matthijs werpt de Steen in 't ijs’ .
12 Oct. ‘S. Dionijs verschijnt des Heeren-cijs, Te Severijn moet hij betaelt oock
zijn’.

Wat niet het minst van al beteekent: Jan van Vliet noemt af en toe zijn bronnen. Zoo
verwijst hij bij S. Amandus (6 Febr.) en bij het obiit van René van Nassau met de
woorden: ‘Siet Chron.’, ‘v. Chron.’ naar zijn eigen Bredaesche Chronijck die op den
almanak volgt; zijn wijsheid over ‘kopperkens-dagh’ (10/11 Jan.) bevestigt hij met
de autoriteit van ‘Kil.’, wat volmaakt uitkomt.
Bij een aantal feestdagen van heiligen volgt de afkorting ‘MS.’ of ‘Mss.’ t.w.
8 Jan.

Gudula Ioncfrou, al. Goedele. Ms.

22 Febr.

Pieter I. Paeus al. P. Stoel. Ms.

1)
2)

Verg. het lied De gilde viert van RENÉ DE CLERCQ.
Verg. H.W. HEUVEL, Volksgeloof en Volksteven, blz. 105.
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4 Maart.

Lucius Paeus. Ms.

6 Maart.

Fridelinus. Ms.

7 Maart.

Thomas van Aquinen. MS.

8 Maart.

Quirijn Bisc. MS.

9 Maart.

40. Ridders. MS.

11 Maart.

Der XI . Maeghden verhef. MS.

12 Maart.

Gregor. Magnus Paus ende Leerre MS.

13 Maart.

't Sacrament van Miraculen van Niervaert
is tot Breda overgebracht. MS.

15 Maart.

Longinus Ridder en Mart. die ons Heren
side ondede. Mss.

16 Maart.

Hilarius Bisc. Herebertus Bisc. Mss.

20 Maart.

Gudbertus Bisc. Mss.

26 Maart.

Ludger Bisc. Ms.

27 Maart.

Ons Heren verrisenisse. Mss.

29 Maart.

Armogastus Confessor. Ms.

30 Maart.

Quirijn Martelaer Mss.

5 Mei

Ons Heren Hemelvaert. MS.

6 Mei

S. Jan in der olije MS. al. voer die poerte.

8 Mei

Medaert Bisc. MS.

15 Mei

Sophia Joncfrou. MS.

16 Mei

Augustinus Bekeeringe MS.

18 Mei

Venantius Mart. Jan Bisc. en Mart. MS.

3 Juni

Laurentius Mart. MS.

7 Juni

Servaes verheffinge MS.

8 Juni

Medardus Bisscop MS.

12 Juni

Odulfus Confessoer Ms.

24 Juni

Johannes Baptisten Geboerte MS.

27 Juni

Die seven slapers Mss.

28 Juni

Boet-vast al. Vasteldagh, of Vigilie MS.

2 Juli

Onser Vrouwe Vandinge Mss.

4 Juli

S. Martens overvaert Mss. al. vervoeren.

13 Juli

Margariet Ioncfrou en Mart. MS.

15 Juli

Verscheidenis der Apostelen. MS.

1 Aug.

S. Peters ontbindinge MS. al. ad vincula.

m
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3 Aug.

Stevens vindinge Mss.

12 Aug.

Clara Joncfrou MS.

23 Aug.

Boet-vast. Sacheus Bisc. MS.

29 Aug.

S. Jan Baptisten Onthoefdinge Mss.

8 Sept.

Onser Vrouwengeboerte. MS.

26 Sept.

Cijpriaen en Justina MS.

25 Oct.

Der XIM. Maeghden dagh MS.

1 Nov.

Alreheijligen dagh. MS.

3 Dec.

Claudius mitten andere. MS.

8 Dec.

Onser Vrouwen ontfangnis. MS.

29 Dec.

Thomas eertsche Bisc. van Cantelbergh.
MS.

Eén maal staat er ‘Ms. vet’ = Manuscriptum vetus, t.w. 31 Juli Marthe Waerdinne
Christi. MS. vet.
Zooals men zien kan, zijn de opgaven ‘MS.’ tamelijk ongelijkmatig over de
verschillende maanden verdeeld; in de maanden Januari, Februari, April, September,
October zijn ze weinig talrijk. Toch bevatten ook die maanden allerlei ephemeriden,
die ongetwijfeld aan dezelfde bron ontleend zijn, maar waar door de een of andere
oorzaak de aanwijzing ‘MS.’ is weggebleven.
Van Vliet geeft over déze bronnen niet het minste uitsluitsel. Toch hoeft aan de
juistheid zijner opgave niet getwijfeld te worden: zijn ephemeriden zijn in honderden
dietsche kalenders terug te vinden; zijn tekst is onberispelijk Middelnederlandsch,
en wie er den tijd voor zou hebben, zou de door Van Vliet gebruikte handschrift e n
zeker terug vinden. We zeggen handschriften. Inderdaad: Van Vliet móét er meer
dan één bij de hand gehad hebben. Dat blijkt al uit zijn verkorting ‘Mss.’, dat geen
los daarheen geworpen gezegde is: waar een alias vermeld wordt, moet elk aan
een afzonderlijken kalender ontleend zijn, want ‘aliassen’ komen in de handschriften
niet voor, m.a.w. iets als ‘S. Jan in der olie al. voer die latijnsche poerte’ is vrijwel
een onmogelijkheid. Daarenboven geeft hij feestdagen op, die mét elkander in een
zelfden kalender niet voorkomen; of andere, die in de Nederlandsche bisdommen
niet gevierd werden, t.w. Fridelinus (= Fridolinus, 6 Maart), Armogastus (29 Maart).
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Een zijner kalenders is wis en zeker er een van het bisdom Utrecht geweest. Dat
blijkt uit de volgende feestdagen:
7 Juni:

‘Servaes verheffinge MS.’

12 Juni:

‘Odulfus Confessoer MS.’

20 Juli:

‘Ontcommer Ioncf. Patr. v. Streenberg’

7 Nov.:

‘S. Willebroerd’

1)

die in de bisdommen Kamerijk, Valencijn en Doornik geen feestdagen waren.
Het moet zelfs een nogal sterk Hollandsch-Utrechtsch gekleurd handschrift
geweest zijn. De vigiliedagen heeten geregeld boet-vast, wat een
‘Noordnederlandsche’ term is, die Van Vliet daarenboven nog verkeerd verstaan
heeft, want hij verklaart het woord op 5 Jan., waar het voor 't eerst voorkomt, als
‘vastdag om te boeten’, in plaats van: geboden vastendag.
Ook Marthe Waerdinne Christi behoort tot de ‘Noordnederlandsche’ terminologie,
en is daarenboven een groote zeldzaamheid: in een honderdtal kalenders staat
deze feestdag slechts vier maal op 27 Juli, éénmaal op 29 Juli, wat vroeger de
officieele dagen waren, twee maal op 31 Juli.
Een andere kalender, of een der andere kalenders van Vlitius is die van het
Breviarium Romanum geweest, want voor 5 Aug. geeft hij op: ‘Maria ter snee al.
nives Brev. Rom.’. Aangezien deze feestdag pas nà 1497 door de Kerk op dien
2)
datum vastgesteld werd , moet Vlitius een tamelijk jonge uitgave gebruikt hebben,
waarschijnlijk een gedrukte: anders had hij er wel ‘MS.’ bijgezet.
Een oogenblik konden we de hoop koesteren, althans één der door Jan van Vliet
gebruikte handschriften reeds te hebben weergevonden. Hs. Brussel, Kon. Bibl.
12080 heeft hem nl. toebehoord. Het is een Middelnederlandsch getijden- en
gebedenboek,

1)

2)

Er zal wel bedoeld zijn: Steenbergen, even ten Noorden van Bergen op Zoom, en dicht bij
Zevenbergen, waar de H. Ontcommer bizonder vereerd werd. Verg. L.A.J.W. SLOET, De
heilige Ontkommer of Wilgeforthis (1884) en VERDAM, Mnl. Wdb. 5, 1123, op Onicommer.
Zie b.v.J.A.F. KRONENBURG, Maria's Heerlijkheid in Nederland, dl. 2, blz. 311.
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omstreeks 1485 in Zuid-Holland op perkament geschreven, met een Utrechtschen
de

kalender, in een hoornen band uit de eerste helft van de 17 eeuw. Op bl. 1a staat
de volgende eigenhandige aanteekening te lezen, die trouwens slechts een herhaling
is van een andere op bl. 94a, ook van zijn hand, maar niet onderteekend:
‘N.B. Dit Gebeden-boexke is geschreven eenigen tijdt voor 't houden
van 't Concilie van Constants, inden jaere 1414 gehouden; also hier inne
gebeden wort om het bloedt Jesu Christi te ontfangen, als te sien is, p.
163, 191, twelck bij 't voerseide Concilie sess. 13. aen den Leecken
verboden is.
J. Van Vliet 1656
attestor’
Dat de in deze aanteekening vervatte bewering onjuist is, doet voor 't oogenblik
niets ter zake. Jan van Vliet heeft het handschrift verder voorzien van een aantal
‘philologische’ aanteekeningen, meestal woordverklaringen in 't Nederlandsch of in
't Latijn; bij psalmen, cantieken en hymnen zijn de nummers, resp. de bijbelplaatsen
opgegeven, en bl. 14b schrijft hij: ‘Psalm. VIII. quem ex hoc Codice edidisse videtur
A. Mijlius cap. 28. Ling. Belg. nisi hac variatione’, waarop dan bij zeven woordvormen
de varianten van V.d. Mijle's tekst worden vermeld. Op achteraan door den binder
bijgevoegde witte bladen staan: een overzicht van ‘Oude Spellingen der woorden’,
een lijst van ‘Oude Duytsche Woorden’, een register van de ‘Psalmen Davids’ die
in 't handschrift voorkomen; in den rechterbovenhoek van bl. 1a heeft Van Vliet nog
geschreven: ‘Hagae 1656. | ƒ 2: -’ |, en ten slotte den kalender aangevuld met een
groot getal heiligennamen. Daaruit blijkt genoegzaam, dat Vlitius dit zijn handschrift
niet zonder ijver en aandacht heeft doorgelezen, maar tevens, dat zijn
palaeographische en philologische kennis nog niet ver reikte. Zoo onderstreept hij,
bl. 22a, waar in den tweeden regel staat: ‘mit smeer ende mit vetticheit’ het tweede
mit, en schrijft in margine: ‘ruit i. roet’.
De onderstelling lag voor de hand, dat dit handschrift voor
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de bewerking van den Bredaeschen Almanac wel kon gebruikt zijn. Een nauwkeurige
vergelijking van dezen laatsten met den kalender van het handschrift én met de
bijvoegselen van Jan van Vliet toont echter overtuigend aan, dat zulks niet het geval
is.
De tweede kolom van den Bredaeschen Almanac wordt telkens ingenomen door
een gedicht, 30 of 32 verzen lang, waarin de teekens van den dierenriem van de
maand worden aangegeven; de werkzaamheden, gewenscht in moes- en bloemtuin;
1)
wat men wél, en wat men niet eten zal. Het slot van het vers bij December doet
denken dat Jan van Vliet zelf deze gedichtjes berijmd heeft.
Nu staat boven het eerste dezer verzen het volgende bericht:
‘N.B. Dat d'Almanack, an. 1252. geschreven, op dese maend niet en heeft, als
wel op de volgende. De Leser zij dan met het Latijn hier te vrede, dat ick oock uijt
oude Mss: getrocken heb, dienende tot verklaringe van 't oude Duijtsch’.
Deze niet overduidelijke mededeeling - want van een ‘almanack, an. 1252
geschreven’, is nog geen spraak geweest - is wel geschikt, om iemand nieuwsgierig
te maken. Het heeft mij althans destijds zeer geïntrigeerd.
Het leert ons:
o Dat de lezer zich op deze (eerste) bladzijde tevreden moet houden met het
1 .
Latijn, ‘oock uyt oude Mss. getrocken’.
Inderdaad staat boven elke maand een dieetregel in Latijnsche quatrijnen
zooals men ze met of zonder varianten, in middeleeuwsche handschriften en
2)
in de kalenders vóór missalia en breviaria vaak aantreft .
o
2 . Dat ‘d'Almanack, an. 1252 geschreven’, op de maand Januari niets heeft, terwijl
hij op de volgende maanden wél wat heeft.

1)
2)

Het vers voor December heeft C.R. HERMANS medegedeeld in zijn Geschiedkundig
Mengelwerk, dl. 1 (1840), blz. 188 vlg.
B.v. in het Missale Leodiense, Parijs, 1499, Nov. 24; het Missale fratrum sacri ordinis
gloriosissime virginis marie de monte carmeli, geschreven in 1510: IIs. Den Haag, Kon. Bibl.
131 G 10, bl. 12a-13a.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

172
Inderdaad, aan het hoofd van elke volgende tweede kolom staan nu telkens een
paar dieetregelen en recepten in zeer oud aandoend Middelnederlandsch, die dus
door Jan van Vliet aan een almanak van 1252 zouden ontleend zijn. Dergelijke
dieetregelen komen in later tijd veelvuldig in geneeskundige handschriften voor, en
worden dan niet zelden, terecht of te onrecht, aan ‘Galienus’ toegeschreven.
de

Nu zijn, aan den eenen kant, gedateerde litteraire teksten uit het midden der 13
eeuw niet zoo talrijk; aan den anderen kant, is het den tekst dezer dieetregelen,
zooals ze daar gedrukt voor ons liggen, wel aan te zien, dat ze niet overal de ware
lezing van het handschrift weergeven. Daarenboven is dat jaartal 1252 een twistpunt
geworden. Boot, wien het blijkbaar ontgaan was dat de Middelnederlandsche
dieetregelen aan een ander handschrift ontleend zijn dan de ephemeriden van den
kalender, heeft er een ‘schrijf- of drukfout’ in gezien. J.F. Corstens heeft Boot
onzachter dan beslist noodzakelijk was terecht gewezen, maar bleef de ‘schrijf- of
drukfout’, zooal niet noodzakelijk, toch mogelijk achten.
Ten slotte: telkens zijn er in dit proza rijmen te bespeuren; wellicht is de
oorspronkelijke berijmde redactie nog iets ouder dan 1252.
Dus, queritur: welk handschrift is dat? Op die vraag kunnen we het antwoord
geven: Het is de Codex Junianus 83 van de Bodleian Library te Oxford, zooals ik
reeds in Mei 1899 mocht constateeren. Deze codex is een handschrift bestaande
uit twee gedeelten, die willekeurig samengebonden zijn. Alleen het eerste daarvan
e

e

heeft belang voor ons. Het bestaat uit 4 katernen, waarvan het 1 en het 3 halve
e

e

quaternen, het 2 en het 4 halve sexternen zijn; het allereerste blad is daarenboven
weggesneden; alles samen 19 bll., 220 × 146 mM.
De inhoud van dit handschrift is als volgt:
1. Bl. 1b-2b: Lat. astronomische traktaten.
2. Bl. 4a-9b: Latijnsche kalender.
3. Bl. 10a: Lat. weervoorspellingen uit Beda.
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4. Bl. 10b-11a: Tafel der roerende feestdagen.
5. Bl. 11b-19b: Paaschtafel van 1252 tot en met 1783, wat bewijst dat ze in 1252
geschreven werd, wat trouwens door het schrift bevestigd wordt
6. Ten slotte, in de marge van den kalender, - behoudens op het blad April, waar
ruimte genoeg binnen de afschrijving was, - staan de dieetregelen, waarmede
Jan van Vliet zijn Bredaeschen Almanac zoo belangwekkend heeft weten te
maken. Hoe is hij daaraan gekomen?
Het is bekend dat Jan van Vliet tot driemaal toe in Engeland is geweest, de laatste
1)
maal van Dec. 1660 af tot in den zomer van 1661 . Op déze reis vooral moet hij
naar hartelust gegrasduind hebben in de handschriften van Franciscus Junius, die
hem in de studie van het Gotisch, Noorsch, IJslandsch en Angelsaksisch had
ingewijd. Den Codex Junianus 78, die een aantal Friesche teksten bevat en hem
deswegen bizonder zal hebben geinteresseerd, heeft Vlitius blijkbaar te leen gehad,
want hij heeft op het voorste schutblad geschreven: Beneficio Nobilissimi et Clariss.
Viri Francisci Junii libro hoc utor 1660 Janus Vlitius. Getuigenissen van zijn ‘usus’
zijn talrijke aanteekeningen en opschriften van zijn hand, het geheele handschrift
door verspreid. Bij dezelfde gelegenheid zal hij den Cod. Jun. 83 bestudeerd
2)
hebben .
De dieetregelen zijn geschreven in een kleine, fijne, duidelijke, sierlijke hand, ca.
vier maal kleiner dan die van den kalender. Toch is het nauwelijks twijfelachtig, of
kalender én dieetregelen zijn door denzelfden kopiïst geschreven: zie den vorm der
g, de D van December in den kalender en die van 't dieet voor Juni, Juli en Aug.
In elk geval, bij een m.i. té ver gedreven skepsis, zijn beide door een gelijktijdige
hand geschreven.

1)
2)

Zie BOOT, a.w. blz. 306/7; J.F. CORSTENS, Bredaniana, dl. 4, blz. 113.
JAN VAN VLIET heeft ook nóg andere boeken en handschriften uit de bibliotheek van F. JUNIUS
te leen gehad en ‘bewerkt’. Zie TH. SIEBS, Westfriesische Studien, blz. 12-13 en blz. 60
(Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre
1895).
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Bewijzen: het gewoon gebruik van den halfuncialen vorm der d in beide; de vormen
der hoofdletters, inzonderheid van E; die van e en w, enz.
Dat Jan van Vliet dit zeer oude Nederlandsch niet zonder fouten heeft kunnen
afschrijven, zal niemand verwonderen. Hij moderniseert zonder het te weten: jare
> jair; deser > diser; isset > is et; schrijft wel eens een k voor een c; en̅ voor ī; o voor
a (in solt); t voor r (sute > sure), V voor D (Vermanet > Der manet); ziet niet wat
bijeen hoort: hert, en tunge > hertentunge; var ne > varne; vergeet een letter, zelfs
éénmaal verscheidene woorden (Febr.). Een gesuscribeerde u en v had zijn zetter
niet. Een paar maal wist hij er heelemaal geen touw aan vast te knoopen: wat bij
hem inchaven is, luidt in 't hs. mʾchaten = muschaten: niet zóó vreemd, mʾ in 't corps
van een woord is in Mnl. teksten buitengewoon zeldzaam; met verkortingen heeft
hij 't wel meer te kwaad, b.v. laissce > lacrisse; hij leest in bestekel, in pl. v.
lubestekel. Toch zal niemand hem deze onvolmaaktheid zwaar aanrekenen, vooral
niet als men verneemt, dat Vlitius op niet minder dan vijf plaatsen het handschrift
goed heeft gelezen, waar een onzer hedendaagsche geleerden het - niet goed heeft
gedaan. Het is me nl. op 't laatste oogenblik gelukkig niet ontgaan dat deze
dieetregelen reeds zijn gedrukt bij R. PRIEBSCH, Deutsche Handschriften in Engeland,
dl. 1 (1896), 314, die evenmin altijd een t van een r, een l van een lange s, weet te
onderscheiden, door het niet oplossen der verkortingen zijn lezers voor raadseltjes
plaatst die verreweg de meesten onder hen niet weten te ontwarren, uitroepteekens
zet waar niet de minste reden is tot verwondering noch tot waarschuwing. Ik zeg
dat alles niet, om een verdienstelijk geleerde en vakgenoot, noch om wien ook te
kleineeren, maar als nieuw bewijs voor de bekende bewering, dat de Nederlandsche
philologie over geen behoorlijk materiaal beschikt.
Een nieuwe uitgave zal dus geen overdaad zijn, te minder daar onze lexicographie,
zooals gezegd, den Bredaeschen Almanac nauwelijks heeft opgemerkt. Hermans
heeft de Latijnsche én
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de Nederlandsche dieetregelen in het tweede deel van zijn Geschiedkundig
Mengelwerk naar Jan van Vliet herdrukt; aan dezen herdruk heeft het Mnl. Wdb.
vier aanhalingen ontleend: zie de artikels l a d i c , l a c r i s s e , s e n e p , w i j n b e r e ,
en verwijst er naar op s p e e n v a r k e n . Stallaert citeert éénmaal den Bredaeschen
Almanac in zijn Glossarium van verouderde Rechtstermen, dl. 2, blz. 180b, op
m a e n d a c h , voor verloren maendach, een citaat dat in 't Mnl. Wdb. uit Stallaert
is overgenomen. P. Alberdingk Thijm heeft de dieetregels opgenomen in zijn Kalender
en Gezondheidsregels (Gent, 1893), blz. 37-40 (en, de verkeerde lezingen van Jan
van Vliet voor goede munt aannemende, van hoogst ‘geleerde’ ophelderingen
voorzien), een werkje dat Verdam in de negende vervolglijst zijner ‘bronnen’ wel
heeft opgenomen, maar uiterst spaarzaam geëxcerpeerd, de dieetregelen zelfs
heelemaal niet. Woorden als anijs, bertram, busloc, gamandrea, enz. staan niet in
't Mnl. Wdb.; voor verschillende andere brengen deze dieetregelen nadere, zeer
1)
welkome bewijsplaatsen, ook b.v. voor alre daghe like .
Over de herkomst van het handschrift is niets met zekerheid bekend. Er is veel
kans op, dat het zoo ongeveer op de uiterste grens van het Nederfrankische
taalgebied geschreven is: zie hi maken (April); eiere sint gesunt (Nov.); d e r manet
(Juni, Juli); d e r ogest (Aug.). Een merkwaardige vorm is faver, nog niet
opgeteekend, naast fever, waarvan 't Mnl. Wdb. één voorbeeld kent onder het in 't
Middelnederlandsch n i e t voorkomende f e b e r .
Een nieuwe nauwkeurige uitgave van de dieetregelen moge hier thans nog volgen.
Daarbij zijn de verkortingen opgelost; de opmerkenswaardigste daaronder, die vorige
uitgevers parten gespeeld hebben, zijn in de noten vermeld. Gesuscribeerde v, op
de zetterij niet voorhanden zijnde, is door een gewone v vervangen.

1)

Zie VERDAM in de Taalkundige Bijdragen, dl. 2, blz. 224.
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o

Dieetregelen uit Hs. Oxford, Codex Junianus 83, a 1252.
[Februarius]. In deser manet sal tu blůet laten bi den dume of ander medianen.
drach oec enen warmen hůet. dat is dinen houede uele gůt. warmen win drinc gerne
1)
Hi suueret dine darme. Etes du ene sade ůpte andere sade dat wert di alte siken
2)
dagen. Alant. ende muschaten. ende lacrissce. getemperet mitten wine. boten di
des hůstes.
De marte is so gedaen. du salt dines liues grote hůde hebben dan. Slap luttel.
ende bade vele. Laet ne gein blůet. Ende of tu danne spies. hebbet alte spele. Sute
dinc et. ende drinc suren win mitten alant. so můges tu gesunt sin. komin. ende
peper saltu eten aller dagelike. Rute lathe. ende venecoel. ende eppe. gengevar.
3)
bertram . Lacrissce mit aller list. saltu eten. so heuestu in deser tijt behůden din lif.
Aprille heuet vuele seden hi maken gerne den rede. Laet bloet gerne ander adere.
4)
dat wert di alte genaden. Sopire gerne in alten biren. dat weret di dat fauer. Slap
5)
6)
genoch ende bade vele. Reineuan. betonia bevenella lubestekel. de wortele alle
7)
si di wale bekomen. Nemes tu oec rure binnen deser tijt. dat wart di alte gůde.
8)
Emmer in den Meie. sin gůt die weke eiere. du salt drinken alsen. dat wert di te
gude. Alle gůde wortele sin nu tidich. si helen di din lif. hertentunge met ysope et
ende drinc sute dranc mit lacrisse ende mit anis aldus so heues tu di der colere
geboet. Botere ende coil. gemaket mitter eppe si doin di den munt smaken. Et al
dit selue weder de gicht.
Der manet Junius nature spreket aldus. Drinc uastende den cvlen born. so wert
din bloet gvt ende dunne. et den ladic. end busloc. de kerse is di ok gvt. Slape luttel
ende bade alle tiit vro. aldus holdes tu din herte. Nie bier. ende nie mede.

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

In het hs. schijnt de -t- verbeterd te zijn tot -d-, of omgekeerd. Op de zwart-witte foto is dat
niet met zekerheid uit te maken.
In het hs. afgekort: m'chaten
In het hs. afgekort: bertm̅
Sopire: imperatief van sopiren = soppen. Verg. Mnl. Wdb. op s o p p e r e n (d.i. soppeeren!).
In het hs. bet̊nia
o

In het hs. w rtele
Aldus duidelijk in het hs., niet rute. Verg. mnl. roercruut.
te in het hs. verbeterd uit de: de d- is geëxpungeerd en de t- er boven geschreven.
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si maken di den ride. ende dat fauer. it maket die ok de longen siec. dat maghdi
werden leit. Du ne salt ok eten der melk niet. si ne si gesoden gode weit.
Julius der manet wil hebben sin recht. drinc gamandream. et dille end eppe. end
rute. isope is oec vele gvt. si verbliet di dinen moit. spec ende cluueloc maket di
1)
dine sinne gvt Affter sente Margrieten dagh lates tu blout. dat mach di sere scaden.
Suker ende muskaten. cedeware. ende rure. saltu eten. Dune salt eten negene
musscle dat is di vele gvt.
Der ogest is vele vreslike. hi maket siic beide man ende wif. Oftu willes gesunt
2)
sin. sone et niet enigh grot svin. Vermit den coil ende melk end nie gar bier. want
si maken di de longene siec. end seir Lat negen blot wake vro. dat is di vele gvt.
Poleie ende wegebrede de salt du hebben gerede. ende van anderen gvden vortelen
so varne di. so behaldes tu an deser tiit gesunt din lif.
September de is gvt. du salt alle dage eten melc ende brot. so vele so it si. et
gesoden peren dar bi. ende ander gvde vrůght. Ganse ne darftu niit vermiden. Dune
salt dat niit vergeten. dune soles oec sinep eten beide mit vleische ende mit vische.
[October.] In diser manet so sint alle dinc getidich. et winberen ende drine den
most. behůde di weder den vorst. dat di niet calde ne werde. Ganse. speneverken.
3)
ende wilbrat et. et gerne gůt crut. drach immer mit ti gůt crut.
Vns gebidet de Manet nouember. dat wi uns mitten clederen bewaren. dat uns
de vorst nene moge scaden. Allerhande uleisch is getidich. sunder schapen ende
bukken. Eiere sint gesunt. den senep salt tu oec niet uergeten. bade niet uele. ende
lat blot. dat spien is di niet gůt. Gengevar. ende cidewaer. cinamomum et. dat is di
gůt. nů ende ouer al dat jair.
In decembri so is et winter. So laet an dinen houede blůt dat is di wer dat hovetswar
gůt. Et alre hande sote eten. ende bade mitten steine. so bliuet din lif sunt ende
reine.
22 Oct. 1931.
WILLEM DE VREESE.

1)
2)
3)

In het hs. afgekort: Marḡ.
In het hs. en̅d.
wilbrat: in het hs. staat de slot-t boven de a, doordien er naast geen ruimte meer was.
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Een onbekende Nederlandsche vertaling van Le Chevalier délibéré,
door Pieter Willemsz. gemaakt.
Tot nu toe heeft de Nederlandsche vertaling van Olivier de la Marche's Chevalier
délibéré, getiteld Den Camp vander doot, hier te lande meer belangstelling bij
kunsthistorici en bibliografen dan bij litteratuur-historici gevonden. De ouderen onder
hen, als Jonckbloet en Jan ten Brink, gewagen er niet van. Jan te Winkel, anders
zoo'n trouwe gids door de hof van onze letterkunde, noemt het werk in zijn
Ontwikkelingsgang niet; Prinsen zwijgt er over in het Handboek tot de Ned.
letterkundige geschiedenis. Kalff alleen maakt een gunstige uitzondering. In de
Geschiedenis der Ned. letterkunde spreekt hij met een enkel woord over de
Bourgondische dichter, Olivier de la Marche, vermeldt onder meer de Schiedamsche
1)
uitgave (1503) van Den Camp vander doot en verwijst verder naar Bolte . Inderdaad
heeft deze Duitsche geleerde in 1893 de aandacht op de Ned. vertaling, in Hamburg
2)
bewaard, gevestigd. Naar hij zelf meende, voor het eerst . Maar, zooals 't meer
gaat, deze ontdekking van Bolte was niets dan een wederontdekking. Want reeds
in 1867 had een andere Duitscher, F.L. Hoffmann, de beschrijving van Den Camp
vander doot naar hetzelfde Hamburgsche exemplaar in een Belgisch tijdschrift
3)
gegeven . Wanneer Holtrop dan ook in 't volgend jaar de uitgave Schiedam

1)
2)
3)

G. Kalff, Geschiedenis der Ned. letterkunde II (Gron. 1907) 394-'95 en 413.
Zie J. Bolte, Beiträge z. Geschichte der erz hl. Litteratur des 16. Jahrh. I. Olivier de la
Marche's Camp vander doot in dit tijdschrift XII (1893), 309-311.
F.L. Hoffmann, Description bibliographique d'une traduction hollandaise très rare du poëme
d'Olivier de la Marche, intitulé: Le chevalier délibéré in Le Bibliophile belge I (Brux. 1867),
280-285.
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1)

1503 blijkt te kennen, heeft hij dit waarschijnlijk wel aan Hoffmann ontleend .
Bij onze cultuurhistorici zal men het gedicht al evenmin genoemd vinden. Wel
halen Busken Huet in 't Land van Rembrand, Huizinga in Herfsttij der middeleeuwen
en in de Tien Studiën de Bourgondische dichter-geschiedschrijver meer dan eens
aan, maar beiden bepalen zich vrijwel uitsluitend tot zijn Mémoires. Als Huizinga
een enkele keer in Herfsttij een gedicht van La Marche noemt, dan is 't Le parement
2)
et triumphe des dames , en niet Le chevalier. Slechts Vanderheijden, de Belgische
geleerde, vermeldt in zijn studie over de Dood de Ned. vertaling herhaaldelijk, al
3)
heeft hij het boek zelf niet gezien .
De stiefmoederlijke behandeling, die Den Camp vander doot in bijna al onze
letterkundige geschiedenissen heeft ondervonden, is moeilijk te verdedigen. Men
maakt er zich niet af door te zeggen, dat La Marche een Fransch en geen
Nederlandsch dichter was. Want terecht hebben de geschiedschrijvers der Ned.
letterkunde steeds een open oor en oog gehad voor buitenlandsche invloeden.
e

e

Bewijzen, dat de Chevalier délibéré hier te lande in de 15 en 16 eeuw naam heeft
gehad, zijn gemakkelijk aan te voeren. Het Fransche gedicht is, de laatste strophe
vermeldt het, in 1483 voltooid. De uitgave, die voor de eerste wordt gehouden, een
ongedateerde, is in Nederland, te Gouda, naar men aanneemt c. 1486, verschenen.
Een andere, met dezelfde goede houtsneden versierd, is omtrent 1500 te Schiedam
gedrukt, zeer waarschijnlijk by Otgier Pietersz. Nachtegael, de

1)

2)

3)

J.W. Holtrop, Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle (La Haye 1868),
p. 79. - Door Jules Petit in de inleid. tot zijn uitgave van Le pas de la mort, poème inédit de
Pierre Michault suivi d'une traduct. flamande de Colyn Coellin (Brux. 1869), p. VI wordt bij 't
vermelden der uitgave Schiedam 1503 zeer uitdrukkelijk naar Hoffmann's opstel verwezen.
Ook hiervan bestaat een Ned. vertaling, van Thomas van der Noot te Brussel, in 1514 door
hemzelf gedrukt, getiteld Den triumphe ende tpalleersel vanden vrouwen. Het eenige bekende
ex. 's-Gravenhage, Kon. Bibl.
Jan Vanderheijden, Het thema en de uitbeelding van den dood in de poëzie der late
Middeleeuwen en der vroege Renaissance in de Nederlanden (Ledeb. - Gent z.j. [1930]), 75,
314 v. en 317.
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drukker, die ook 27 Juni 1503 de Nederlandsche vertaling, Den Camp vander doot,
1)
uitgaf . Belangstelling voor het gedicht bij de tijdgenooten valt hier dus niet te
miskennen.
Le chevalier délibéré is een typisch product van een periode, toen allegorie en
symbolisme hoogtij vierden. Olivier de la Marche, in 1425 geboren, heeft zijn leven
in de dienst van 't Bourgondische hof doorgebracht. Toen hij dit gedicht schreef,
voelde hij zich oud en gedrukt. Het is als een afscheid van 't leven. Misschien lichtelijk
voorbarig, want nog bijna twintig jaren heeft hij daarna geleefd. Door Bolte is in zijn
genoemd opstel de loop van 't verhaal in 't kort weergegeven, elders kan men het
2)
uitvoeriger vinden . Het is de avontuurlijke tocht van de ridder (Lacteur), die uittrekt
om Crancheyt en Accident, de oorzaak van de Dood, te bestrijden. Maar, zelf
verwonnen door Eaige (Âge), laat hij zich ten slotte door de hermiet Entendement
overreden, rustig de Dood onder oogen te zien.
Veel in het dichtstuk staat ons verre; de overdaad van allegorie en personificatie
wordt op den duuur vermoeiend. Naar echt middeleeuwsche trant hebben verder
Caïn, Abel, Samson hun plaats naast Achilles, Hector en Hannibal, naast Tristan
en Koning Arthur. Al zal waarschijnlijk slechts een enkel mensch nog voortdurend
geboeid worden door het gedicht, toch biedt het ons meer dan eens de verkwikkende
verrassing van een warme, diep-gevoelde klacht over de weemoed van 't oudworden.
e

e

Voor een enkele prachtige strophe als b.v. de 130 en 132 heeft men graag een
3)
kleine worsteling met verveling over . Goed is ook het tournooi beschreven, waar

1)

2)

3)

De twee Fransche uitgaven zijn beschreven bij M.F.A.G. Campbell, Annales de la typographie
néerlandaise au XVe siècle (La Haye 1874), nos. 1083-1084; de Nederlandsche bij W. Nijhoff
en M.E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540 ('s-Grav. 1923), no. 1308.
Zie o.a. W.M. Conway, The woodcutters of the Netherlands in the fifteenth century (Cambr.
1884), p. 144-145 en beter nog door A.W. P(ollard) in de uitgave van de Fra. tekst en
houtsneden der Schiedamsche editie, met voorrede van F. Lippmann, Le Chevalier délibéré
by Olivier de la Marche (Illustr. Monographs issued by the Bibliographical Society no. V; Lond.
1898), p. ix-xii.
Beginnende ‘Mais viellesse ne peut mentir’ en ‘Si fiz comme loisel qui chante’, in de
bovengenoemde uitgave (met voorrede van Lippmann), p. 31.
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Atropos als scheidsrechter zit en achtereenvolgens drie Bourgondische vorsten,
Philips, Karel de Stoute en Maria, overwonnen worden. De smart van de dichter,
die hierop zelf graag zou sterven, klinkt menschelijk en waar.
Dat Olivier de la Marche en zijn Chevalier opnieuw mijn aandacht hebben
getrokken, is te danken aan de vondst van een onbekende, Leidsche uitgave van
Den Camp vander doot. Steeds op jacht naar onbeschreven Ned. drukken voor 't
vervolgdeel onzer Ned. Bibliographie van 1500-1540, had ik reeds eenige jaren
geleden uit oude aanteekeningen van wijlen Campbell gehaald, dat er in de
Bibliothèque de la Ville van Douai een niet-bekende editie, door Jan Seversz. te
Leiden gedrukt, van het werk moest bestaan. Campbell ontleende dit aan een
mededeeling van de bibliothecaris aldaar, in 1864. Een vraag, aan de bibliotheek
te Douai gedaan, had aanvankelijk geen succes. Men wist er niets van het boek. In
een dergelijk geval is het meestal wijs, een tijdje rustig te wachten. Gewoonlijk komt
het verloren schaap bij een tweede aanval wel te voorschijn. Eenige tijd later trof
me bij oude correspondentie van Campbell een brief van de Fransche incunabuliste,
Marie Pellechet, waarin ze hem de beschrijving gaf van twee fragmenten in de
bibliotheek te Douai, zonder signatuur. Den Camp vander doot was er een van.
Gesteund door dit nieuwe bewijs, is een tweede vraag tot de bibliotheek in Douai
gericht. Deze keer met beter gevolg. Spoedig daarop is het fragment door de
welwillendheid van de bibliothecaris voor mij naar de Kon. Bibliotheek in Den Haag
1)
te leen gezonden .
2)
De eerste kennismaking was een groote teleurstelling . Want

1)

Eerst na voltooiing van dit opstel mocht ik van Prof. Dr. Willem de Vreese vernemen, dat ook
hij, reeds meer dan 30 jaar geleden, het ex. te Douai heeft gezien en beschreven.

2)

Het fragment, in 2 , bestaat uit 15 volledige bladen, vermoedelijk bll. 2, 7, 9, 12, 14-16, 18,
22, 25, 27, 29-32, met signaturen A, B, C, D, E, F en uit stukjes van 3 bll., vermoedelijk bll.
1, 6 en 8. Vergelijking met het Fra. origineel maakt het waarschijnlijk, dat een compleet ex.
32 bladen heeft. De tekst, in goth. type, is in 2 kolommen gedrukt. Slechts van de houtsnee
op het titelblad is nog een klein stukje te zien.

o
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uit het fragment bleken alle bladen met houtsneden vroeger door de een of andere
vandaal te zijn weggenomen. Bekend is, dat de voortreffelijke houtsneden, na
gebruikt te zijn in de bovengenoemde Goudsche (c. 1486) en in beide Schiedamsche
edities (van c. 1500 en 1503), plotseling in 1511 weer opduiken bij Jan Seversz. te
Leiden in Hieronymus' Vaderboeck en later in 1517, alle aan stukken gesneden, in
1)
zijn Divisiekroniek . De houtsneden in Den Camp vander doot, door Seversz. gedrukt,
moeten dus de schakel vormen tusschen die in de Schiedamsche uitgave van 1503
en 't latere gebruik bij Seversz. en beloofden daarom zoo belangrijk te zijn. Dat er
in het fragment te Douai wel degelijk oorspronkelijk houtsneden zijn geweest, blijkt
voldoende uit een mededeeling op bl. 2a, na de proloog: ‘Men sel weten dat die
bedudenisse van sommige walsche namen staende in de figueren voer elck capittel
die salmen vinden int eynde van desen boeck’. Inderdaad hebben de bewuste
houtsneden Fransche opschriften, overal waar zij gebruikt zijn. Eerst bij 't versnijden
voor de Divisiekroniek heeft Seversz. er die namen, en zelfs nog niet alle, uit
verwijderd.
Bood het fragment in Douai ten opzichte van de houtsneden dus een teleurstelling,
ruimschoots werd deze goed gemaakt door een andere ontdekking, van meer
litteraire aard. Natuurlijk was mijn verwachting, een herdruk te zullen zien van de
eerste Nederlandsche vertaling, in 1503 te Schiedam verschenen, ‘ghetranslateert
by eenen pertcheual’. Maar het bleek een geheel verschillende vertaling te zijn,
gemaakt door een onbekend Haarlemsch dichter, Pieter Willemsz. Sterker nog.
Terwijl de Schiedamsche uitgave van 1503 - dadelijk ter vergelijking uit Hamburg
ontboden - zich vrijwel slaafs aan het Fransche voorbeeld houdt, treft men in de
Leidsche van Seversz. de volgende elf strophen aan, die in de andere uitgaven niet
voorkomen.

1)

Zie o.m. Conway, o.c., p. 294-296; A.J.J. Delen, De illustraties van ‘Le chevalier délibéré’ in
Het Boek XII ('s-Grav. 1923), 225-232 en mijn boekbespreking ald. XIV (1925), 315-320.
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+

1)

Felix de vijfte van sauoyen, wilt weten ,
Was paeus negen iaren, so ic hebbe verstaen;
2)
Nicolaus van ianuen , de vijfte geheten,
Een doctoer inder godheit, heeft als paeus geseten
5 acht iaren en heeft veel in tymmeraedse gedaen;
Calixtus de derde ende was een cathelaen,
Die niet dan drie iaren als paeus regeerde,
Mer crancheit hem allen int laetste beheerde.

+

(bl. 27? recto, kol. 2)

Pius danderde, een wijs oratoer verheuen,
10 Wt tuscien geboren, een poete groot,
Was paeus ses iaren in sinen leuen;
Na hem wert paulus danderde tpaeuscap gegeuen,
Een veneeteiaen subtijl, so men vint bloot;
Hi achterliet veel schats na sijnder doot,
15 Mer crancheit, die op sulc niet veel en acht,
Heeft hem beiden eer lanc benomen hair macht.
Heer wolfaert van borselen wertic mede gewaer,
3)
Die graue van bouchen was rijc bouen maten,
Hi was stedehouder van hollant menich iaer,
20 Ende heer vander vere, dats openbaer,
4)
een ridder vander oerden houdende veel staten;
Hi was duechsaem, guedertieren, ten mochte niet baten,
Want crancheit, die op niemant ter werlt past,
Heeften als een slecht man metter doot verrast.
25 +Heer ioest van laleyn, cloec, wijs, voirtuarende,
Heer simons sone, lach oec mede aldaer,
Oec stede houder van hollant, hem niet sparende,
Naerstich was hi in al zijn dingen bewarende;

1)

2)
3)
4)

De spelling is onveranderd overgenomen; de punctuatie aangevuld. Afkortingen zijn opgelost;
slechts waar twijfel over de oplossing zou kunnen bestaan (m of n), is de toevoeging cursief
gedrukt.
ianue(n): Genua. Vgl. ook vrs. 43 en in vrs. 47 de vorm geneue(n). Zie verder over beide
vormen onder.
bouchen: waarschijnlijk Buchan. J.B. Rietstap, Armorial général I (Gouda 1884), 255 vermeldt
Van Borssele's ‘comtes de Grandpré et de Bouchain’ (= Buchan in Schotland).
vander oerden: van het Gulden Vlies.
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(bl. 27? verso, kol. 1)
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Sijn voeruaderen heeft hi moeten volgen naer,
30 Steruende in sprincen dyensten, dats ymmer wair;
Voer wtrecht heeft hem accident gedoot,
Onuersienlic met eender bussen cloot.
Lodewijc, die in vrancrijc crone was dragende,
Een man voersichtich, subtijl van rade,
35 Hien was ten oerlooch niet stout noch wagende,
Mer meest met cloecheit zijn dingen beiagende,
De gods huisen hi mildelic stont in staden,
Hi most mede steruen, al wasset scade,
Want crancheit heeften oec subtijlic verlaecht,
40 De na coninc noch na niement en vraecht.
Sixtus de vierde, een minre broeder deuoot,
Was paeus van romen wel xiij. iaren;
1)
Hi was van ianuen , machtich en groot,
Nochtans so heeften crancheit gedoot,
45 Die doer gene grootheit niement wil sparen;
Ende innocencius de achte, hoert mi verclaren,
2)
Van geneuen onlancx als paeus heeft geseten,
Mer crancheit heeft hem oec mede verbeten.
Ritsaert in engelant als slands behoeder,
50 Een wijltijts als coninc oec domineerde,
Ende was coninc eduwaerts gerechte broeder,
Van iorcke geboren van vader ende moeder,
Wiens rijc onlancx ende haest verkeerde
Ouermits onbehorilicheit, die hi hanteerde,
55 Heeften accident genomen met groter spijt,
Hem haestelic vermoert sijns leuens quijt.
+

Oec vant ic daer leggen inden seluen pleyn
Twe machtige heren, in hair tijt seer wagende,
Als adolph van cleue, here van rauensteyn,
60 En den heer van gruythuisen, loeyaal certeyn,
Beide heren vander oerden stout onuersagende;
Si mosten oec steruen, al was ment beclagende,
Bi toe doen van crancheit, die int verlagen
Hem beide dode in haer oude dagen.

1)
2)

ianuen. Zie aant. vrs. 3.
geneuen. Zie aant. vrs. 3.
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(kl. 27? verso, kol. 2)
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65 Een rijckelike tombe ic mede daer sach
Wtgehouwen van marbre costel wtgenomen,
Wiens tijtel mi lesende dede gewach,
Datter een hertoech van oestenrijc begrauen lach,
Als Fredericus de derde keiser van romen;
70 Hi was out bouen zijn negentich iaren gecomen
En regeerde wel lxij. iaren in groter vreden,
mer crancheit heeften oec metter doot bestreden.
Den hertoech van bertangen, een ridder coen,
Franciscus geheten, gemint bouen maten,
75 Stout, onuersaecht waert was te doen,
Hi was in sijn tijden een guet borgongoen,
Die zijn lant op een dochter heeft achter gelaten,
Sijn edele ofcoemste mocht hem niet baten,
Want crancheit heeften metter doot verlaecht
80 Niet achtende, al wert hi seer beclaecht.
Ic sach dair oec leggende gemaect figuerlick
heer philips van creuecuer neder op dairde,
Wijs, cloec van opset, te oerloch auontuerlijc,
Een ridder vander oerden, die met pijnen suerlic
85 Sijn prince diende te voet ende te paerde;
Mer crancheit geen edelheit houdende in waerde
1)
Doden ende maecten der werlt ofhandich ,
Hi was den borgogoens (sic) menich iaer bistandich.

Deze verzen vindt men ingelascht tusschen de strophen 278 en 279 van het
2)
Fransche origineel , op de plaats, waar Mémoire de dichter langs versche graven
voert en de namen noemt van enkelen, hier onlangs ter ruste gelegd. Daar voegt
nu de Nederlandsche dichter nog zeven pausen bij: Felix V, Nicolaas V, Calixtus
III, Pius II (in de letterkundige wereld meer bekend als Aeneas Sylvius), Paulus II,
Sixtus IV en Innocentius VIII, respectievelijk in 1451, 1455, 1458, 1464, 1471, 1484
en 1492 overleden. Vervolgens drie koningen,

1)
2)

er staat: ofhandadich.
Beginnende ‘Michiel de bergues tant vaillant’ en ‘Ainsi memoire mentretint’; in de genoemde
uitgave op p. 57.
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Lodewijk XI van Frankrijk († 1483), Richard III van Engeland († 1485), Frederik III
van Duitschland († 19 Aug. 1493). En ook nog zes machtige heeren, waarvan er
drie langer of korter tijd Stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland zijn geweest,
te weten Wolfaert van Borssele († 1487), Joost van Lalaing, voor Utrecht gesneuveld
(† 1483) en ‘den heer van gruythuisen’, zeker wel Lodewijk van Brugge, Heer van
Gruythuyse, van 1463-1477 stadhouder en 24 Nov. 1492 overleden. Hertog Frans
van Bretanje († 1488), Heer Adolf van Cleve († 1492) en Heer Philips van Crèvecoeur
(† 1494) sluiten de rij.
Behalve de vijf eerstgenoemde pausen dus een reeks figuren, die na de voltooiing
van 't Fransche gedicht (d.i. in April 1483) gestorven zijn.
De vraag zou kunnen opkomen, of deze toevoeging uit het eigen brein van Pieter
Willemsz. is gevloeid, dan wel door hem ontleend is aan de een of andere latere
druk of handschrift van Le Chevalier délibéré. Handschriften en drukken van het
Fransche gedicht zijn inderdaad talrijk; Henri Stein in zijn goede studie over de
1)

e

dichter noemt 12 hss., waarvan 8 uit de 15 eeuw, en een tiental drukken, voor 't
grootste deel vóór 1500 verschenen. Zou het geheel ondenkbaar zijn, dat Olivier
de la Marche, eerst in 1502 gestorven, in later jaren nog eens een kleine uitbreiding
aan zijn doodenreeks had gegeven?
Dit is klaarblijkelijk niet het geval. Het zegt al iets, dat A. V(einant), die voor zijn
2)
herdruk vier handschriften en drie oude drukken vergeleken heeft, wel melding
maakt van één andere ingelaschte strophe, doch van de onze niet rept. Er zijn echter
veel sterkere aanwijzingen, dat de toevoeging

1)

2)

Henri Stein, Etude biographique, littéraire & bibliographique sur Olivier de la Marche (Mémoires
couronnés, etc. publ. par l'Acad. Roy. des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique,
Brux. 1888), p. 140-143.
In 1842 bij Silvestre te Parijs verschenen in de Collection de Poésies, Romans, Chroniques,
etc. publiée d'après d'anciens manuscrits et d'après des éditions des XVe et XVIe siècles
(no. 16).
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niet van Olivier de la Marche of een andere Franschman kan stammen, maar van
Nederlandschen huize is.
In de eerste bijgevoegde strophe wordt Felix V genoemd, die negen jaar paus is
geweest. Nu was het vrij overbodig deze tegenpaus hier opnieuw te noemen, want
al in strophe 173 van het Fransche gedicht was hij vermeld, in 't zelfde graf met
Eugenius IV, de wettige paus van die tijd:
Deux papes de soubz vng tombeau
Geurent, felix et Eugene
Ceulx firent vng scisme nouueau
Chascun pour faire son plus beau
1)
Voult estre pape en vng temps mesme .

Van Olivier de la Marche zal die herhaling van Felix V dus stellig niet afkomstig zijn.
Het moet een lapsus van de vertaler wezen.
Op Nederlandsche oorsprong van de inlasch wijzen eveneens de drie stadhouders
van Holland, Zeeland en Friesland. En ook is het niet zeer aannemelijk, dat een
Bourgondisch dichter Heer Philippe de Crèvecoeur zoo vriendelijk herdacht zou
hebben, als hij hier in de laatste strophe wordt gedaan. Want deze ridder, eerst aan
de zijde der Bourgondiërs staande, heeft hen later snoodelijk in de steek gelaten
2)
en is in dienst van de Fransche koning overgegaan .
Toch blijven dit alles slechts waarschijnlijkheidsbewijzen voor de Ned. afkomst
der elf ingevoegde strophen. Zekerheid, in verband met al het andere, geeft eerst
het feit, dat het mogelijk bleek van enkele verzen de rechtstreeksche Nederlandsche
e

bron aan te wijzen. De stof voor strophen 1-2 en 't begin van de 4 strophe heeft de
dichter ongetwijfeld ontleend aan de Ned. vertaling van Rolevinck's Fasciculus
temporum, in 1480 bij Jan

1)

2)

Genoemde uitgave, met voorrede van Lippmann, p. 37. In de vertaling van Pieter Willemsz.:
Twe pauesen mochtmen onder een tombe mercken, ‖ Als felix ende engenius bi zijnre siden,
enz. (bl. Dij a).
Zie o.a. Biographie nationale... de Belgique IV (Brux. 1873), 500-504.
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1)

Veldener te Utrecht verschenen . Het is merkwaardig te zien, hoe hij meer dan eens
aan de termen van zijn voorbeeld blijft hangen. Vergelijk b.v. Rolevinck over Nicolaas
V: ‘... Dese nycolaus was gheboren van januen... Hi sat viij jaer... Dese nycolaus
was doctoer inder godheyt... hi heeft veel veruallen tymmeraetsi uermaect’ met vrs.
3-5. Rolevinck noemt Calixtus III ‘Cathalaen’; vgl. hier vrs. 6. Van Pius II zegt hij:
‘wt tuscien... sat vi jaer... een groot oratoer ende een groot poete’; vgl. dezelfde
woorden in vrs. 9-10. Van Paulus II: ‘... Veneciaen... hi liet after een groot schatt’;
2)
vgl. vrs. 13-14. Van Sixtus IV: ‘van januen ende was een minrebroeder’ ; vgl. vrs.
41-43.
Blijkt Pieter Willemsz. dus ook zijn onjuiste gegevens over Janue (= Genua) als
geboortestad van Nicolaas V en Sixtus IV aan Rolevinck te hebben ontleend - in
werkelijkheid zijn beide pausen in Sarzana (of Pisa?) en in Celle geboren vermoedelijk heeft hij niet beseft, dat Janue en Geneue twee namen voor dezelfde
stad waren. In vrs. 46-47 wordt Innocentius VIII vermeld ‘van geneuen’ (deze is
inderdaad in Genua geboren). Dit kon Pieter Willemsz. niet meer uit de
Nederlandsche Fasciculus temporum overnemen, afgesloten vóór de regeering van
deze paus (1484-1492), en dus kreeg de stad nu deze keer de naam, die of aan
hemzelf vertrouwd was of een andere bron hem bood. Zoo wordt de dubbele vorm
Ianue(n) en Geneue(n) in het gedicht, die op 't eerste gezicht eigenaardig schijnt,
zeer verklaarbaar.
Vast staat thans wel, dat we de inlasch der eIf strophen als een oorspronkelijk
Nederlandsch dichtproduct mogen beschouwen.
Het is nog al merkwaardig, dat niet alleen in onze Nederlandsche vertaling, maar
eveneens in de Spaansche, El cavallero

1)
2)

Beschreven bij M.F.A.G. Campbell, o.c., no. 1479 (o.a. een ex. 's-Gravehage, Kon. Bibl.).
Zie voor deze aanhalingen uit de genoemde Ned. uitgave van Rolevinck de bladen, gefol.
Cxc (verso)-Cxciij (recto).
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1)

determinado, een aanvulling van het origineel is gelascht . Deze bewerking is
afkomstig van Don Hernando de Acuña en, naar de overlevering verhaalt, heeft ook
2)
Karel V er deel aan gehad . Er is een verheerlijking van Karel's regelrechte
voorouders bijgevoegd, circa 88 strophen lang, waarin de lof van zijn grootouders
Isabella en Ferdinand van Spanje, van Maximiliaan (Maria van Bourg. kwam reeds
3)
voor in 't Fransche gedicht) en van zijn vader, Philips de Schoone, wordt gezongen .
Verder is deze vertaling veel vrijer ten opzichte van het origineel en heeft heele
stukken, voor Spanje van geen belang, weggelaten.
- De laatste strophe van het Fransche gedicht luidt:
Ce traittie fut parfait lan mil
Quatrecens quatre vings et trois
Ainsi que sur la fin dauril
Que lyuer est en son exil
Et que leste fait ses explois
Au bien soit pris en tous endrois
De ceulx a qui il est offert
4)
Par celui qui Tant a souffert .

Natuurlijk konden de Nederlandsche vertalers dit niet woordelijk overnemen; beiden
hebben ze er een persoonlijke kleur aan gegeven. De vertaler der uitgave Schiedam
1503 maakte er van:
Dit is ghestelt int iaer ons heeren
5)
Dusent vier hondert neghentich en drie ,

1)

2)
3)
4)
5)

De eerste editie ervan is in 1553 door Jan de Laet in Antwerpen gedrukt en door Joh. Steels
uitgegeven en is in 1591 ald. door de officina Plantiniana herdrukt, volgens Stein, o.c., p. 143,
zonder veranderingen. Deze laatste uitgave is door mij gebruikt. Een ex. berust te
's-Gravenhage, Kon. Bibl. Over de illustraties van beide zie Delen, a.w. in Het Boek XII.
227-232.
Zie o.a. J.W. Holtrop, o.c., p. 78.
Zie strophen 229-317 van het Spaansche vers, gevoegd na strophe 269 van het origineel.
‘Tant a souffert’ is de naam, waarmee La Marche zichzelf aanduidt.
Het komt me voor, dat Bolte, a.w., 310 zich vergist, wanneer hij bij dit jaartal de noot voegt
‘Muss heissen 1483’. Niet de datum van 't oorspronkelijke gedicht, maar van de vertaling
wordt hier door ‘eenen Pertcheual’ gegeven. Ook Pieter Willemsz. deed dat.
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God geeft datter duecht in moet vermeren
En dat sij hem allen moeten bekeeren,
Die duer deese materie worden blye.
Den campe vander doot tot allen tye
Sal dit boeck hieten al bouen al,
Ghetranslateert by eenen pertcheual.

De uitgave van Seversz. geeft in de plaats van de Fransche slotstrophe er drie van
eigen vinding:
Ter liefden eens hertelic vrients begeert
Heb ic mi dit dus te dichten onderwonnen.
Tis wten fransoys getranslateert,
Doer mi dus slechtelic gecopuleert,
Ic had bat gemaect, had ic geconnen.
Al ist werc dus simpelic doer mi begonnen
Nemet doch danckelic, diet lesen of horen,
Want wi en zijn niet alle euen constich geboren.
Duisent vierhondert. xcij. dats warachtich,
Volende dese materie, die gi hier siet,
Bi mi pieter willemsz. te haerlem wonachtich;
God wese der sielen claes van Ruyuen gedachtich,
die deerlic zijn leuen hier cort na liet,
Want om sinen wille is desen arbeit geschiet;
Ic bidde god dat hi doer den onnoselen doot
Sijn siele logere in abrahams schoot.
Tis dicwils gesciet noch dagelicx wel duet,
Als menich mensch doot is ter gods genade,
Se beclaechd men: och, twas so edelen bloet,
Doechdsaem, goedertieren, milde en guet,
Tis seker nader werlt te spreken grote scade;
Mer dese lamentacie comt altoos te spade,
Want dewijl dat hi leefde en vantmen geen vreder
Ende na zijn doot: och here god, hadden wien weder.

Dit vers leert ons de Haarlemsche schout Claas van Ruyven, in Mei 1492 vermoord
bij de opstand van 't Kaas- en Broodvolk, doch eeuwig voortlevend in 't wrange
rijmpje: ‘O Vrouwken van Ruyven - Aen deze boutkens zuldy kluyven’ nader kennen,
als beschermer van de dichtkunst.
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Hoewel alles er op schijnt te wijzen, dat Pieter Willemsz. de vertaling in 1492 voltooid
heeft, toch moeten tenminste enkele van de ingelaschte strophen van later datum
zijn. Innocentius VIII, Lodewijk van Gruytrode en Adolf van Cleve, alle in 1492
gestorven, zouden er nog juist hun plaats in hebben kunnen krijgen. Maar van
Frederik III, 19 Aug. 1493 en Philippe de Crèvecoeur, in 1494 gestorven, is dat
volmaakt onmogelijk. Hoe dit te verklaren? Zou soms de heele toevoeging van later
dagteekening zijn en eerst bij 't drukken samengesteld, 't zij door Pieter Willemsz.
of een ander? Een vraag, die moeilijk te beantwoorden valt. Niet onaannemelijk
komt het mij voor, dat de dichter, na de vertaling te hebben gemaakt en misschien
ook reeds 't grootste deel van de eigen toevoeging, een paar jaar later, getroffen
door nieuwe sterfgevallen, er nog een schepje op heeft gedaan (strophen 9 en 11
van de inlasch). Dit blijft echter slechts een veronderstelling.
Is dus het tijdstip, dat de geheele Ned. vertaling voltooid werd, al niet geheel
zeker, over dat der uitgave door Jan Seversz. moeten we ons nog veel meer tot
gissingen bepalen. Het zou kunnen, dat een volledig exemplaar een jaartal op het
titelblad - in het fragment bijna geheel verdwenen - vertoonde. Groot is die kans
echter niet. Want Jan Seversz. is een drukker, die bijna altijd de datum in het
1)
colophon, dus aan 't slot, vermeldde en dat gedeelte is hier wel bewaard. Een
jaartal heeft het niet. Het luidt: ‘Hier voleyndt die Camp vander doot ende is gheprent
tot Leyden bi mi Ian seuersz. Lof god van al’.
Wel zou er kans zijn, zoo er nog eens een volledig exemplaar te voorschijn kwam,
dat de staat der houtsneden, vergeleken met die van het tweetal in het Vaderboeck
van 1511, het ons mogelijk maakte te beslissen, of Den Camp vander doot vóór of
nà 1511 is gedrukt. A priori lijkt het waarschijnlijker, dat het er vóór zal zijn geschied.
Het is te verwachten, dat Jan

1)

Van de 38 gedateerde Leidsche drukken van Seversz., mij bekend, hebben er 36 uitsluitend
in het colophon het jaartal, 1 in colophon en op titel beide (Nijhoff-Kronenberg, a.w., no. 1529),
en 1 alleen op 't titelblad (ald., no. 1720).
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Seversz., toen hij de zestien houtblokken van Den Camp vander doot bij de
Schiedamsche drukker Otgier Pietersz. Nachtegael had gekocht, vermoedelijk
1)
omtrent 1505 , daarmede dadelijk de zeer bepaalde bedoeling heeft gehad, ze voor
een eigen uitgave van het werk te gebruiken. En niet, dat hij eerst eens een tweetal,
zonder eenige innerlijke samenhang met het boek, heeft afgedrukt in het Vaderboeck
van 't jaar 1511 en vervolgens op de gedachte is gekomen, er een nieuwe editie
van Den Camp vander doot mee te voorzien. Het ziet er dan ook uit, of men niet al
te ver van de waarheid af is, zoo men Seversz.' uitgave op c. 1508 dateert. De vorm
van het colophon, bij andere drukkers vaak een kostelijk dateerings-middel, levert
geen enkel nader aanknoopingspunt. Gedurende zijn heele werkzaamheid komt de
naam ‘Ian seuersz’ aldus gespeld, voor en ook de spreuk ‘Lof god van al’ heeft hij
door alle jaren heen gebruikt.
In ieder geval ligt er een vrij lange tijd tusschen de bewerking der vertaling door
Pieter Willemsz., grootendeels toch in 1492 voltooid, en de uitgave bij Seversz.
Langer nog dan tusschen de voleindiging der andere vertaling ‘bij eenen pertcheual’
en de publicatie te Schiedam (daar 1493 en 1503). Ongewoon was dat in die dagen
niet. Om een voorbeeld te noemen, in de Schiedamsche Camp vander doot van
2)
1503, voltooid in 1493, wordt reeds de Ned. vertaling vermeld, die Colijn Caellui ,
alias Colin Caillieu, gemaakt heeft van Pierre Michault's gedicht, Le pas de la mort.
3)
De gedrukte uitgave, die we hiervan kennen, dateert echter eerst van 1528 .

1)
2)

3)

Waarschijnlijk uit diens boedel; de laatste bekende druk van deze Schiedamsche drukker is
van 7 Mei 1505.
Geen drukfout voor ‘Coellin’. In een artikel, te verschijnen in Het Boek XXI ('s-Grav. 1932) en
getiteld Naamsverandering gevraagd voor de Brusselsche dichter Colyn Coellin heb ik
aangetoond (bij een facsimile), dat deze vertaler Caellui heet en identiek is met Colin Caillieu.
o

Antwerpen, Jan van Doesborch, 10 Juli 1528. 4 . - Wel beweert Vanderheijden, a.w., 75
(noot), dat er reeds in 1503 een druk van bestond. Vermoedelijk een vergissing, alleen
berustend op het feit, dat de vertaling toen al vermeld werd. Een ex. ervan is in ieder geval
nog niet teruggevonden.
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Als voorbeelden van de beide vertalingen van Le Chevalier délibéré, door Pertcheval
en Pieter Willemsz., volgen hier enkele strophen, waarbij die van Pertcheval
voorafgaan:

Strophe 1:
Ghelijkerwijs dat achterwers gaet tsaisoen,
Zo veel minder dagen als vanden iaren,
Schiet ic van huys om een voyaedse te doen
Duer een begeerte en occusoen,
Alleenlic mer Ghepeys word ic geware,
Die my geselscapte, geseit int clare,
En brocht my daer vast int gedacht
Hoe ic voertijts myn ioncheyt ouer bracht.

Strophe 3:
Ghi ziet duert voerleden saisoen passeert
De boomen, de eerde en de groen heyen,
De blomen, de bladeren al geuioleert,
Sonder roke oft crachte geconfondeert,
Tloof geuallen, al bloot de weijen,
De couwe mit snewe wilse beleyen;
Twort al veroudt en cout sonder ieugt,
Sijn groysel faelgeert hem en de duegt.

Strophe 1:
Also dat achterste des iaers was ontfaende
Sgelijcx den tijt mijns leuens ghestelt was,
was ic alleen wt minen huyse gaende,
Onuersienlic ende vant beneuen mi staende
Gepeyns, met wien ic dien dach verzelt was,
Vanden welke mi menich properheit vertelt was,
Ende bi gueder leringe oec brocht te voren
Deerste oerspronc van mijns kintsheits toebehoren.
1)

Strophe 4 :
Du sieste de zuete somer gepasseert,
Bomen ende aertrijc sijn wten saeysoene,
Vruchten, bladeren, al ist verkeert,
Oeck sijn de roken des bloems gecasseert,

1)

In deze vertaling van Pieter Willemsz. is strophe 2 van het Fra. origineel tot twee strophen
uitgedijd.
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Hagen, velden, staen sonder groene.
Alle ding treckt naden couden doene.
Snee, haghel ende ijs benemt hem alle bloysele
De welke verdrogen, sonder vochtige groeysele.

Het vergelijkingsmateriaal is te klein om er veel conclusies uit te trekken. Toch komt
het mij voor, dat Pieter Willemsz. in rhythme en klank van vers hier boven Pertcheval
staat. Wat de verhouding tot het Fransche voorbeeld betreft, ook dit zou een
uitvoeriger onderzoek vragen. Er is slechts één strophe, de vijfde, waarvan men
onmiddellijk bemerkt, dat Pertcheval het ten opzichte van de zuiverheid der vertaling
1)
van Pieter Willemsz. wint . Eerst het Fransche voorbeeld:
Dois tu oublier ou que soye
Ce traittie, qui tant point et mort,
Que fist Ame de montiesoye,
Plus riche que dor ne de soye
Du merueilleux pas de la mort.
Sauoir fault qui est le plus fort
De toy, Accident ou debile,
Chascun deulx en a tue mille.

Voor wie niet weet, dat ‘Ame de montiesoye’, beter te lezen ‘Amé de mout je soye’,
de spreuk is van de Fransche dichter Pierre Michault, is deze strophe inderdaad
zeer duister. Pertcheval heeft het wel geweten, en zelfs in de plaats van de Fransche
2)
dichter en zijn Pas de la mort de Nederlandsche vertaler gezet . Zoo vertaalde hij:
Soudi dan vergeten hoe gij zijt gestaect
Den voerscreuen tractaet, zo eyselic inder noot,
3)
De wele Colijn caellui heeft gemaect,
4)
Te brusel wonachtich, die zo bijt ende raect ,

1)
2)
3)
4)

e

In de 6 strophe bij Pieter Willemsz.
Deze vernuftige ontdekking is indertijd door Jules Petit in zijn aangehaalde uitgave van
Michault's Pas de la mort, p. VI gepubliceerd; de eer ervan kent hij echter toe aan J.W. Holtrop.
Zie aant. 2 op blz. 192.
De verbetering is van Jules Petit; er staat: ‘die zo bij ten raect’. Zie zijn aangehaalde uitgave
van Le pas de la mort, p. VII.
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Genaempt zijnde den Pas vander doot,
Waer bij gij weten moet, ic segt v bloot,
Wye die starcxste is, hoe gy v bekent,
Tsy de oude Crancheit oft Accident.

Minder gelukkig is Pieter Willemsz. hier met zijn vertaling:
O du siele, waerdich bouen alle creaturen,
Sulstu vergeten dit veruaerlike tractaet
Twelc bitter ende bitende is talder vren?
Oec moetstu de wonderlike strijt besuren
Den camp te vechten, tzij vroech of laet,
Tegen die dijn starcker is ende menich verslaet,
Accident of crancheit, latet di niet groot hebben,
Want se elcx veel meer dan duisent ghedoot hebben.

De eerste regel, O die siele, enz., is zeker een mislukte poging ‘Ame de montiesoye’
weer te geven, waarvan de ware beteekenis aan de vertaler niet bekend was. Een
bewijs ook, dat Pieter Willemsz. zijn vertaling niet meer bijgewerkt heeft, nadat de
Schiedamsche uitgave van 1503 verschenen was.
- Uitgeput is het onderwerp met deze mededeelingen niet; ongetwijfeld schuilt er
nog stof voor verdere studie in. Als basis zou men een herdruk wenschen van de
beide Ned. vertalingen, naar de unieke exemplaren in Hamburg en in Douai ('t laatste
slechts een fragment). Dan een grondige vergelijking van de twee, zoowel onderling
als met het Fransche origineel, in handschriften en drukken. Nasporingen naar de
onbekende vertalers, de Haarlemmer Pieter Willemsz. en ‘eenen Pertcheual’, zeker
een pseudoniem. Beiden zullen toch waarschijnlijk hun verdere rol in de
vaderlandsche dichtersbent van omtrent 1500 wel gespeeld hebben.
Dialectonderzoek. Reeds is door Vanderheijden uitvoerig de invloed van Le chevalier
délibéré besproken op J.B. Houwaert's Den vreeselycken Camp der doot, het tweede
1)
boek van zijn Generalen loop der werelt .

1)

J. [F.] Vanderheijden, a.w., 75 v. en vooral 317 vv. en ook zijn opstel J.B. Houwaert en O. De
la Marche in dit tijdschrift 51 (1932), 49-64.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

196
Maar is er verder nog invloed van Den Camp vander doot en mogelijk van meerdere
gedichten van Olivier de la Marche op onze letterkunde te ontdekken? Andere
wenschen zijn: een vergelijkend onderzoek van Ned. en Spaansche vertaling. Het
beweerde aandeel van Karel V daarin. Een volledige bibliographie van alle drukken,
oorspronkelijke en vertaalde, van de Chevalier, in Frankrijk, Nederland, Spanje en
misschien nog in meer landen verschenen. Voeg daarbij een korte herhaling en
samenvatting van alles, wat er reeds over de houtsneden is geschreven, en het
geraamte voor een breede studie of, zoo men wenscht, voor een proefschrift staat
gereed, in afwachting van wie het zal willen bekleeden.
e

Een onbekende Nederlandsche Cato-tekst, begin 16 eeuw.
Van bevriende zijde werd mij gewezen op een Ned. fragment in de Rijks Univ.
Bibliotheek van Rijssel. Daar bezit men twee verbonden blaadjes perkament van
een onbekende Dietsche Cato-uitgave, die als opvulsel in een band waren gebruikt.
Bij een afbeelding heb ik in Het Boek uitvoerig over de typografische zijde van het
1)
fragment gesproken . Onder verwijzing daarheen zij 't voldoende hier te vermelden,
dat het zeer klaarblijkelijk een druk is van Jan Seversz. te Leiden, te dateeren te
eeniger tijd tusschen 1502 en 1524. Vergelijking met andere edities heeft verder
e

e

uitgewezen, dat de bewaarde bladen het 2 en 5 zijn en dat een compleet exemplaar
naar alle waarschijnlijkheid 6 bladen moet tellen. De bladzijde heeft 18 regels. Uit
de drukkerij van Seversz. stammen heel wat soortgelijke perkamenten leerboekjes,
vele Donaten, een

1)

Zie Het Boek XXI ('s-Grav. 1932), 39-43.
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Dominus quae pars, een Confiteor, voor 't meerendeel slechts als fragmenten tot
1)
ons gekomen .
Belangrijk is de vondst vooral, omdat tot nu toe een Delftsche druk van 1613 de
2)
vroegst bekende Noord-Nederlandsche uitgave van de Dietsche Cato was . Deze
vertaling is gemaakt door C.A. Boomgaert en was reeds lang vóór de druk van 1613
aan Coornhert († 1590) bekend. Maar toch lag het voor de hand te vermoeden, dat
ook vóór die tijd het boekje hier te lande gebruikt zou zijn. De twee verbonden
blaadjes brengen er nu het zekere bewijs van. Nog meer dan elders hangt 't bij vlijtig
gebruikte schoolboeken af van het gelukkige toeval, of er iets bewaard blijft en men
kan veilig aannemen, dat van menige oplaag geen spoor tot ons is gekomen.
Slordigheid, aangeboren vernielzucht en baldadigheid-uit-verveling der jeugdige
gebruikers zijn bij-factoren, die aan leerboeken een kort bestaan laten.
Het proefschrift van Beets over de Ned. Disticha Catonis blijft nog steeds de basis
3)
voor onze kennis der verschillende handschriften en gedrukte uitgaven . Wel is het
4)
5)
in de loop der jaren hier en daar aangevuld, door De Vreese , door Boas , door
6)
Geerebaert . Dank zij de nauwkeurige beschrijvingen der uitgaven bij Beets was
het mogelijk uit te maken, dat het thans gevonden, onbekende Rijsselsche fragment
in samenstelling en vorm verreweg het meest overeenkomt met de Antwerpsche
uitgave van Hieronymus Verdussen,

1)
2)

3)
4)
5)

6)

Een lijst hiervan in Het Boek XXI. 42-43.
Zie hierover M. Boas, o.a. in Het Boek XVIII (1929), 121 vv. Ten onrechte noemde ik onlangs
in mijn opstel in Het Boek XXI. 42 op gezag van A. Geerebaert, Lijst van de gedrukte
Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers (Gent 1924), 97 de
Haarlemsche uitgave van 1632 de eerste Noord-Ned. druk. Dr. M. Boas was zoo vriendelijk,
mij op deze onjuistheid te wijzen.
A. Beets, De ‘Disticha Catonis’ in het Middelnederlandsch (Gron. 1885).
W.L. de Vreesc in dit tijdschrift 19 (1901), 275-288.
M. Boas o.m. in dit tijdschrift 29 (1910), 182-206, 32 (1913), 101-138, 33 (1914), 81-90 en
249-277, 43 (1929), 49-52 en verder in Het Boek IX (1920), 321-329; XII (1923), 303-312,
XV (1926), 15-24 en XVIII (1929), 121-132.
A. Geerebaert in De Gulden Passer I (Antw. - 's-Grav. 1923), 126-136. Zie verder Geerebaert's
bovengenoemde Lijst en Joseph Nève, Catonis Disticha. Facsimilés, Notes, Liste des éditions
du XVe siècle (Liége 1926) (niet altijd nauwkeurig).
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1)

in 1605 verschenen . Heel typeerend is b.v. de volgorde der Disticha in beide
uitgaven (I, 1, 2, 3, 4, 5, 8 enz. en III, 17, II, 21, 17, 24 enz.), die aldus in geen der
2)
andere schijnt voor te komen . Wat woordenkeus betreft zijn de twee eveneens
nauw verwant, al vertoonen ze hier en daar geringe verschillen. Er ligt dan ook een
3)
kleine eeuw tusschen beide. Heeft b.v. de uitgave van 1605 overal ghij en u, die
van Seversz. gebruikt nog de vormen du en dijn. Op enkele plaatsen, waar de latere
uitgave (1605) klaarblijkelijk corrupte lezingen heeft, komen ze in die van Seversz.
goed voor. Zoo I. 1 vrs. 2: ghebiede, bij Seversz.: bediede; I. 2 vrs. 2: be-erue, bij
S.: bederue; II. 17 vrs. 3: ghelijdet, bij S.: glidet; II. 28 vrs. 3: gheclach, bij S.: ghelach;
II. 29, vrs. 3: verwecket, bij S.: verwerket; III. 22 vrs. 2: Soo t' herte, bij S.: So there.
Het kwam me niet ongewenscht voor de volledige tekst van het fragment, de
eerste Noord-Nederlandsche editie, hier af te drukken. Het is mogelijk, dat er later
nog eens een volledig exemplaar teruggevonden wordt, of wel een andere
e

soortgelijke uitgave der 16 eeuw, die chronologisch een schakel vormt tusschen
deze Leidsche en de Antwerpsche. Want dat Hieronymus Verdussen in 1605 de
druk van Seversz., tachtig tot honderd jaren geleden verschenen, tot grondslag van
de zijne zou gekozen hebben, is weinig aannemelijk.
Proloog (2 recto, met signatuur a ij).
4)

Die des wijsdoms wist meer
35 Dan enich man die leuet nv,
Hi hiet Catho, dat segghe ic v,

1)

2)

3)
4)

Zie Beets, a.w., 15, tekst d. Deze uitgave, waarin de Disticha gedrukt zijn na het Baghijnken
van Parijs, is opnieuw uitgeg. met inl. van C.P. Serrure door de Maetschappy der Vlaemsche
Bibliophilen VII (Gent 1860).
Voor het gemak is hier en verder de indeeling der strophen van Beets, a.w. gevolgd. Enkele
verbeteringen zal men in eenige der genoemde opstellen van Boas vinden (zoo zijn b.v.
strophen IV. 10 en III. 8 volgens Boas II. 6-7, enz).
Behalve een enkele keer in 't rijm; zoo komt ‘dijn’ er nog voor in III. 22, vrs. 2.
De punctuatie is verbeterd en aangevuld; de spelling onveranderd overgenomen, alleen zijn
de afkortingen opgelost. De cursieve initialen zijn in het origineel rood gedrukt.
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40

45
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

I. 5

I. 8

Hi hadde een kint, dat hiet also
Als hijt noemde, dies was hi vro.
Alst mitten kinde vvas vergaen
Dat mocht onthouden ende verstaen,
Riep hi ende sprac te hem:
Men seyt, sone, dat ic ben
Wijs ende vroet, nv mercket an,
Ic sal v leren dat ic can.
doen seyde hi ende began aldus:
Si deus est animus.
Nu mercket, soen, wat ic v gebiede
Ende vvat dat is dat ic v bediede,
Dats dattu di daer an sult keren,
dattu gode immer sult eeren.
Du sult morgens vroech op staen
+
Ende om dijn bederue gaen;
Men seyt, wie te langhe slaept,
Dat hem die slaep onduchtich maect.
Vvachti datmen niet en seyt,
Dat vele talen an di leyt;
want menigerhande tale
En voucht niemant goeders wale.
Sone, doet als die vroede doet
Die heuet ghestadighen moet;
Het is lachter dat een hier seghet
Dat hi ghinder niet en pleghet.
Anmercket niemens quade daet
want vele merkens is quaet,
Beide so en is man of wijf,
Die sonder sonde leet sijn lijf.
Geloeft niet als dijn wijf tonrecht
Claghet ouer dinen knecht,
want quade wiuen sijn ghenoech

+

(2 verso)

+

Wanneermen di onrecht doet,
So bidt den rechter dat hi di
1)
Doer dinen dienste behulpich si.

1)

er staat ‘binen’.
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II. 21 Dat di in dronckenscap geschiet
Dat en latet ongebetert niet,
want daer of hier te voren
Vernoy is comen ende toren.
II. 17 Als du hebst den cost meer
Ende terens dan du hads eer,
So spaer, want zaen glidet
Hauen diemen niet en midet.
II. 24 Merck ewel dat di mach deeren,
Bewaert dat oftu moges beweren;
Hij is sot, die comen sijt
Dat ongheual ende niet en vliet.
II. 26 Die vvat heuet dat hem becoemt
Hout hijt vvel, ic vvaent hem vroemt;
Hij is sot, die in sijn hant heeft goet
+
1)
Ende leyt dat onder sinen voet.
II. 28 Som wilen sulstu dijn goet
Sparen, als die vroede doet,
Die soucket altoos sulck ghelach
hoe hi mit eren leuen mach.
II. 29 Du en sulst alleen niet ontslaen
Trecht dat langhe heeft ghestaen;
die verwerket sijn ghebuere
het wort hem dickent te zuere.
III. 1 Sone, lere so in dinen sin,
dat daer vvone vvijsheit in;
die mit sonden leet sijn leuen
het is qualiken mit hem becleuen.
III. 22 Sone, oftu vroet vviltste sijn,
So there in goeder maten dijn.
hi is sot, die tsijne verteert
Ende anden vreemden hem gheneert.
III. 22 Lieue sone, vvacht v dies.
+
...........

+

(5 verso)

+

(vervolg)

's-G r a v e n h a g e , Maart 1932.
M.E. KRONENBERG.

1)

er staat een klein streepje boven de e van ‘leyt’.
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Hendrik Mande als bewerker en compilator
1)

Dr. G. Visser, in zijn proefschrift: ‘Hendrik Mande’ , maakt melding van diens
bewerking van een stuk van Ruusbroec's Van den Gheesteleken tabernacule en
van het Itinerarium mentis in deum van den pseudo-Bonaventura (tegenwoordig
toegeschreven aan Rodulphus de Bibraco). Een klein stukje wordt vergeleken met
Ruusbroec en verder verdiept schr. zich niet in den aard der bewerking. Wij hadden
z.i. met een onbelangrijk deel van het werk van Mande te doen, dat verder onze
belangstelling niet waard was. De beschouwing eindigt: ‘Mande, en dit is hier
hoofdzaak, heeft in zijn boekje Ruusbroec op den voet gevolgd. Intusschen is er
toch iets, waardoor het werk van Mande zich aangenamer laat lezen dan het
oorspronkelijke van Ruusbroec; deze heeft door zijn steeds terugkeerende allegorie
iets vermoeiends, terwijl wij bij Mande rustig kunnen doorlezen. Dit is dan zijn, zij
het ook geringe, verdienste’.
2)
3)
Nu wij sinds de studiën van Dr. W.L. de Vreese , Dr. J. van Mierlo, S.J. en Dr.
4)
L. Reypens, S.J. , Mande in een geheel ander licht zijn gaan beschouwen en ons
bij ieder onderzoek moeten afvragen: Welke is zijn bron? Hoè heeft hij
geparaphraseerd, nu is het ook noodig, om bovenstaande tractaten nader te
onderzoeken met het oog op den aard der bewerking.

Van den seven gaven des Heiligen Geest ende eerst van der gave der
smakender wysheit.
3)

In zijn artikel over Hadewych en Mande , schrijft van Mierlo in een noot op pag.
294: ‘“Een ander werk van hem: van

1)
2)
3)
4)
3)

Hendrik Mande. Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandsche Mystiek. Diss. Leiden, 1899
door G. Visser.
Willem de Vreese, Biographie Nationale (1908-1910) i.v. Jean de Ruysbroec. p. 565.
J.v. Mierlo S.J. Dietsche War. & Belf. 1909 II. Een Paraphrase van de Brieven van Hadewych
door Hendrik Mande.
L. Reypens S.J. Dietsche War. & Belf. 1921 II. Nieuwe onoorspronkelijkheid bij Hendrik Mande.
Zijn ‘Corte sprake’ een vertaling.
J.v. Mierlo S.J. Dietsche War. & Belf. 1909 II. Een Paraphrase van de Brieven van Hadewych
door Hendrik Mande.
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der seven gaven etc. bevat hetzelfde als Ruusbroec's: Dat boec van den
gheesteleken tabernacule; alleen bij Mande zóó ingericht dat het een zelfstandig
werkje werd” zegt dr. Visser (o.c. p. 40). Hij deelt er echter te weinig uit mee om
den aard en graad dezer zelfstandigheid te kunnen beoordeelen’.
Hier volge het gevraagde onderzoek:
Mande heeft hier een moeilijke taak gehad, waarvan hij zich zeer matig gekweten
heeft. Ruusbroec's grootste werk gaat naast het zeer vele schoone, dat het bevat,
helaas mank aan het euvel van een veel te ver uitgesponnen allegorie. Wel was de
allegorie een zeer geliefde vorm in de M.E., maar het werk zal in alle tijden juist
daardoor aan den lezer vele moeilijkheden in den weg hebben gelegd. Nu
bewonderen wij in het onderhavige gedeelte eensdeels de schoone compositie van
den kunstenaar, waar hij de zeven gaven des geestes doet stralen op de gouden
lampen, die gedragen worden door den zevenarmigen kandelaar, die in het Heilige
der Heiligen stond van den tabernakel, terwijl aan den anderen kant het te betreuren
valt, dat hij dit beeld zoo in details uitspint. Deze zeven gaven des geestes zijn in
de M.E. een zeer geliefd onderwerp geweest en R. zelf heeft ze in zijn Rike der
geliven (David IV 157-251) nog eens behandeld. Op pag. 42 van het boek van Visser
worden allerlei plaatsen uit de literatuur aangehaald. Het waren volgens de Cura
clericalis: s a p i e n t i a , i n t e l l i g e n t i a , c o n s i l i u m , p i e t a s , f o r t i t u d o ,
s c i e n t i a , e t t i m o r D o m i n i . Visser ziet echter over het hoofd, dat de oorsprong
te vinden is in Jes. XI vs. 2. vlgs. Vulg.: E t r e q u i e s c e t s u p e r e u m s p i r i t u s
Domini: spiritus sapientie et intellectus, spiritus consilii et
fortitudinis, spiritus scientie et pietatis et replebit eum
spiritus timoris Domini.
Men ziet, dat dit juist de volgorde is waarin R. ze behandeld heeft, in zijn Rike der
geliven in omgekeerde, opklimmende volgorde. Nu worden in den Tabernakel telkens
een lagere en een hoogere gave gecombineerd, naar den uit-
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gang tot de creatuur en den toegang tot God, links en rechts staande van het hooge
middenlicht, dat slechts in den Geest Gods zelve zijn component vindt. Daar Mande
nu alle allegorie ter zijde schuift, komt de compositie in het gedrang en wordt het
veranderen van de gewone volgorde oorzaak van groote moeilijkheden, waaruit hij
zich niet weet te redden. Het geheel wordt daardoor uitermate verward, zoodat de
lezer, die Ruusbroec niet kent, geheel van de wijs raakt. Een vergelijking van beide
teksten moge dit toelichten:
Tabernakel (David I, 159. 8).

Mande. Hs. 1 F 11. U.B. Amsterd. fol.
b

80 . begin:

Ende hier omme selen wi anesien die
ewege minne Goods, uutvloeiende alse
ene levende fonteine met .vij. rivieren,
ende alse ene clare sonne met .vij.
raeien, ende alse een verterende vier
sevenvuldech van werke: dit es die geest
Goods met sinen gaven, ende dit
bedieden ons die .vij. lampden op den
candelare van goude.

Die ewige minne sie ic aen ende merke
hoe dat si uutvloeyt als een levende
fonteyn mit zeven ryvieren ende als een
claer sonne mit zeven radien ende als
een verterende vuer zevenvoudich van
werke. Ende dit is die geest godes mit
sinen zeven gaven.

VAN DER GAVEN DER WIJSHEIT.

Met der overster lampten, die in midden
stont, soe verstaen wi den heilegen
Geest ende die gave der wijsheit. Want
daer die geest Gods es, daer es wijsheit;
ende daer gewarege wijsheit es, daer es
die geest Goods; want hi es die levende
fonteine alre gaven. Die hoechste riviere
die vloeit ute deser levender fonteinen
der minnen Goods, dats die geest der
wijsheit. Hier mede was die minsceit ons
Heren altemale doervloeit, ende
overmids sine volheit, soe mogen wi alle
vervult werden. Dese overste riviere
eiscet onsen

Die hoechste ryviere die vloeyt uut deser
levender fonteynen der ewiger mynnen
gods, 'dat is die geest der wysheit.
Hiermede was onse lieve here Jhs xps.
te male doervloeyt ende van synre volheit
werden wi al
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geeste dat hi eenvuldech, ende ledech,
ende ongebeelt si, onbewechlec, vri,
ende sonder sorge, ende altoes
stervende sijns selfs, ende levende in
Gode. Alsoe werct hi die doecht der
hoechster gerechtecheit, ende al
werkende vercrijcht hi den geest der
wijsheit; want in dien dat wi overliden ons
selven ende alle dinc soe vinde wi die
godleke wijsheit; ende inden overlidene
offeren wi onse olie der gerechtecheit in
die overste lampte onser vrier willecheit.
Dese olie es altoes onsteken met
godleker wijsheit, eest dat wi daer inne
hebben dat rechte lenement der
eenvuldeger meininge; want onse
eenvuldege meininge es .j. claer
aensichte onser onnoeselheit, daer
altoes inscijnt die godleke wijsheit; ende
dese wijsheit dorevloeit beide geest ende
nature met claerheiden, ende met
godleken smake. Alsoe alsemen die
claerheit ende dien smaec begripen
mach, alsoe eest die gave der wijsheit;
maer alsoe alsement beide grondeloes
gevuelt, alsoe eest die geest Goods
selve, die ene fonteine es van allen
goede. Siet, aldus hebbic u bewijst met
der ierster lampten, die hoechste gave
Goods, dat es smakende wijsheit. Die
eerste doecht ende die hogeste doget,
dat es dese gerechtecheit. Die eerste
wijse, daer wi alle doechde in beginnen,
dat es onnoeselheit. Die leste wise, daer
wi alle dogede mede volbringen, dat es
oec onnoeselheit overdect met minnen.

vervult. Dese overste ryvier eyschet myn
geest dat hi eenvoudlich ende ledich
ende ongebeelt si...
Enzoovoort; hij schrijft gewoon over en
verandert alleen wi in ic (zie hierover de
Vreese o.c. p. 565!)
Want indien dat ic mizelven overlide ende
alle dinc, so vindic die godlike wijsheit
ende in den overliden offer ic myn
werken der gerechticheit mit
eenvoudicheit der meyningen
want myn eenvoudige meyninge is een
claer aenschyn der onnoeselheit daer
altoes in scynt die godlike wysheit. Dese
godlike wysheit doervloeyt beide geest
ende natuer mit claerheiden ende mit
godliken smake also als men die
claerheit ende dien smaec begripen
mach also is die gave der wysheit. Mer
also alsment beide grondeloes bevoelt
ende niet begripen en can also ist die
geest gods selve die een fonteine is van
allen goede. Ende deze gave ende
smakende wysheit is die hoechste gave.
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Wij zagen hier Mande op zijn best en wij kunnen stukjes als deze wel beschouwen
als een welgeslaagde poging om het werk te ontdoen van scholastieke raffinementen,
die de aandacht afleiden.
Ruusbroec neemt nu weer beelden uit het begin van het werk over, waar hij de
‘onnoeselheit’ vergelijkt bij de gordijnen van het voorhangsel en de weefsels daarvan.
Tenslotte eindigt hij het hoofdstuk dan met een expositie van de verder te behandelen
gaven:
Tabern. I, 161, 20.
Noch selen wi voegen op onsen candelare .vj. andere lampten, in elke
side .iij., dat sijn die andere .vj. gaven ons Heren. Ter rechter siden sele
wi ontfaen die .iij. hoechste gaven, ende die selen cieren onse inwindege
leven; ende in die slinke side die andere .iij. gaven, ende daer mede sal
gesiert sijn onse utewindige leven.
Mande slaat dit over en daardoor komt het, dat hij deerlijk in den knoei raakt, als
het gaat om de groote lijn der compositie. Bij de gave der verstendicheit zijn geen
moeilijkheden, want die volgt regelmatig, maar bij de volgende is het anders:
Tabern. I, p. 163, 21.

a

Hs. IF 11. fol. 82 .

de

Nu willic laten staen die .iij. gave ende
die vierde, die onsen inwindegen minsce
noch toebehoren in sinen ewegen
opgange te Gode, ende ic wille nemen
te

die .v. gave, dat es die gave der Const.
Want gelikerwijs dat die gave der
verstendecheit onse rechte side, dat es
onsen inwindegen toeganc te Gode, ciert
ende verclaert, in dien dat si ons ineiscet,
ende leert ons Gode te anesiene in hem
selven, ende in sine menechfoldege
gaven: alsoe,

Nu afterlaet ic die derde gave ende die
vierde die mynen inwendigen mensche
noch toebehoren in sinen ewigen
opgange tot gode ende wil voernemen
die vyfte gave dat is die gave der
wetentheit. Want gelyc dat die gave der
verstandecheit mynen inwendigen
toeganc verheffet ende verclaert indien
dat si mi ineyschet ende inleidet gode
aen te schouwen in hemselven ende
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in der selver manieren, ciert ende
verclaert die gave der const onse slinke
side, dat es onsen redeleken uutganc, in
dien dat si ons udewert wijst, ende leert
ons selven te merkene ende alle
manieren van doechdeleken werken met
onderscede.

in syn menichvoudige gaven. also in der
selver manyeren verheffet ende verclaert
die gave der wetentheit mynen redeliken
uutganc indien dat si mi uutwert wiset
ende leert... etc.

Men ziet hoe duister dit alles is geworden bij Mande, die ons niet eens verteld
heeft welke de gaven des Geestes zijn (mogelijk is intusschen, dat wij hier niet het
geheele werkje voor ons hebben. Daar is nog een aanwijzing voor!)
En wat moeten wij van het volgende denken?
Tabern. I, 166, 16

Hs. IF. 11. fol. 84 .

Nu laet ons noch vorder udewert keren
in beiden siden metten lampten, ende
metten gaven, ende oec met dogeden
die daer toe behoeren. Metter naester
lampten die hier na volget, soe verstaen
wi die gave des Raets.

Die derde gave die voer gelaten was, dat
is die gave des raets, die die derde is
inden getael van boven neder als mi hier
getoent wert als die vyfte voergenomen
om des besten verstandes wille ende om
sommige gelikenissen die si heeft mitter
gave der verstandelheit als voer geseit
is ende verclaert.

a

Onze conclusie moet na dit alles wel zijn, dat de zeer matige lof, die Visser voor
deze bewerking overheeft, bij nader inzien niet eens geheel verdiend is, daar de
hoofdzaak: de kern, de constructie, bedorven is.
de

In het laatste hoofdstukje, over de 7 gave ‘des auxt’, is Mande wat uitvoeriger,
waar hij aanmaant tot zachtmoedigheid, doch de passage is niet waard, dat wij haar
citeeren. Alleen het slot waar hij overgaat in een gebed vinde hier een plaats:
Hierom o ewige mogentheit, wysheit ende miltheit die een god biste
ende blyfste in ewicheit. Ic begeer di mit alle myn crachten te dancken te
loven ende te benedien van dynre onsprekeliker goedertierenheit. dattu
mi mynlike here geweer-
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dicht hebste te openbaren overmits dyn lichte in dyn spiegel dynre
waerheit die dingen die mi noettorftich syn tot mynre salicheit. na te leven
ist dat ic mit di in der ewicheit wil verbliden. Mer want di mynlike ende
goedertieren here kundich is myn crancheit. ende dat die geest wel somtyt
bereit is mer dat vleisch is cranc ende dat ic niet en vermach sonder dyn
genade, daerom bid ic di mit den gronde myns herten dattu overmids
dynre ontsprekeliker goetheit mi wilste te hulp comen also dat ic overmids
dynre hulp volbrengen mach die dingen die voerschreven syn ende
overmits dinen lichte ontfangen. Want die den raet gegeven heeft die sel
die hulp geven of daer en mach niet of comen. ihs xps amen.
Dit is geen hooge kunst, het is geen verheven stijl en wij moeten niet vergeten,
dat dit alles ‘tale Kanaäns’ is (De hr. de Vreese maakte mij opmerkzaam op het slot,
1)
dat ook te vinden is in de ‘Meditationes Vite Christi’ , maar als een mooi staaltje
van devoot proza verdient het aandacht.
Boven werd reeds het vermoeden geüit dat het onderhavige tractaat misschien niet
volledig zou zijn; de inhoudsopgave van Busch spreekt van: Liber de sapida
sapientia, duodecim habens capitula; ons werkje telt er slechts 7!

Hier begint een devoet boexken van den binnenste ons liefs Heren Ihesu
Christi.
Ontbrak ons bij het vorige tractaat de gelegenheid om Mande's stijl te bestudeeren,
om de eenvoudige reden, dat hij op eenige regels na niet anders deed dan
overschrijven; in het volgende ontbreekt het ons niet aan materiaal om zijn manier
van paraphraseeren te leeren kennen.
Het is Visser geweest, die voor het eerst het geheele tractaat publiceerde, dat
Busch in zijn Chron. Windesh. noemt als: Liber de intimis domini nostri Ihesu Christi
et septem viis quibus itur ad ea habens XV capitula. In 1886 was reeds een gedeelte
in het licht gegeven door N.C.K. de Bazel, dat in een handschrift voorkwam uit de
bibliotheek van het priesterhuis te Gaesdonck. De vergelijking wees uit, dat het een

1)

Willem de Vreese, Die eerste bliscap van Maria, 's-Grav. 1931 bijl.IIb. p. 127.
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gedeelte bevatte van het volledige tractaat, dat Visser terugvond in de Bourg. Bibl.
te Brussel, No. 2553. De lezing is veel minder zuiver, en het fragment heeft voor
ons sindsdien geen waarde meer. Anders is het met een ander stuk, waarvan Visser
het volgende zegt: ‘nog is er een ander H.S., dat grootendeels overeenkomt met
het door De Bazel uitgegevene. Dit bevindt zich in de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage,
gekomen uit de Weesper verzameling, in den catalogus staande onder No. 29...
Zoo bezitten wij dus dit werkje in drie HSS. en zonder twijfel bevat het Brusselsche
H.S. het geschrift het volledigst. Het eerste gedeelte wordt daarin geheel
r

aangetroffen; eerst op fol. 29 komt het weer overeen met het door De Bazel
uitgegevene. Het H.S. van Weesp geeft, voor het de zeven wegen opnoemt, een
kleine inleiding, die in het kort weergeeft wat in het Brusselsche H.S. staat op fol.
r

v

28 -30 . Deze inleiding werd reeds in druk gegeven door Van Vloten (Verz. Prozast.)
etc.’
1)
Het bewuste tractaat is ons gelukkig bewaard gebleven (het hs. kwam om bij
den brand te Leuven in 1914, waarheen het uitgeleend was) door de uitgave van
2)
Van Iterson . Het is getiteld: Die seven weghe der ewicheit. Bij vergelijking met de
beide anderen valt terstond op, dat de stijl in elk opzicht van dien van Mande
verschilt. Zonder twijfel hebben wij hier te doen met het werk van iemand, die direct
uit het Latijn vertaalde, terwijl Mande dit naar alle waarschijnlijkheid niet deed en
waarschijnlijk werkte naar een soortgelijk, wat uitvoeriger werk als dit. De septem
itineribus eternitatis (Onderdeel van Itinerarium mentis in deum) in de ME. op naam
van Bonaventura, is een groot, uiterst ingewikkeld compilatiewerk, vol citaten van
kerkvaders en coryphaeën uit de scholastiek, dikwijls heele hoofdstukken beslaande.
3)
Het was zeer bekend in den kring der devoten en Windesheim bezat een exemplaar .
Er zullen stellig Nederlandsche excerpten te

1)
2)
3)

Hs. Haag K. Bibl. 73 G 24. Weesp 29.
F.H.G. van Iterson, ‘Stemmen uit den voortijd’. Leiden 1857 p. 167.
K.O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken, Zutphen 1903, p. 287.
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Windesheim hebben bestaan, zooals ‘Die seven weghe’ er een is en vermoedelijk
heeft Mande daarvan een paraphrase geleverd. Laten wij nu zijn manier van werken
ook bij dit tractaat eens nagaan.
In de 3 eerste hoofdst. is Mande zelfstandig dwz. hij heeft niet bepaald een
voorbeeld gehad. Er is dan ook geen lijn in te bekennen en behalve het lange
1)
exempel in hoofdst. 3 (dat aan Suso ontleend is! staat er niets in dat onze aandacht
waard is. Anders is het in de volgende; hier is een gedachte, doch de heele passage
aangaande de geestelijke voeten der ziel: begeerte en verstand is weer rechtstreeks
aan den pseudo-Bonaventura ontleend. Doch dit is nog niet alles: De titel van het
de

eerste deel van het werkje is ‘van den binnenste ons liefs heren’. Het 4 hoofdst.
Hoe ende wat weghe men wanderen sal totten binnensten jhesu, begint aldus: Daer
es vast veel gheseghet vanden binnensten ons lieven heren ihesu cristi... en dat,
terwijl wij nog steeds wachten op hetgeen de titel beloofde! Neen, zoo ergens, dan
blijkt hier wel heel duidelijk Mande's volkomen machteloosheid om iets zelfstandigs
te scheppen.
de

Bij het 6 hoofdstuk beginnen ook die seven weghe en het is noodig, om tot
inzicht te komen van de onafhankelijkheid van het Weesper tractaat, dat wij beide
teksten eens aan het Latijn toetsen. Beide beginnen (voor Mande wonderlijk genoeg,
die al veel uit het eerste deel citeerde) met den proloog van het geheele werk, dat
door een heel stuk: de intrinseco secreto van de septem itineribus (in eigenlijken
zin) gescheiden is. Dit maakt het dus wel waarschijnlijk, dat beide stukken op een
zelfde excerpt teruggaan. ‘Seven weghe’ zou dan daarvan een verkorting zijn, terwijl
Mande het gebruikte voor zijn compilatie. Mogelijk is ook dat Mande eenvoudig twee
excerpten aan elkaar heeft gezet: de titel bij Busch luidt: Liber de intimis domini
Jhesu Christi et septem viis quibus itur ad ea.

1)

A.G.M. van de Wynpersse. De Dietsche vertaling van Suso's Horologium aeternae Sapientiae.
Diss. 1926, pag. 3.
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Mande, bijl. II, bl. 25:
Sinte Augustijn seghet, dat die redelike creatur daerom alleen ghemaect is, opdat
si haren scepper sal bekennen, dat hi es een waer god ende al bekennende hem
sal minnen, al minnende in hem, die ewich leven es, sal rusten, ewichliken bliven
ende salichliken leven. Want te bekennen dat wesen der godheit also veel als ons
moghelic es, dat es ewich leven ende dat niet te bekennen, dat es een ewich doot.
Ende hierom ist, dat wi comen willen tot deser kennissen, so moeten wi houden den
rechten wech, dat es onsen lieven here ihesum cristum, die als hi selve seghet die
wech es, daer wi in gaen sullen; die waerheit, daer wi toecomen sullen; dat leven,
daer wi in leven sullen ende bliven. Augustinus seghet: dat woirt, dat menscheit
aenghenomen heeft, dat es ons gheworden een wech, want overmits der menscheit,
als voirseit es, comen wi tot der godheit, daer alle scatte der wijsheit ende der
consten gods in besloten sijn.
1)

Ende hierom seghet onse lieve here als voir gheroert es : Ic ben die dore; soe wi
doer mi ingaet, die sal behouden of ghesont werden. Hi sal ingaen ende wtgaen
ende hi sal weide vinden; gaet hi wt tot der menscheit of gaet hi in toter godheit,
overmits der menscheit sal hi goede weide vinden.
Want daerom heeft hi ons ghelaten sijn vleysche ende sijn bloet tot eenre spisen,
opdat wi overmits der spisen sijns heilighen lichaems souden comen toten smaec
sijnre godheit. Hierom seghet die minnende siele: Ic dranc mijn zeem mit minen
honinghe, dat is: Ic dranc ende smaecte die alre suetste godheit verholen inder
menscheit, want als die minnende siel in hoer ontfaet den smake der wijsheit, so
volghet daer eenrehande smake der sueticheit na, die de siel van binnen ghevoelt
overmits welken si in eenre sonderlingher manieren alle dinghe ende gaven van
binnen onderscheidt ende oerdelt als si inder waerheit sijn.

1)

de

n.l. in zijn 4 hoofdstukje (Visser, bijl. II p. 23), waar de heele passage voorkomt,
overeenstemmende met het Latijn.
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1)

Bonaventura Opera , T VIII: p. 393.
‘Eum, qui venit ad me, non ejiciam foras’. inquit Salvator. S. Augustinus, de cognitione
verae vitae, dicit in principio: ‘Cum Christus, veritas et vita, dicat: Haec est vita
aeterna, ut etc.; constat profecto, naturam rationalem ad hoc solum esse factum,
ut factorem suum verum Deum intelligat; intelligendo diligat; diligendo in eo qui est
aeterna vita aeternaliter permaneat et beate vivat’ Ex quo profecto concludit dicens:
‘Divinitatis ergo essentiam rationabiliter investigare, ut est possibile, est ad vitam
aeternam festinare. Hanc ergo negligendo ignorare, est utique ad mortem
indeficientem damnabiliter properare’ ...... etc. Dominus autem Jesus Christus, qui
est ‘via’ in qua imus, ‘veritas’ ad quam pervenimus, et ‘vita’ in qua permanebimus,
in verbis propositis ostendit........ DE INTRINSECO SECRETO. Dist. I, pag. 394: .... et
Hugo: ideo intrinsecum illud in Christo est divina persona in humanitate ejus
abscondita, ita quod Christi humanitas est via ad divinitatem. Unde Augustinus
exponens illud Joannis: Ego sum via, dicit: ‘Verbum assumens humanitatem, factum
est via. Ambula per hominem, si vis venire ad humanitatem, et pervenies ad Deum’,
sc. personam Verbi in qua sunt absconditi omnes thesauri sapientiae et scientiae
Dei. Procul dubio si non esset aliquod intrinsecum in Christo secretum, ad quod
intrandum invitaret nos, non dixisset ipse: Ego sum ostium sensui, per corporale
objectum: Videte, inquit, manus meas et pedes meos, quia ego ipse sum. Ego sum
ostium intellectui per fidem reseratum. Unde in Isaia dicitur: nisi credideris, non
intelligetis. Ego sum ostium voluntati per charitatem apertum. Charitas non vult scire
medium inter se, et dilectum; imo ut dicit Hugo: ‘amor sive charitas suo acumine
omnia penetrat, donec ad dilectum veniat’ Per me ergo ostium si quis introierit, per
fidem et charitatem ad meam intrinsecam et absconditam divinitatem, salvabitur:
quia sive ingrediatur ad meam divinitatem contemplandam sive egrediatur ad meam
humanitatem imitandam, pascua utrobique inveniet aeternae viriditatis et salutis.
Quod ostendit Hugo bene in prologo suo super angelicam hierarchiam, ubi dicit sic:
‘Propterea Jesus carnem assumptam in edulium nobis proposuit, ut per cibum carnis,
invitaret nos ad gustum divinitatis’ In his pascuis sponsa constituta dixit: ‘Comedi
favum cum melle meo’ Favus sicut dicit Origenes, est cera virginea, loculis vel cellulis
distincta, quae sunt melle repletae. Quid ergo aliud est, ‘Comedi etc.’ nisi: gustavi
dulcissimam divinitatem in cera virginea humanitatis absconditam cum ipso
abscondito? De isto....

1)

Bonaventura Opera omnia. ed. A.C. Peletier, Parisiis 1866; eveneens werden geraadpleegd
de

2 mss. uit de Kon. Bibl. te Brussel t.w. No. 2499-510 (v.d. Gheyn 1118) uit de XIV

(?)eeuw,

de

afk. van Rooclooster; No. 11489-491 (v.d. Gh.) eind XIV (?)eeuw, bevat behalve ons tractaat
(dat verkeerdelijk op naam van Ruusbroec staat!) ook de vertaling van de Brulocht door
Jordaens.
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‘Seven weghe’, v. Iterson, bl. 167:
‘Dieghene die tot mi coemt die en werp ic niet van my’. Sinte Augustinus seyt dat
die redelike natuer daerom alleen ghemaect is, dat si haren scepper sel bekennen
een waer God.
Bekennende sel si Hem minnen. Minnende sel si Hem, die ewich leven is,
ewichliken bliven ende salichliken leven.
Hierom te bekennen dat wesen der Godheit, also veel alst mogheliker is, dat is
ewich leven. Hem niet te bekennen dat is ewich doet.
Onse lieve Heer Jesus Christus is die wech daer wi in sullen gaen, die waerheit
daertoe wi sullen comen, dat leven daer wi in sullen bliven.
Sinte Augustijn seyt: dat woert, dat aen hem heeft ghenomen menscheit dat is
ghemaket een wech. Wander bi den mensche, wilstu comen totter Gotheit! Daerin
sijn verborghen alle scat der wijsheit ende der consten gods.
Christus seyt: ‘Ic bin een doer, so wie bi my ingaet, die sel ghesont warden. Hi sel
ingaen ende wtgaen ende sel goede weide vinden’, gaet hi wt totter menscheit, of
gaet hi in totter Godheit. Overmids der menscheit sel hi goede weyde vinden.
Daerom heeft ons Christus ghegheven sijn vleisch tot eenre spisen, dat wi comen
sullen overmids die spise des vleischs totten smaec der Godheit. Daervan seit die
minnende siele: Ic dranc minen seem mit minen honich!
dat is: ic dranc ende smakede die aldersoteste Godheit verholen in der menscheit.
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Hoe datsi niet al ghelyc geset ende ontfaen en worden, die ingaen in die binnenste
ihesu.
Nu sullen wi merken, dat die ghene, die ingaen doer die dore indie binnenste ons
lieven heren niet al ghelijc gheset ende ontfanghen en worden, mer na meerre ende
minre verdienten der personen ende sonderlinghe na grootheit der minnen, want
een ieghelijc devote siele, als sente bernaert seghet, vindt haer selven een
heimelicheit of ewicheit mit horen gheminden, op datsi segghen mach mitten profete
ysaias: Mine heimelicheit es mine. Want het en wort allen sielen niet ghelijc noch
in eenre voeghen ghegheven te ghebruken die bequame teghenwoirdicheit ons
lieven heren, mer eenre yegheliker als haer bereit is van onsen hemelschen vader.
Want wi en hebben hem niet vercoren, mer hi hevet ons vercoren, op datwi gaen
ende vrucht brenghen ende dat onse vrucht blive in ewicheit. Ende hierom daer een
ieghelijc gheset es van gode, daer es hi, als onse minlike here seghet: In mijns
vaders huus sijn vele woninghen. Ende hierom es te weten, datsi in ses manieren
ontfanghen worden in die binnensten ons lieven heren.
Die ierste wert ontfaen in dat huus der beweghinghen of des berouwes, als maria
magdalena in symons huus ontfanghen wort van onsen lieven heren. Die ander....

Mande, bijl. II, bl. 34:
Ende dan wort die siele ghespijst mit der vruchten, daer die heilighe gregorius of
seghet: O here, ghif mi die suete vrucht des levens mijnre sielen. Die vrucht is hoghe,
hef op mine begheerte. Die vrucht is ghebenedyt, hef op mine werke. Die vrucht es
reyne, maec reyne mine herte, opdat icse weerdelic ontfanghen moghe. Die vrucht
es soete, verblide mijn ghemoede, opdat alle mine begheerten
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Dist. II (Qualiter in intrinseco Christi variae mansiones distinguantur)
pag. 395.
Secundo videndum est, qualiter in illo intrinseco Christi variae mansiones vel maneria
distinguantur. De quo notandum est, quod per ostium intrantes ad interiora domus,
non omnes aequaliter locantur, vel secundum majora merita vel minora personarum.
Unde Bernardus in ‘Cantica’ dicit: ‘Unaquaeque anima devota inveniet sibi secretum
cum sponso ut dicat illud Isaiae: Secretum meum mihi, secretum meum mihi: quia
non omnibus uno loco datur frui gratia et secreta sponsi praesentia, sed ut cuique
paratum est a Patre. Non enim nos ipsum elegimus, sed ipse nos elegit, et posuit
nos, et ubi a Deo unusquisque positus est, ibi est’. Haec Bernardus. Unde notandum,
quod quidam ex ingredientibus intrinsecum secretum Domini Jesu, recipiuntur in
domum sanctam compunctionis ut Maria Magdalena in domum Symonis;.....
Uit de latijnsche constructies blijkt, dat de ‘Seven weghe’ uit het Latijn
vertaald zijn. Men vergelijke bv.: ‘Verbum assumens humanitatem, factum
est via’, met de vert. ‘dat woert, dat aen hem heeft ghenomen menscheit
dat is ghemaket een wech. Wander bi den mensche, wilstu comen totter
gotheit’. De vertaling is zeer nauwkeurig en er is bewust streven om door
woordenkeus en rhythme een schoon effect te verkrijgen. De vertaler is
een man van ontwikkeling en smaak, dat treft ons telkens weer en het
valt te betreuren, dat er niet meer dan dit korte uittreksel over is. Wat
Mande betreft, juist de vergelijking met een anonym werkje als dit wijst
weer uit, dat hij in geenen deele aanspraak mag maken op de plaats, die
men hem wel heeft toegekend in de geschiedenis van onze letterkunde.
Hoezeer zijn weekelijk, futloos proza afsteekt tegen dat andere moge nog
blijken uit de volgende, waarlijk schoone passage:

De VII Itineribus: Dist. V, pag. 434:
1)

Ubi Origenes sic dicit: ‘Da mihi, domine fructum dulcem, fructum vitae animae
meae: altus es, attolle desiderium: benedictus es, sanctifica obsequium: imputribilis
es, purifica affectum: suavis es, laetifica animam’ Item

1)

Ook de Brusselsche mss. hebben Gregorius!
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Dieghene die in onsen Here ingaen, die één wart ontfanghen in die woninghe des
berouwes, als Maria Magdalena in Simons huse; die ander....

‘Seven weghe’ v. Iterson, bl. 172.
Ende dan wart die siel ghespiset mitter vruchten, daer sinte Gregorius of seyt: O
Here, ghif my die soete vrucht des levens mijnre sielen. Die vrucht is hoghe; voer
op mijn begheerte! Die vrucht is soet; voer op mijn moet!
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ontsteken werden die te ontfanghen. Ende hierom so wat siele die wandert inden
1)
bescouwenden leven, die pijnt altoes om hemelsche ende ewighe dinghen te
denken ende keert haer na al haerre macht van eertschen ende vergancliken
dinghen. Si pijnt haer onghestadicheit der sinnen te bedwinghen; si verblijt hoer mit
vierigher begheerten inden here; si ghebruket die enghelsche sueticheit; si leest
inden boec des levens al des hoer noet is tot haerre salicheit. In swighen hevet si
vrede. Si merket die macht des oversten vaders, si ondervijndet die wijsheit des
soens, si mint die goedertierenheit des heilighen gheests.

1)

Visser heeft: ons
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in hoc itinere vitae contemplativae spiritus reficitur potu inebriantis gratiae. Unde
anima contemplativa........
Hetgeen volgt is geheel verschillend van de bewerkingen. Ook de Brusselsche mss.
hebben dezelfde lezing.
De beide Nederlandsche teksten gaan dan nog een tijd lang samen,
afwijkend van het origineel, zoodat de volgende conclusie voor de hand
ligt: Er heeft een zeer goede Nederlandsche vertaling van het Itinerarium
bestaan, waarvan Die seven weghe een verkorting is en Mande's werkje
een paraphrase, hoewel het natuurlijk mogelijk blijft, dat Mande naar
verschillende uittreksels werkte. Dat Mande niet eens naar het Latijn
werkte, is dunkt ons wel met zekerheid aan te nemen. Na alles wat over
Mande in den loop der jaren aan het licht is gekomen, nu ook een zijner
1)
visioenen ontleend blijkt te zijn , zijn wij er niet ver meer van af, te zeggen:
Er is in het klooster van Windesheim een monnik geweest, die ascetische
en mystieke werken vulgariseerde en paraphraseerde en van wien wij
doordat Busch in zijn Chronicon Windeshemense zijn leven beschreven
heeft en een lijst van zijn werken gaf, meer weten, dan van anderen.
Indien hij waard wordt geacht, genoemd te worden in de geschiedenis
onzer letteren, dan is hij dat als een vertegenwoordiger van de soort en
zeker niet als een litteraire figuur.

Naschrift
In het voorgaande werd de onderstelling geüit, dat Mande's tractaat en dat uit het
Weesper hs. op één en dezelfde bewerking

1)

A.G.M. van de Wynpersse. De Dietsche vertaling van Suso's Horologium aeternae
Sapientiae. Diss. 1926, pag. 3.
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Die siel, die wandert in dat bescouwende leven, die denct altoes om hemelsche
dinghen. Si keert haer of van aertschen dinghen. Si bedwinghet onghestadicheit
haerre sinnen. Si verblijt haer in den Heer.
Si ghebruket die enghelsche soeticheit. Si leest in den boec des levens. Om swighen
heeft si vrede. Si merket die macht des oversten vaders. Si ondervint die wijsheit
des soens. Si mynt die goedertierenheit des heilighen gheests.
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van het Itinerarium zouden kunnen teruggaan. Deze onderstelling berustte echter
uitsluitend op een resultaat, verkregen door de vergelijking van teksten. Laten wij
nu eens nagaan of er ook uitwendige gegevens zijn, die zoodanige gevolgtrekking
zouden kunnen rechtvaardigen. De groote moeilijkheid is, dat het hs. waarin ‘die
seven weghe’ voorkwamen er niet meer is. Gelukkig heeft v. Iterson ons
dienaangaande zooveel overgeleverd, dat nog wel het een en ander op te merken
valt. De hr. de Vreese was zoo goed mij mede te deelen, dat het ± 1460 te dateeren
is geweest, door verschillende handen geschreven (méér dan 4!). Of er verschillende
gedeelten bijeengebonden werden is niet meer na te gaan. Dit laatste is van belang,
daar er nog meer stukken, ontleend aan het Itinerarium, in voorkwamen: Aan ons
tractaat gingen twee sermoenen vooraf over de Emmausgangers, waarvan het
1)
eerste werd opgenomen. Van het tweede gaf v.I. zulk een voorbeeldige
inhoudsopgave, dat het mogelijk was het stuk met zekerheid te identificeeren met
het sermoen, dat op naam van Tauler staat in de uitgave van 1521 (Adam Petri,
v

Bazel, fol. 191 ). Het is evenals het laatste sermoen uit ons hs. (voorkomende in
den Bazelschen druk op fol. 165, over: Quid existis in desertum videre), een van
die preeken, die de uitgever als ‘newlich funden’ aanbiedt en aan welker echtheid
toen reeds getwijfeld werd.
Deze paaschpreek nu is, op de inleiding na, een vertaling van 3 stukken van het
Itinerarium en wel:
Een stuk van ‘De interno secreto’ Dist. I (hetz. als Mande!)
Dist. III (o.c. pag. 396).
Dist. IV (pag. 397).
Mande heeft gebruikt: Dist. I, IV, Proloog, stukken uit Dist. I, de uiteenzetting over
de 7 wegen.
‘Seven weghe’: Proloog, stukje uit Dist. I (doch veel minder), de uiteenzetting over
de 7 wegen.

1)

Na het ter perse gaan van dit artikel vond ik deze preek terug in Hs. Brussel Kon. Bibl. 1959
(v.d. Gh. III, 2004) fol. 181b, en in Hs. 's Gravenh. Kon. Bibl. 70 H 11, fol. 12b (op naam van
Jordanus van Quedlinburg).
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Wij hadden dus in het verloren hs. twee stukken, die bewerkt zijn naar het Itinerarium.
Blijkens een aanhaling (v.I. bl. 72) was het hs. uit den kring van Geert Groote, omdat
men zijn woorden zich nog wist te herinneren. De uitgaven van de sermoenen van
Tauler (F. Vetter, 1910. en A.L. Corin, 1924, '29) nemen de paaschpreek niet op.
Deze zoowel als die op ‘Quid existis’, wordt opgegeven als voorkomende in het
1)
tegenwoordig zeer belangrijk geachte Nederd. handschrift te Hildesheim . Het zijn
daar resp. de nummers 24 en 1.
Zou er via de Windesheimsche kloosters Nederlandsch werk onder de sermoenen
van Tauler kunnen gekomen zijn?
Rotterdam.
G.I. LIEFTINCK.

1)

Ph. Strauch, Zur Gottesfreundfrage II. Zschr. f.D. Philol. 41. 1909.
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Over de Hollandse schijnheiligh en de figuur daarin van de dokter.
Plautus' Aulularia is niet het enige toneelstuk dat Hooft ‘nae 's landts gelegentheidt’
verduitste, hij maakte ook een verhollandsing van Lo Hipocrito, een der vijf komedies,
die de beruchte Italiaan Pietro Aretino in de eerste helft van het cinquecento naar
de toen opkomende gewoonte in proza schreef.
Hoofts Schijnheiligh is in pittig proza geschreven, maar misschien vond Hooft dit
toch niet de vorm waarin deze af was, in elk geval veroorloofde hij dat zijn
Schijnheiligh berijmd werd; men oordeelt nu algemeen dat deze laatste
kunstbewerking geen verbetering is geweest.
1)
Zoals met weet, is Hoofts Schijnheiligh eerst uitgegeven in 1856 door Van Vloten .
Daar Hooft hem slechts enkele goede vrienden ter lezing gaf, kan alleen via de
berijming door Van der Plasse in 1624 uitgegeven en in 1637 herdrukt, enige invloed
op het werk van tijdgenoten zijn weg gevonden hebben. Toch is de Schijnheiligh
een schakel uit de litteraire produktie van zijn tijd en er zeker een aardig simptoom
van. Dit opstel diene allereerst om deze stelling te bewijzen.
Toen Hoofts proza-Schijnheiligh werd uitgegeven, was de berijmde druk van 1624
niet bekend, en hierdoor is het mogelik geweest dat men, uit brieven door Hooft in
1637 geschreven, meende allerlei konklusies te mogen trekken om te bewijzen, dat
de berijming verkeerdelik op naam van Bredero stond. Het is onnodig hier de gehele
kwestie, die vrij ingewikkeld was, en waarover met hartstocht is gestreden, op te
halen;

1)

Dietsche Warande 1856 (met inleiding van Thijm), bijlage deel III van de uitgave van Hoofts
brieven, Pantheon editie P.C. Hoofts Warenar en Schijnheiiigh 1869.
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zij is tot oplossing gebracht in 1895 door Dr. Eymael. Diens uitvoerig, uitstekend
gedokumenteerd artikel in Tijdschrift 14 heeft geen bestrijding uitgelokt, evenmin
echter viel het die bekendheid ten deel, waarop het aanspraak mocht maken. Dit is
vooral hierom jammer, omdat om Bredero's onschuld aan de berijming aan te tonen,
allerlei beschuldigingen tegen Hooft en tegen Bredero's trouwe vriend en uitgever
Van der Plasse geuit zijn, waarvan de sporen niet zijn uitgewist in de nieuwste
drukken van onze handboeken en van daaruit nog steeds verder doordringen, terwijl
1)
kontrole steeds moeiliker wordt .
Als ik mij dus bij het betoog van Dr. Eymael aansluit, behoef ik dit niet nader te
motiveren, maar op een paar punten, waarover Dr. Eymael òf zweeg òf een bij nader
inzien niet juiste veronderstelling uitsprak, zou ik de aandacht willen vestigen. Te
meer, omdat het hernieuwde onderzoek van de Hollandse Schijnheiligh in rijm en
onrijm een goed uitgangspunt zal blijken te zijn om het een en ander op te merken
de

over de dokterskarikatuur in de Hollandse toneelliteratuur van de 17 eeuw, en
enkele gegevens kan verschaffen die houvast kunnen bieden bij een beschouwing
van Bredero's Stomme Ridder.
Eymael heeft zich niet uitgelaten over de vraag of na Bre-

1)

Juiste voorstelling bij Te Winkel, niet bij Kalff, die nog aan de noten van de eerste uitgave
van zijn ‘Literatuur en tooneel te Amsterdam in de XVIIe eeuw’ kon toevoegen: ‘Sinds ik dit
schreef, heeft Dr. Eymael aangetoond dat er alle reden bestaat, Breero inderdaad voor den
berijmer van Hoofts vertaling te houden’; in de 2de herziene druk van 1915 wordt deze
opmerking herhaald, maar de tekst is niet in overeenstemming gebracht met Eymaels artikel,
zoo lezen we op blz. 11: ‘Omstreeks 1622 bewerkte hij (= Hooft) nog den ‘Schijnheiligh, waarin
hij femelende en huichelende geestelijken aan de kaak stelde’.
Vertrouwde J.W. Muller op deze mededeling toen hij in zijn artikel over ‘Hooft en Vondel’ in
de Nieuwe Taalgids 25 (1931) afl. 3, schreef dat Hooft in 1622 de Schijnheiligh geheel in
proza overgezet heeft, de berijming aan een ander overlatende? Het jaartal 1622 (dit is 4 jaar
nà Bredero's dood) doet het vermoeden. In afl. 4 echter, waar J.W. Muller in een artikel over
Hoofts Baeto weer spreekt over ‘de door Hooft in of voor 1622 in proza vertaalde Schijnheiligh’,
wordt rechtstreeks verwezen naar de in 1622 over de Schijnheiligh door Hooft geschreven
brief (zie voor de interpretatie van deze brief Eymaels artikel). cf. noot 2 op blz. 220.
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dero's dood nog een ander zijn krachten op de berijming heeft beproefd. Teoreties
is dit mogelik, waarschijnlik echter niet; omdat de berijming, zoals die uitgegeven
is, nog gedeelten bevat die niet in rijm zijn gebracht; omdat de nummering der
verschillende tonelen niet in orde is (waarvan het al vreemd is dat ze niet bij de
1)
korrektie in orde werd gebracht) en omdat Van der Plasse niet van een voltooing
door iemand anders rept, terwijl hij over ‘Het Daghet in het Oosten’, ‘'t leste spel
van Breed'roos dicht’ bij de uitgave bericht:
‘dat ick lanck bij mijn ghehadt hebbe / om datter qualijck yemandt wilde
de handt aen steecken om voort te maecken alsoo 't niet heel volmaeckt
en is geweest / doch hebbe het selfde volmaeckt becomen /’
Wij weten dan ook dat Het daghet door M. van Velden is afgemaakt terwijl we
2)
wat de Schijnheiligh betreft alleen weten dat over een voltooing is gedacht .
Ten Brinks hoofdstuk in zijn standaardwerk over Bredero getiteld ‘Bredero's
onschuld aan de berijming van Hoofts Schijnheiligh’ is onderverdeeld: ‘Waarom
Hooft den Ipocrito vertolkte - Waarom Bredero aan de Schijnheiligh geen deel heeft’.
Het bekende antwoord op de eerste van deze twee vragen is dan: om zich te wreken
op de ortodokse predikanten die hem verstoken hadden van het recht de schout tot
Weesp te stellen. Nu heeft Eymael aangetoond dat wel is

1)

2)

De allesbehalve opeenvolgende nummering der tonelen in de beide uitgaven van de berijmde
Schijnheiligh komt nagenoeg overeen met die van het handschrift van de proza Schijnheiligh.
In het hs. is ze echter enigszins verbeterd, maar nadat Bredero dit gebruikte, want deze
veranderingen zijn niet overgenomen. In het hs. ontstond de foutieve nummering doordat
Hooft tonelen van Aretino samentrok en oversloeg, maar de oude nummering nog behield.
Uit wat Hooft in 1622 schreef aan Blijenburgh: ‘Want die (die = wsch. Van der Plasse) hem
(n.l. de Schijnheiligh) voorts soude doen rijmen, heeft hem noch’.
Stoett, bij de tweede uitgave van Hoofts gedichten, verwijst in een noot naar Eymaels artikel
in Tsch. 14, bij deze mededeling over de Schijnheiligh: ‘Bredero begon het te berijmen. Na
zijnen dood is het door een ander afgewerkt en voor het eerst in de uitgave van Bredero's
werken van 1638 gedrukt’. De eerste helft dezer mededeling is zeer betwistbaar, dat de
tweede helft foutief is blijkt uit het artikel waarnaar Stoett verwijst.
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waar de Schoutbenoeming van Symon Melisz. Hooft geërgerd heeft, maar toen die
1)
benoeming viel de Schijnheiligh al lang geschreven was . Niettemin veronderstelt
Eymael tenslotte dat de Hipocrito, die om zijn letterkundige verdiensten alléén wel
niet de eer der vertolking waardig was, bewerkt werd om de geestelike heren een
kool te stoven en tevens buiten schot te blijven: ‘Hoe zouden de predikanten kunnen
beweren dat zij of de “religie” bedoeld waren, 't was immers een vertaald stuk en
2)
feitelijk tegen de Roomsche geestelijkheid gericht!’ .
Een kern van waarheid zit ongetwijfeld in deze veronderstelling, als men maar
niet vergeet dat de persoon van Schijnheiligh lang niet zo centraal in het blijspel
van diezelfde naam staat als de Warenar in het andere blijspel dat we van Hooft
hebben. Hooft plaatst hem in zijn bewerking ook niet meer op de voorgrond dan
Aretino deed. Verkortingen treffen evengoed de tonelen waarin Schijnheiligh optreedt
als de andere.
Eymael gaat nog verder, en meent dat een paar afwijkingen in de berijming ten
opzichte van de prozatekst een roomser kleur hebben en de bedoeling verraden
de argwaan der predikanten te bezweren of te verschalken. Hij geeft als
bewijsplaatsen:
H.I. 2. ‘maer ick prijs haer (der rijckelui) vroomicheidt,
haer devocy, haer aelmoessen’,

De berijming luidt hier:
‘Maer ick prijs t'aller stont
Haer vromigheyt, haer deugt, haer godsvrucht, haer goe wercken
Haer aelmoets, haer aflaet, haer lieve gifte tot de Kercken’.

H. V. 10. ‘och, hij is soo devoot!’
Berijming: ‘och hij is soo drievoetich in al sen wesen en praten’.

1)

2)

Tsch. 14, blz. 205 vlg. Op de dag der schoutbenoeming schreef Hooft aan Blijenburgh; hierdoor
weten we van zijn ergernis over deze benoeming; in dezelfde brief vraagt Hooft aan Blijenburg
of deze soms vergeten was dat de Schijnheiligh ‘soo onleesbaar van letter als van hart was’.
Tsch. 14, blz. 219.
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Ik geloof niet dat Eymael ons hier op een goed spoor brengt, want hoe dan te
verklaren dat waar Hooft Schijnheiligh laat zeggen (III. 11): ‘Indien ghij u houden
wilt aan mijn vermaeningen, ick set de verdienste van twintich vasteldaeghen tegen
een sprengsel wijwater, dat al uw hartzeer ten lachen en te singen vergaen sal -’
Bredero alle katoliciteit weglaat en rijmt:
‘Indien ghij u houden wilt aan mijn leer en vermanen
Sult ghij bevinden dat het u druck sal wech banen
1)
En al u droefheyt sal ten lachen gants vergaen’ .

Ook bij Hooft zelf merkt men niets van een ekstra rooms sausje. Als Hipocrito het
in orde gemaakt heeft dat de naar haar vrijer weggelopen dochter naar het ouderlik
huis zal terugkeren stelt hij voor: ‘Mandisi la sposa accompagnata con due o tre
donne, ché diremo al zio che si è ritrovata, che ella venga da vedere purificare la
carne da i miracolo di santa Vastalla, ora pro nobis’ (V. 17).
Hooft verhollandst de scène volkomen:
‘Bely: Domine, noch wat. Laet Jacquemijne achter in comen om d' opsicht van
de gebuiren.
Sch.: Dat wijst hem selven.

1)

Op deze drie aangehaalde plaatsen staat resp. in het italiaans I 2:
‘ma lodogli ne l'opre pie, ne le virtú, ne la vita e ne la carità’
Eymael citeerde deze passus aldus: ‘ma lo dogli ne l'opre pie, ne le virtu, ne la vita e ne la
carita’ (Tsch. 14, blz. 220, noot 3). Hij gebruikte waarschijnlik dezelfde uitgave van Aretino's
spelen als ik leende van de Koninklike Bibliotheek te 's Hage. (Quattro comedie del divino
Pietro Aretino.... Novellamente ritornate, per mezzo della stampa, a luce, a richiesta de (de
= tegenwoordig dei, zoals telkens in deze uitgave) conoscitori del lor valore.... MDLXXXVIII).
Dat Eymael liet drukken ‘ma lo dogli’ inplaats van ‘ma lodogli’, waardoor de gehele zin
onvertaalbaar wordt, is alleen begrijpelik als men weet, dat in de bovengenoemde uitgave
deze woorden juist op het eind van een bladzijde kwamen te staan en afgebroken werden:
ma lo // dogli.
cf. ook de jongste uitgave der komedies van Aretino (Teatro di Pietro Aretino. A cura di N.
Macarrone, 1914, Vol. II, blz. 10: ma lodogli ne l' opre pie, ne le virtú, ne la vita e ne la carità.
V. 10: E un santo (Macarrone, Vol. II, blz. 89). III, 17: Se v' attenete a i miei ricordi, impegnerò
il merito di venti mieidigiuni, contra uno asperges d' acqua santa, che ogni vostra doglia si
convertirà in giuoco ed in canto. (Macarrone, Vol. II, blz. 60).
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1)

Bely: De poort sal open wesen’. (V. 12) .
Eymael heeft opgemerkt dat Bredero niet altijd even slaafs berijmde en terecht
als voorbeeld aangehaald een bladzijde uit het achtste toneel van bedrijf II, waar
2)
de bediende Dachdief allerlei staaltjes opnoemt van de bemoeizucht van zijn bazin .
Eymael drukt hier kursief alles waarvan geen ekwivalent te vinden is bij Hooft of
Aretino, en dat zijn verschillende regels. In een noot tekende Eymael nog aan:
‘Alleen het woord canchero, kanker komt bij dezen (n.l. Aretino) voor in de plaats
van pocken bij Hooft, en doet vermoeden, dat Bredero ook het origineel of een
andere vertaling gebruikt heeft’.
Heelemaal juist heeft Eymael zich hier niet uitgedrukt,

1)

2)

(Macarrone, Vol. II, blz. 96). In het italiaanse stuk geeft Hippocrito deze raad aan Troccio, de
dienaar van de vrijer in kwestie. De oom waarover gesproken wordt, is de plotseling
teruggevonden tweelingbroer van de vader (bij Hooft heet hij Simon) die rijk blijkt te zijn en
verlangend met al zijn nichtjes kennis te maken. In de volgende scene komt Maia (de moeder,
bij Hooft heet ze Belij) er bij, en Hipocrito vertelt haar: ‘Verrai Annetta, e perché ella finge di
ritornare da l' oracolo Vastallense quello che è stato sia suto, perocché il mondo è mondo, e
non bisogna pensarci’. De dochter moet dus om haar afwezigheid te verklaren veinzen een
orakel bezocht te hebben, en alles zal vergeten en vergeven zijn. ‘I miracoli di santa Vastalla’
en het ‘oracolo Vastallense’ waarbij Macarrone geen noot ter opheldering geeft, zullen wel
een vinding van Aretino wezen.
Ook Kalff schreef: ‘Op een paar plaatsen toont de Protestantsche dichter (n.l. Hooft) zijn
afkeer van en vijandschap tegen de Roomsche kerk’. (Lit. en tooneel te Amsterdam, blz. 267).
Bij de voorbeelden die hij geeft (noot 81, blz. 293) is echter ook een van het omgekeerde,
waar Hooft weer een roomse toespeling verwaarloost.
Dat deze huisvrou bij Bredero Marry Rompslomps, bij Hooft Bely Beschix heet, werd niet door
Eymael aangevoerd als een bewijs van Bredero's originaliteit. Gelukkig, want hier is de
onafhankelijkheid van Bredero ten opzichte van Hooft slechts schijnbaar. In het hs. van de
proza Schijnheiligh namelik (nu te Amsterdam in de Universiteitsbibliotheek) blijkt door het
hele stuk heen Bely verbeterd te zijn uit Marje rompslompen. Er blijken nog meer
naamsveranderingen plaats gevonden te hebben, door het gehele stuk zijn, deels met inkt,
deels met potlood, verbeterd: daghdief uit bederfdendach, Wijbrandt van Wijdermeer uit
Wispeltuyt, Dirck van Trouwenoort uit Dirck van Dwaesbeeck en Schijnheiligh uit Landthailigh.
Al deze veranderingen heeft Bredero gekend en overgenomen, de merkwaardigste is zeker
de laatste. De proza Schijnheiligh heeft evenals de berijming een persoonsopgave boven de
verschillende tonelen, deze werd door Van Vloten weggelaten.
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1)

kancker komt niet in de plaats van, maar naast pocken van Hooft voor .
Ook bij de in ander verband reeds geciteerde plaats Br. I, 2:
‘Maer ick prijs t' aller stont
Haer vromigheyt, haer deugt, haer godsvrucht haer goe wercken
2)
Haer aelmoets, haar aflaat, haer lieve gifte tot de Kercken’ ,

was Eymael geneigd aan te nemen dat Bredero naast Hoofts proza het originele
stuk of een andere vertaling voor zich had. Deze twee plaatsen zijn zeker niet
bewijskrachtig, maar zij waren mij toch een aansporing om bij mijn vergelijking van
de teksten speciaal te letten op de mogelikheid dat Bredero meer kende van de
Schijnheiligh dan Hoofts prozabewerking. Dusdoende ben ik tweemaal gestuit op
een overeenkomst Aretino-Bredero. Beide keren bleek deze direkte overeenkomst
slechts schijn te wezen, alleen de uitgave van Hoofts Schijnheiligh had een
3)
afwijkende lezing, niet het handschrift . Dit kan als een proef op de som beschouwd
worden ten bewijze dat er niets in de berijming voorkomt dat niet een uitwerking is
van hetgeen in de proza Schijnheiligh voorkomt. Bovendien had ik herhaaldelik het
gevoel dat Bredero een betere berijming had kunnen leveren als hij ook het italiaans
of een andere vertaling ervan gekend had.
H. I, 7. ‘Daerom verquickt mij, eer dat ick sterve, oft dat in u mindere de glans van
de tegenwoordighe behaeclijck-

1)
2)
3)

Br. II, 8. Sij leert de melaetscheit, de kancker (editie 1637: krancker) en de pocken, hoe Datse
de luy sullen eten tot het vleys van de geest toe’.
A. I, 2: ma lodogli ne l'opre pie, ne le virtú, ne la vita e ne la carità.
H. II, 6. Wat soete woorden zijn dese!
In het hs. staat: ‘Wat soeter wonden sijn dese?’
(A. II, 7: che dolci ferite son queste! Br. II, 7: wat soeter wonden ach!).
H. I, 7: 't is goedt; en ick heb de brief al vaerdigh, gedicht met het verstandt dat de min mij
heeft bijgeset, ende niet met hetgeene dat ick heb van natuiren. Hier was bij Van Vloten het
woordje niet uitgevallen, waardoor bij Bredero en bij Aretino het omgekeerde scheen te staan
van wat Hooft schreef.
Alle mededelingen over het hs. van de proza Schijnheiligh heb ik te danken aan Mej. Timmer,
wetensch. assistente aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, die op mijn verzoek deze
dingen nakeek.
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heidt: gemerckt de groene tijdt vliedt als een loopende stroom; ende alhoewel de
tweede daeraen volght, soo isse nochtans niet te gelijcken bij de eerste....’.
Deze gemaniereerde zin komt voor in een minnebrief van Eelhart, de bedoeling
is dat de schoone haar gunsten schenken zal eer haar bekoorlikheid verlept is, dit
is bij Bredero niet zeer duidelik:
‘Daerom verquickt mij eer dat ick sterve / of doet
Dat minder uwe glantz uws behaeglijckheyds soet
Gemerckt de groene tijd vlied als een stroom daar henen /
En of de tweede haer stracx vollight op de beenen:
1)
Soo is sij doch de eerst in 't minsten niet ghelijck /’ .

De rijmwoorden henen / beenen zijn zeer hinderlik. Zou Bredero van deze passage
niet iets beters gemaakt hebben, indien hij wat meer steun gehad had?
Na een dergelijk staaltje erkent men gaarne dat Bredero's berijming een mislukking
is geweest, ondanks een enkele aardige uitbreiding, zoals in de door Eymael
geciteerde bladzijde. Plasties is ook het
2)

‘een mager groot lang vent met swarte bottertangden’

waar Hooft heeft:
‘Een maegher lang vent’ (I, 1).

De aardige en zeer letterlike vertaling die Hooft geeft van:
‘Chi crederia che il consiglio d'Ipocrito uomo indovino e santo m' havesse cosí in
un tratto isgomberato il petto de le massarizie de fastidij?’ (A. IV, 3 - Macarrone II,
blz. 62), n.l.: ‘Wie soudt gelooven dat den heilighen man mij soo in een ooghenblick
had connen opschicken al de pottebanck van becommeringen in mijn hart’ (H. IV,
3), durft Bredero niet over te nemen. Evenmin het ‘houten backes’ dat Hooft als
vertaling geeft van het ‘verglaesde gezicht’ uit het italiaans.

1)

A. I, 13 (M. II, blz. 24). Si che ricreate me innanzi ch'io muoia, o che manchi in voi lo splendore
de la presente vaghezza, avvenga che la età verde fugge come rio che corre e se ben segue
la seconda non è da confarla con la prima.

2)

Bottertangden. Zie Ned. Wdb. III , blz. 719 op botertand.

1
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1)

Bredero heeft het in klank en betekenis niet al te afwijkende ‘hondtsbackes’ .
De vergelijking van proza en berijmde Schijnheiligh laat zeer het licht vallen op
het moderne en mooie van Hoofts bondige en logiese stijl en toch gaf Bredero in
2)
zeker opzicht een moderne berijming, hij is even bewust en fel purist als Hooft .
Maar vergelijking van rijmeloos en rijm (tenzij van dezelfde schrijver) kan niet zuiver
zijn, en vergeten we niet de stijl die Bredero schreef in zijn met zorg gestileerde en
3)
altijd even aantrekkelike opdrachten en voorberichten . Met dit al is de
veronderstelling van Eymael dat Baeck, Blijenburgh en Van den Honaert Hoofts
handschrift ter leen vroegen omdat zij liever diens gespierd proza dan een gebrekkige
en onvoltooid gelaten berijming te lezen, zeer aannemelik. De verwikkelingen in de
vrijages van de vijf zusters die tenslotte, vooral dank zij de bemoeiïngen van
Schijnheiligh op dezelfde dag alle vijf trouwen, kunnen ons maar matig boeien, maar
de wijze waarop Hooft zijn voorbeeld bewerkte, dwingt nog heden respekt af. Van
alle verkortingen en veranderingen die het gevolg zijn van Hoofts bewerken, vinden
wij de weerslag in de berijming en, zooals boven reeds aangetoond, er bestaat geen
reden om aan te nemen dat Bredero iets anders kende van de Schijnheiligh dan
Hoofts bewerking. Waren we hiertoe wel gedwongen geweest, dan had het voor de
hand gelegen, allereerst te zoeken naar een franse vertaling van Aretino's

1)

2)

3)

De ene bediende zegt tegen de andere als de bazin er aan komt:
A. II, 8. ‘Ora in casa, ma col volto invetriato e con l' orecchie impecciate’. (M. II, blz. 31).
H. II, 7. ‘In huys maer een houten backes voor en d' ooren dicht’.
Br. II, 8. ‘Iu huys maer een Hondtsbackes voor / en d'ooren dicht’ (hondtsbackes, zowel in
de uitgave van 1624 als in die van 1637).
Heel illustratief hiervoor is de vergelijking die den Hertog (Gids 1885, De bronnen van Breeroo's
romantische spelen) maakt van het lied dat aerdige Diana zingt voor haar sterven (Stomme
Ridder) met het voorbeeld, het lied van Ardemire, in de hollandse vertaling van de Palmerijn.
De deur toelappen, dat op Eymaels lijstje, Tsch. 14, blz. 216, van specifiek brederodiaanse
woorden en uitdrukkingen uit de berijming voorkomt, moet geschrapt worden, daar 't bij Hooft
op de overeenkomstige plaats in de Sch. ook staat.
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spel om te zien of die soms bemiddelaar was geweest. Zover ik heb kunnen nagaan
de

de

1)

is de Hipocrito in de 16 of 17 eeuw niet in het frans vertaald , juist de komedies
ontbreken bij opgaven van vertalingen naar Aretino. Hierdoor zou tevens uitgesloten
worden dat Hooft zich bij zijn bewerking door een frans voorbeeld liet leiden.
Bovendien kondigt Hooft zelve de Schijnheiligh aan als een ‘Spel, gevolgt na 't
2)
Italiaansch van P. Aretino’ .
Een der motieven uit de Hipocrito is, dat een der dochters van Liseo en haar vrijer
menen vergif in te nemen, terwijl ze in waarheid een slaapdrank drinken. In Hoofts
proloog wordt dit aldus aangekondigd:
‘van de welcke (nl. van de vijf dochters) d' eene, met naeme Catrijn, in plaats van
venijn in te nemen, drinckt sekeren slaepdranck (een lammerij, die doch in vijftigh
spullen comt)’.
Hooft laat hier uitkomen dat hij dit idee van een kwasi vergiftiging niet al te origineel
3)
vindt , hij behoefde dan ook niet ver te zoeken naar een voorbeeld, Bredero's Lucelle
steunt

1)

2)

3)

Over een frause vertaling van Lo Ipocrito wordt gesproken op blz. 86 van de dissertatie van
J.B.F. van Gils, ‘De dokter in de oude Nederlandsche Tooneelliteratuur’. Dr. van Gils was zo
vriendelik mij te schrijven dat hij indertijd brokstukken van Aretino's Ipocrito gevonden had in
Witkofski's ‘Les Médecins au théatre’, maar dat wat hij voor een oorspronkelike 17de-eeuwse
vertaling had aangezien, bij nadere beschouwing gebleken was een vertaling van Witkofski
zelf te zijn.
Brunet, Manuel du Libraire, cinq. edition 1860 I, pag. 409, vermeldt: ‘Après la mort de l'Aretin,
trois de ses comédies, il Filosofo, il Marescalo et l'Hipoerito, furent de nouveau publiées par
Jac. Doroneti et par lui attribuées à Luigi Tansillo en changeant les titres, le nom des
personnages et en retranchant certains passages licencieux, elles parurent (sous les titres
d'il Sofista, il Cavalerizzo et il Finto) chacune séparément, in Vincenza, 1601 in 12 et toutes
les trois ensemble 1610 in 12’. De naamsveranderingen zullen wel plaats gehad hebben
omdat Aretino's komedies op de index waren geplaatst. Ik heb deze bewerking niet kunnen
vergelijken met Hoofts spel, erg waarschijnlik komt het mij niet voor dat Hooft haar gebruikte,
al is dit zeer wel mogelik.
‘Een lammerij, die doch in vijftigh spullen comt’ niet uit Aretino, daar staat slechts: ‘l'una de
le quali per lo caso, che intendete piglia in cambia di veleno non so che bevanda sonnifera’.
In de berijming staat (beide drukken):

‘Een lammerij die doch in heele vijftigh speelen
Niet eens te pas en comt, al doorsochten alle deelen’.
Zie ook: Van Gils, proefschrift, blz. 102.
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op een soortgelijke vergissing. De Lucelle is, zoals men weet, een overgezet ‘Blij
en treurspelletje’, en uit de franse inhoudsopgave die we vinden in Ten Brinks boek
de

over Bredero (2 druk II, 80) blijkt dat Bredero Le Jars trouw volgt. Ten Brink meende
de

de

dat het spel van Le Jars de dramatisering was van de 7 novelle van de 5 dag
uit de Decamerone, maar m.i. hoeft Le Jars helemaal niet direkt naar Boccaccio
gewerkt te hebben; van een vergif dat maar een slaapmiddel blijkt te zijn is in deze
novelle van Boccaccio geen sprake en het gegeven van de wrede vader die merkt
dat zijn dochter liefde heeft opgevat voor een van zijn ondergeschikten die ter elfder
1)
ure blijkt van edele afkomst te zijn, is te algemeen om er veel uit te mogen besluiten .
Ter verschaffing van het pseudo-vergif telt de Hipocrito onder de spelers: M.
Biondello, medico. Hooft had kennelik plezier in de zelfgenoegzame, met wat latijn
doorspekte, praat van deze medicus en laat bij de bewerking van atto II, sc. 6; V, 1
en 3, waar M. Biondello ten tonele verschijnt, zijn eigen fantasie niet werkeloos.
Catrijn in dienstmaeghds kleêren ontmoet Dr. Lamfert Loscop en vraagt hem vergif,
omdat ze zo'n vreselike last van ratten hebben. Verbaasd zegt Dr. Lamfert:
‘Wat gebrabbel heb ick hier? al seg ick het self, die elementse meer, al segh ick
het self, siet me voor een rottecruydsman aen, al seg ick het self; 't is bij gort! de
croon - pileum soud' ick seggen - van de faculteit te nae, al seg ik het self, maer qui
nescit simulare nescit regnare. Ick sal me houwen, al oft ick het mij niet aen en trock,
al seg ick het self, en in plaets van rattecruyt haer tarwenmeel geven, met slaepcruidt
gemengt, dat de rotten wel groeyen en toenemen moghen, al seg ick het self, en
kappen, bij gort!

1)

Ten Brink. Bredero II, blz. 81: ‘Ik twijfel geen oogenblik aan het verband dat tusschen
Boccaccio's novelle en het drama van Le Jars moet bestaan. De fransche hofambtenaar van
Henri III heeft er wijzigingen in aangebracht door de handeling van Trapani naar Lyon over
te plaatsen, door het bloedig karakter der Italiaansche novelle op classieke wijze te temperen,
maar de hoofdhandeling blijft geheel dezelfde en is overal volkomen herkenbaar’.
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al haer beste kleêren aen stucken, al seg ick het self. Sij moghen, al seg ick het
1)
self, leeren respectum draeghen al seg ick het self’. (III, 2) .
Deze passage is een zeer gelukkige vinding van Hooft, die het gehele spel ten
goede komt, en aan waarschijnlikheid doet winnen. Bij Aretino antwoordt M.
Biondello:
‘Io te lo darò con patto che tu lo faccia intendere a i vicini, accioché non si
scandalizassero’ (M. II, blz. 47) en heel onverwachts en zonder enige verklaring
krijgen we dan in 't vijfde bedrijf de mededeling dat 't vergif maar een slaapdrank
was.
Ik kom hier tot een konklusie tegenovergesteld aan die welke Kalff trok, toen hij
de

in zijn ‘Lit. en Tooneel te Amsterdam in de 17 eeuw’ enkele bladzijden wijdde aan
de vergelijking van Aretino's Hipocrito en Hoofts Schijnheiligh. Kalff schreef:
‘Slechts de rol van den dokter Messer Biondello is door Hooft aanzienlijk uitgebreid;
om dezen persoon uitvoeriger te kunnen schetsen, voegde hij er een paar tooneelen
van eigen vinding aan het stuk toe. Echter kan men hier niet zeggen dat hij hier
gelukkig is geweest; Lamfert Loscop met zijn tot vervelens toe “al seg ick het self”
is te zeer karikatuur en te weinig grappig of boertig om op hedendaagsche lezers
2)
van eenige ontwikkeling indruk te kunnen maken’ .
Om de indruk op hedendaagse lezers gaat het in de eerste plaats niet, en door
Dr. Loscop steeds ‘al seg ick het self’ in de mond te leggen bewees Hooft, dat hij
er zich bewust van was een blijspel te schrijven dat gespeeld, niet gelezen moest
worden.
Bovendien is het opmerkelik dat we hier voor het eerst

1)

In de Lucelle ontwikkelt zich hetzelfde gegeven op deze wijze:

‘Mijn (ick = Meester Hans de Apteker) jongen met de vaack noch
hallif in zijn oogen
Die heeft hem wel vertast en gaf juist twee loot
Van Mandragora fijn, die slapen doet als doot’.
2)

2

Lit. en Tooneel , blz. 267.
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één der drie eigenaardigheden hebben, die Van Gils kenmerkend noemt voor de
dokterwelsprekendheid, die juist in deze jaren op het hollands toneel verschijnt. Van
1)
Gils noemde als zodanig: het vele latijn, de stopwoorden en de tautologien .
Dat Hooft in het bovengenoemde toneel goed op dreef is, bewijst ook het antwoord
dat Dr. Loscop geeft op Catrijns vraag: ‘Hoeveel moet je hebben dominee?’
L.: ‘Een schelling voor de consultacy, al seg ick het self en vijf stuivers voor 't
venijn: facit, laet sien vijf en zes is twaalf, al seg ik het self, ick schelje met een paer
schelling quyt’.
Het rekenkundig kunstje heeft Dr. Lamfert niet van Messer Biondello afgekeken.
M. Biondello is een voorbeeld van de bespotting van de belachelike geleerde, die
2)
al vroeg in de italiaanse litteratuur optreedt en er een tipies verschijnsel van is . De
doctor juris Cleandro in Ariosto's ‘I Suppositi’ heeft al de hebbelikheid veel latijn te
spreken, er komt echter geen doctor medicinae in voor, zoals in Plautus' ‘Menaechmî’
dat toen juist veel als voorbeeld werd genomen.
‘Un amante meschino
Un frate mal vissuto
Un parasito, di malizia il cucco
3)
Fien questo giorno il vostro baldalucco’

wordt aangekondigd in de proloog van Macchiavelli's Man-

1)

2)

3)

Van Gils, proefschrift, blz. 46, veronderstelt dat stopwoorden in 't bizonder in de dokterstaal
voorkomen, om de geest telkens een ogenblik tijd tot nadenken te geven, om tijd te winnen
voor een voorzichtig antwoord.
Cf. Salverda de Grave ‘Italie's Letterkunde’, blz. 142, bij de bespreking van Ariosto's Cassaria:
‘In zijn Cassaria e.a. vinden wij alle types en alle “trucs” der klassieke komedie terug: slimme
en gewetenloze dienaren, verliefde grijsaards, gierige vaders, koppelaars, herkenningen, de
handelingen op straat voor de woningen der personen en zo meer. Daarbij komen echter
inheemse elementen; de belachelike geleerde is een personage dat reeds in de italiaanse
novelle voorkomt’.
Kalff, Gesch. der Nederl. Letterk. V, blz. 229: ‘Naar het schijnt is men reeds in Italië begonnen
de rol van doctor bij voorkeur aan een dokter op te dragen’.
Baldalucco, dat men niet zal vinden in de Novo Dizionario Universale van Petrocchi, noch in
het woordenboek van Tommaseo, moet zoveel betekenen als ‘trastullo’ (tijd verdrijf).
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dragola. De ‘dottor poco astuto’ is geen medikus, maar de ‘amante meschino’ doet
om deze in de luren te leggen zich als zodanig voor; het gesprek dat zich tussen
hen ontwikkelt begint aldus:
Cal.:
‘Chi è quello, che mi vuole?’
Nic.:
‘Bona dies, domine magister’.
Cal.:
‘Et vobis bona, domine doctor’.
de

Hier hebben we de latijnsche doktergroet die bij ons in de 17 eeuw ook op de
planken komt en ook niet ontbreekt in de Hipocrito.
Hooft brengt met zijn doctor Lamfertus Loscopius Amersfordiensis Stichtius
1)
Ultrajectinus niet voor het eerst de dokterskarikatuur in onze litteratuur, integendeel
het type was juist in de mode. Het ontbreekt ook niet in een ander spel naar italiaans
voorbeeld, waarvan Hooft de bewerking begon: de Isabella. Misschien pleit het feit
dat ‘meester Ergo’ niet staat opgegeven onder de Personagiën van het spel ervoor,
dat het niet in Hoofts bedoeling gelegen had deze medikus te laten optreden indien
2)
hij zelf de bewerking van de Isabella ten einde gebracht had . Meester Ergo's taal
is half duits, hoewel het geradbraakte duits eigenlik een kenmerk is van de
kwakzalvertaal; van Gils vermoedde dat Coster met opzet Meester

1)

Te Winkel, ‘De kwakzalvers op ons tooneel in de 16de en 17de eeuw’, Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1914, weet niet recht of in de Schijnheiligh, Costers Rijcke Man, Fockenbrochs
Hans Keyenvretzer; kwakzalvers of gediplomeerde doktoren worden bespot.
‘Zijn het inderdaad kwakzalvers van beroep, dan vertonen zij een wat moderner type dan hun
oudere collega's op de markten en kermissen’.
Van Gils heeft er terecht op gewezen dat de dokter en kwakzalver-karikatuur uit elkaar moeten
worden gehouden, en dat zij ook uit elkaar gehouden kunnen worden. Mij dunkt dokter Loscop
is door de Universiteit afgeleverd, dus een dokter, en geen kwakzalver. In een kleine uitbreiding
in de berijming komt dit ook aardig uit. Dr. Loscop zegt van zich zelve:

‘En dat het niet al te quacksalverachtig stont/
al segh ick het selfs/
ick soude also wel yemand van den steen snijden als de beste’ (III,
2).
2)

Andere, m.i. wat gezochte, verklaringen van het ontbreken van Miester Ergo op de spelersrol
bij van Gils t.a.p. blz. 17.
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Ergo wat kwakzalverachtig laat doen om de satire op de medici, Costers collega's,
wat minder scherp te maken.
Meester Ergo treedt op (III, 2) en 't blijkt al dadelik dat hij gesteld is op een stevige
dronk:
‘Vinium acuit ingenium, ick drink se maar voor den dorst’, haast hij zich te
verklaren. We treffen hem verder IV, 3 en tenslotte V, 2 aan, waar hij Jan Hen tot
patient krijgt en na de pis bezien te hebben, verklaart: ‘De Kaarl het de pip’. Het
spreekt vanzelf dat deze doctor miester Ergo evenmin als Jan Hen en diens vrouw
Labbekack in Ariosto's Orlando Furioso, waaraan de Isabella ontleend is, voorkomen.
Het verbaast ons even dat miester Ergo nog niet weer ten tonele verschijnt als
de door drank verhitte Rodomont gelooft dat Isabella zich zelf onkwetsbaar gemaakt
heeft met haar kruiden en haar de hals afslaat; maar Coster is dan blijkbaar te zeer
in beslag genomen door zijn pateties slot op Seneca-Hooftiaanse wijze met een rei
van Hemellieden en de verschijning van Zerbijn, om nog aan de dokter te kunnen
denken.
De Isabella is in 1618 ‘Ghespeelt op den huyse tot Muyden in de groote zaal, tot
onthaal van zijn Exell. Prince van Orangen’, zij zal dus ongeveer in dezelfde tijd als
de Schijnheiligh ontstaan zijn.
Een dokter die evenmin als meester Ergo een direkte ontlening is, vinden we in
Costers Spel van de Rijcke Man (V, 2 & 3) dat in 1615 gespeeld is ‘op de Loterij
van 't Oude-Mannen en Vrouwen gasthuys binnen Amsterdam’. Er loopt heel wat
latijn door de beweringen van deze dokter meester Roelof, maar Coster, zelf medikus,
legt hem maar niet zo maar wat nonsens in de mond, maar moraliseert ook:
‘Mondus vult decipi, bij men keel der is al vrij wat an
En dieder dan wat moytjens bij kallen kan dat is de beste man...
Ergo, die ien goet doctoor wil hieten die moet ierst lieren praten,
De luy dencken niet iens dat het mieste geluyt geven de holle vaten
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Sed certe medicina est divina scientia kenne niet seggen watte medicyne is,
Ist niet ien wonger dingh daer aen kijken uyt je pis
Waer dattet je schort, inje hert, inje borst, inje buyck, inje nieren,
1)
Inje blaes, inje rug, inje milt, inje spieren’ enz. enz. .

Bij Bredero zijn het juist de tonelen in de Schijnheiligh die vol zijn met de geleerdheid
van dokter Loscop, die onberijmd zijn blijven staan. Bij het tweede toneel van bedrijf
III heeft hij 't al wel geprobeerd, maar juist al dat latijn maakte het hem moeilijk zijn
rijmwoorden te vinden. Het begin rijmt:
‘Wijst me noch een reys, al segh ick het self, sulcken man als ick ben
Die de vremde crachten der kruyen / trots alle Harberisten op een prick kan
Ick heb de Herbaria, de Florilegia, al segh ick het self / totaliter in mijn hooft
Ibi est al segh ick het self / daer sit het / daer com een reys een die 't daer uyt rooft’.

De botaniese termen heeft Bredero niet uit Hooft en nog minder uit Aretino. Dat
Bredero op dit punt ook zelf wel iets kon bedenken, bewijst ook de dokter uit de
Stomme Ridder. Van de daar optredende dokter Gratianus wordt in het stuk zelf
gezegd:
‘De Doktor is mal
Dan dat gebreck hebbense allegaer, maer als sij wat Latijns spreken
2)
So schijnen 't gheleerde mannen voor de slechte Leken’ .

Deze Dokter Gratianus zal Bredero niet gevonden hebben in zijn bron de
Palmerijn-roman. Ik geloof echter dat hij onder invloed staat van zijn kollega Dokter
Loscop.
De Stomme Ridder, waarvoor de uitgever Van der Plasse het voorbericht schreef
‘alsoo 't de wreede Doodt hem (= Bredero)

1)
2)

Kollewijn, Costers Werken, blz. 201.
Woorden van Amoureusje, St. Ridder, vs. 1908 vlgd.
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niet en heeft willen toelaten’, is door Bredero gedateerd anno 1618 den 8 Junij. Hij
heeft er zich dus waarschijnlik mee beziggehouden in dezelfde periode waarin hij
ook de berijming van de Schijnheiligh beproefde. In dit verband is het opmerkelik
dat 'n doctor Gratianus Grimbeck in de Schijnheiligh genoemd wordt. Hooft laat n.l.
Dr. Lamfert Loscop uitroepen:
‘Jae, dat men de koortsen, al seg ick het self verdagvaerde door den pedel, al
seg ick het self, om getuighenis der waerheidt te geven, al seg ick het self, ter
requisitie van de rector magnificus facultatis medici van Leuven, doctor Gratianus
Grimbeck, al seg ick het self, sij souden moeten bekennen en belijden....’ enz.
de

Deze dokter Gratianus (Grimbeck) heb ik in onze holllandse 17 eeuwse litteratuur
1)
nog nergens anders gevonden dan in Stomme Ridder en de Schijnheiligh . Ik weet
niet of deze Gratianus Grimbeck van Leuven een semi-historiese persoonlikheid is,
zoals Mr. Jan Smeertenborst die wij nog zullen ontmoeten. Het kan ook zijn dat we
te doen hebben met een schertsende uitbreiding van ‘dokter Gratianus’; dat men
een dokter bij voorkeur aldus benoemde kan Hooft gemerkt hebben bij het lezen of
zien vertonen van italiaanse komedies.
Il dottor Gratiano is een van de vaste typen van de commedia dell' arte en, naar
men zegt, is ze daar ontleend aan de geschreven komedie (zie Luigi Tonelli: Il teatro
italiano dalle origini ai giorni nostri, blz. 238). In Emporium, Revista mensile illustrata
d'arte e di coltura, schreef Cesare Levi een artikel (September-nummer 1920): Il
‘Secondo vecchio’ della commedia dell' arte: Il dottore. De meest gebruikelike namen
voor de dokter waren wel Graziano en Balanzone.
Levi stelt het eerste verschijnen op de planken van Dottore Graziano omstreeks
1560. De Dottore spreekt het dialect van

1)

In de 18de eeuw duikt hij nog weer op in de ‘Geschaakte Gezusters’ van Buysero, zie van
Gils, t.a.p. blz. 49.
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Bologna soms van Ferrara, gemeenlik doorspekt met latijn. Dat hij allereerst bedoeld
is als een karikatuur van de beroemde jurist Franciscus Gratianus die te Bologna
zijn werk, bekend onder de titel Decretum Gratiani, schreef, lijkt mij zeer aannemelik.
Een zekere Luzio Burchiella lid der ‘Compagnia dei Comici Gelosi’, schijnt zelfs met
de rol, ook de naam van Graziano aangenomen te hebben, zoals bijv. ook de
beroemde Fiorilli zich Scaramuccia noemde.
Bij het doorbladeren van een komedie van Christoforo Castelletti ‘Le Stravanganze
d'amore (mij alleen bekend in een uitgave van 1587 waarin een opdracht: ‘Di Roma
il primo d'agosto 1585’) zag ik onder de ‘Persone della commedia’ opgegeven:
‘Alessandro che fa il Dottore Gratiano’. Bedrijf I, sc. 1, wordt van Alessandro gezegd
‘va sott' habito di Dottore Gratiano alleggiando e chiacchierando per questa piazza,
come fanno i Gratiani nelle zannate loro con grandissimo dishonor suo’. Alessandro
vermomde zich aldus om de gunst te winnen van een meisje, want hij had gehoord
dat een Napolitaan ‘che fa professione di trattenitore di dame’ door haar ‘sottó
pretesto di buffone’ ontvangen was. Dat toen reeds ‘i Gratiani’ algemeen bekend
waren, klopt geheel met de mededelingen van Levi. Allessandro als Dottor Gratiano
gedraagt zich meer als een nar dan als een geleerd doctoor, al vinden we er wel
enig vertoon van vreemde woorden, maar ook Levi schrijft t.a.p. blz. 135: ‘Si disse
“graziano” per “fare il grazioso a parole, o il lusinghiero per venire in grazia altrui
fuor di proposito”’. Alleen is Alessandro een jonge man, waarschijnlik ook wel in de
rol van Dottore Graziano, en in de commedia dell' arte is Graziano de tweede
‘vecchio’ naast Pantalone.
De taal van Mr. Hans d'apteker in de Lucelle (uitgegeven 1616) is vrij van alle
snoeverij en vreemde woorden, hoewel de apteker twee mensen door ze met zalf
te bestrijken als uit de dood opwekt; dit bevestigt de veronderstelling dat de berijming
van de Schijnheiligh schuld is aan het optreden van Doctor Gratianus in de Stomme
Ridder. Hij zorgt daar met
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Modde van Gompen, Moersgoelijck en Amoureusje voor het komiese element. Zoals
in de Tijsken van der Schilden gezegd wordt:
‘Een doctoor is in de werelt, ghelijck een geck in een sottekluyt
Daar lacht men om en so doet men oock om heur’.

Nu we een keer verband menen gevonden te hebben tussen de Stomme Ridder
en de Schijnheiligh, ligt het voor de hand ook eens te zoeken naar woordelike
overeenkomst in het gebazel van de beide doktoren.
Erg ver heeft Doctor Gratianus het niet gebracht in de taal der geleerden. Een
der langste zinnen die hij uitslaat is:
‘Me est Autoritatem honoram Devine medicinam
1)
Bona contra partem ad malum dyabelis ho vinninam’ ,

misschien mogen we hier een reminiscentie zien van wat dokter Loscop zegt:
‘want ick heb dat wijf slaepcruidt gegeven, om vast te slapen, al seg ick het self,
2)
quamvis pharmacum accipitur in bonum et malum partem apud Graecos’ .
Een andere volledige latijnse zin van dokter Gratianus luidt:
3)
‘Echo sum illustrum clarissimo grandissimo reverendissimo dator’ .
Dokter Loscop had onder meer van zich zelf beweerd:
4)
‘Ego sum, al seg ick het self, Gallenistus en Paracelsistus allebei’ .
Modde van Gompen, die niet veel van de doktoren hebben moest, zegt in de
Stomme Ridder (vs. 1945 vlgd):
‘As een mensch een reis een veest averecht voor de naers weyt
Roept al de Doctoren van 't lant daar eens over om bescheyt...
D' een houtet met Paracelsis, die met die, en die met Galeenis’.

1)
2)
3)
4)

St. Ridder vs. 1920, 1921. Knuttel stelt voor: ho lees do?
H. V, 5. Ik haal de proza Schijnheiligh aan, omdat het latijn erg verminkt is in de uitgaven van
de berijming.
St. Ridder vs. 1914. Knuttel stelt voor te lezen Doctor in plaats van dator.
H. III, 2. Berijming:
‘Ick heb / al seg ick het zelfs / Galenum en Paracelsum beyd door cruyst’.
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Nu ligt het vrij voor de hand dat bij dergelike tonelen als wij op 't ogenblik bespreken,
als twee beroemde geneesheren Paracelsus en Galenus worden genoemd, maar
1)
in de andere genoemde scènes met of over doktoren trof ik ze niet aan .
Al is dus de overeenkomst in de dokter-scènes Schijnheiligh - Stomme Ridder
niet overweldigend groot, vooral omdat we er rekening mee moeten houden dat er
meer gelijk dan eigen is, toch is ze, geloof ik wel voldoende om de gelijktijdigheid
van ontstaan van de Schijnheiligh en de Stomme Ridder mee te ondersteunen. De
Stomme Ridder is wel is waar gedateerd 1618, maar men neemt algemeen aan dat
zij grotendeels reeds vroeger vervaardigd is. Onder de Personagien van de Stomme
Ridder staan opgegeven als edellieden: Philibart, Heereman, Alderecht, Warenaer,
Limius.
Warenaer doet ons allereerst denken aan Hoofts blijspel van die naam, maar dat
Bredero voor een der edellieden (die een zeer ondergeschikte rol speelt) deze naam
koos, komt misschien toch meer door de invloed van Theodoor Rodenburgh. De
Satyr uit de Pastor fido is in het Treur-blij-eynde-spel Den Trouwen Batavier,
‘Warnaer’ geworden. Een Heereman staat ook opgegeven bij de personagien van
den Trouwen Batavier. Tasso's Titiro heet bij Rodenburg Zeegheer, terwijl bij de
lijst van de spelers van de Stomme Ridder staat: Stomme

1)

Wel tesamen met andere geneesheren bij J. Noozeman. Bedroogde Dronkaart of
Dronke-Mans-Hel (gespeeld op de Amsterdamsche Schouwburg in 1648).
‘Docter: ... Non credo. Maar in dit caput moet men Hipocrates, Galenus,
Avicenna en Paracelsus zoeken’.
Hooft ontleende de geciteerde regel uit III, 2, niet aan Aretino, daar wordt alleen in V, 4
Galenus vermeld: ‘noi altri interpreti di Galeno siamo salutari de la salute’ - wij tolken van
Galenus zijn de redders van de gezondheid - (M. II, blz. 83) zegt M. Biondello. In hetzelfde
toneel, III, 2, van de Schijnheiligh, wordt dokter Loscop een aanhanger van Paracelsus
genoemd.
‘Catrijn: Ick dien hem niet te steuren in sijn propoost, de man maeckt sijn sinnen bijster veel
te doen. Siet deze Paracelsisten zijn doktoren ende aptekers van beids’. Ook deze passage
is niet de onmiddelike vertaling van wat Hooft bij Aretino vond. Ze werd waarschijnlik door
Hooft ingelast, omdat hij 't enigszins vreemd vond dat men een dokter om rattekruid lastig
viel, zie boven blz. 15 de bespreking van Hooft's uitbreiding: ‘die elementse meer siet me
voor een rottecruydsman aan!’ In Hoofts tijd onderscheidde men de apteker, de dokter en de
barbier-chirurgijn. Daarnaast had men dan noch de kwakzalver.
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Ridder of Zegeheer - en met deze laatste naam wordt de Stomme Ridder in het stuk
zelf doorgaans aangeduid.
Tenslotte staan in Ten Brinks Bredero-uitgave onder de Personagien van de
Stomme Ridder opgegeven ‘Twee Turcksche Jagerinnetjes’. Knuttel houdt deze
voor bij vergissing opgedoken dubbelgangsters van Aertsche en Aerdige Diana en
volgt in zijn uitgave druk E (bibliogr. Unger), waaraan hij in menig opzicht de voorkeur
geeft. Dan treden niet de Turcksche Jagerinnetjes noch twee Jaghers ten tonele,
maar in plaats daarvan Wout-heer. Hier hebben we dan de vierde overeenkomst in
naam tusschen de personagien van de Stomme Ridder en Den Trouwen Batavier.
Rodenburgh begon al met zijn Trouwen Batavier toen hij in Islingtouwn was, ‘Als
de Paragone Elisabeth heur scepter zwaeyden’, maar in 1617 werd het stuk eerst
als een ‘zestien-jaren-verleden-tijd-verdrijf’ uitgegeven (zie de opdracht aan Anna
Rodenburgh - Islingtouwn, wsch. Islington bij Londen); in 1609 schijnt het echter al
1)
vertoond te zijn - Te Winkel gist op 't Wit Lavendel .
Ik ben geneigd te geloven dat Bredero Den Trouwen Batavier, toen dit in druk
verschenen was - hij mocht het dan al kennen of niet, las - en dat deze lektuur hem
aan enkele namen hielp voor de personen van zijn Stomme Ridder.
Sinds Ten Brink Jonckbloets mening dat de Stomme Ridder uit het laatste
2)
levenstijdperk van Bredero stamt, weerlegde , neemt men, zoals gezegd aan, dat
Bredero in 1618 alleen de laatste hand aan dit stuk legde, maar het veel vroeger
schreef.

1)

2)

Ontwikkelingsgang R.d.V.N. I, blz. 154. De veronderstelling dat in 1609 De Trouwe Batavier
is opgevoerd, berust op de opdracht aan Rodenburgh van C. Kina's vertaling: De beschrijving
Heliodori van de Moorenlandsche gheschiedenissen (1610). Deze opdracht bevat waarschijnlik
een toespeling op de opvoering van De Trouwe Batavier. Ze zou ter gelegenheid van het
Bestand kunnen zijn gespeeld. Zie Worp, Tsch. 1890, blz. 135.
Jonckbloet had gewezen op een waas van zwaarmoedigheid dat over de Stomme Ridder
hangt en past bij Bredero's stemming in de allerlaatste tijd van zijn leven. Ten Brink (G.A.
2

Bredero , blz. 101) maakte er opmerkzaam op dat de door Jonckbloet aangehaalde verzen
terugsloegen op wat Bredero in zijn voorbeeld vond, zodat men er niet te veel uit besluiten
mag.
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Als bewijs heeft men alleen stilistiese redenen en het verband waarin de Stomme
Ridder staat tot Bredero's liefde voor Margriete. De datering van de Margriete-periode
steunt omgekeerd voor een groot deel weer op de aangenomen datering van de
Stomme Ridder.
Bovendien wees ik reeds op de overeenkomst in de dokterscènes in de
Schijnheiligh en in de Stomme Ridder, die er voor pleit dat Bredero ongeveer in
dezelfde tijd aan deze beide spelen werkte.
Buiten de eigenlike dokterscènes, wordt nog een arts genoemd in de berijmde
Schijnheiligh en ook deze vinden we weer in de Stomme Ridder.
Marrij Rompslomps (of zoals Hooft haar later doopte Belij Beschix, zie boven blz.
223, noot 2), de huisvrouw uit de Schijnheiligh is een vreselike bemoeial en kletskous.
In II, 7 heet het van haar: ‘op straat, niemand magh haer gemoeten oft sij houter stil
tegens.... Heeft er yemant een doeck om 't hooft: dit en dat seljer opleggen’.
We zijn hier in 't toneel, waarvan het Eymael al opviel dat Bredero er nog al wat
bij maakte. Bredero rijmde o.a.:
‘En sietse yemant met een sier been / of een doeck om 't hooft
Daer weetse meer als M. Jan Smeertenborst van Delft te seggen
Dit seljer op schraepen / en dit en dat / en dat en dit suljer op legghen’.

Deze Delftse wonderdokter vinden we in vs. 1218 van de Stomme Ridder.
Palmerijn-Stomme Ridder-Zegeheer ‘de troutste minnaar die ghetroust op aerden
mint’ heeft de moorse Bradamant van zijn brandende kroon verlost. En Amoureusje
roept uit:
‘Los is de pannekoeck, wel dat is seker goet
Wat feckseert mij die vreemdelingh, so op staende voet.
Wat ficksen duyvel is dat, hij weetse te belesen,
1)
Meester Jan smeertenborst en sou so knap niet ghenesen’.

1)

cf. Wdb. III, l, blz. 593. Andere plaatsen uit Bredero vindt men er niet opgegeven.
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Op blz. XLV van zijn Inleiding op de Bredero-uitgave schrijft Knuttel: ‘De jaren 1612
en 1613 hebben meegeteld voor Bredero's dramatiese productie: na Griane en
tusschen de kluchten door moeten in deze jaren Lucelle (waarom?) en de Stomme
Ridder, bovendien de berijming van Hoofts proza-Schijnheiligh ontstaan zijn’.
1)
Ten opzichte van de Schijnheiligh is deze bewering zeer voorbarig; na alle
vergissingen, voortgesproten uit het stilisties onderzoek van de berijming, is het
toch wel het meest natuurlike aan te nemen, dat de niet voltooide, later door Van
der Plasse uitgegeven berijming kort voor Bredero's dood ontstaan is.
Het heeft bovendien de aandacht getrokken dat Bredero in zijn ‘Tot den
goetwillighen Leser’ voor de Spaansche Brabander (uitgegeven 1618) spreekt van
‘sommige hypokritische schijn-heylighe’; indien hij toen juist de berijming onder
handen had, is het begrijpelik dat de verbinding Hipocrito-Schijnheilig makkelik bij
hem opwelde.
Wat de Stomme Ridder betreft, Knuttel kan niet geloven dat Bredero zich na
Moortje en na de Spaansche Brabander nogmaals ernstig met de stof van de
Palmerijn-ridder zou hebben beziggehouden. Een eigenlike scheidingslijn is in het
stuk niet te vinden, wel is waar wijkt het slot af van de Palmerijn-roman, maar Kn.
meent dat dit slot van meet af aan in de bedoeling gelegen heeft, toen Bredero het
2)
stuk dus in 1618 dateerde bracht hij alleen enkele kleine herzieningen aan .
Nu kan zeer wel jaren aan een stuk gewerkt zijn, zonder dat dit aan de eenheid
van gedachte of uitvoering afbreuk doet, en ik zou dan ook niet durven zeggen
wanneer Bredero zijn Stomme Ridder heeft opgezet, maar het optreden van dokter

1)

2)

De Schijnheiligh is niet opgenomen in Knuttels Bredero uitgave. Op bovengenoemde blz.
XLV van de inleiding staat echter als noot: ‘Stond de uitgave van de dramatische werken nog
te doen, dan zou ik deze (= de Schijnheiligh) thans opnemen’. Het artikel van Eymael werd
al in 1895 geschreven!
Zie Knuttel, Bredero's Dramatische Werken, I, blz. 354 en 355 noot bij vs. 644.
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Gratianus, m.i. gesuggereerd door de Schijnheiligh, maakt het waarschijnlik dat
1)
Bredero in zijn laatste levensjaren serieus aan de Stomme Ridder werkte .
Als dus van Gils op blz. 42 van zijn dissertatie schrijft: ‘Wie van de twee, Coster
of Breeroo, het eerst de dokterskarikatuur als kluchtig element op de planken heeft
gebracht, is niet met zekerheid te zeggen, omdat het geboortejaar van Breeroo's
Stommen Ridder niet met juistheid bekend is’ - dan meen ik dat het antwoord moet
luiden: Coster. Bredero is in dezen niet origineel.
2)
Stelt men een alternatief wie het eerst de dokterskarikatuur op het Hollandse
toneel bracht dan moet dat er een zijn tussen Hooft en Coster. En ook hier schijnt
het antwoord te moeten luiden: Coster. We zullen wel niet kunnen zeggen dat de
dokterskarikatuur hier regelrecht uit Italië via Messer Biondello - dokter Loscop is
geimporteerd. Want, al hebben we niet een afdoende argument dat ons verbiedt
de vervaardiging van de (onuitgegeven proza) Schijnheiligh vóór 1615 - het jaar
waarin Costers Spel van de Rijcke Man vertoond en uit-

1)

2)

Wel twee stadia, waarin Bredero aan de Stomme Ridder werkte, meende Dr. Schepers te
kunnen onderscheiden. (G.A. Bredero's liefde en lied. Bevattende zoo liederen als Klinkdichten,
uitgezocht en ingeleid door Dr. J.B. Schepers 1918, blz. 16). In het tweede stadium zou
Bredero gekomen zijn tot het vermoorden van zijn romantiese stemmingen en tot het
parodieren van zich zelf in de Stomme Ridder (n.l. door Amoureusje). Volgens deze opvatting
zullen de dokterscènes en de uitroep van Amoureusje over Meester Jan Smeertenborst wel
later ingevoegd zijn.
Maar in al Bredero's spelen vinden we het komiese vlak naast het verhevene, hij weet hoe
in 't gewone leven deze beide elkaar afwisselen en wil dit ook in zijn kunst tot uiting brengen.
Verder wil ik in herinnering brengen wat J.W. Muller in Tsch. 35 schreef over ‘Amoureusje in
Bredero's Stomme Ridder’, waaruit blijkt dat parodiering van een voorafgaand liefdestoneel
hier niet voor de eerste maal in onze litteratuur voorkomt.
In een artikel ‘Bredero's laatste toneelwerk?’ Tsch. voor Taal en Letteren 1919 schreef
Buitenrust Hettema over de Stomme Ridder. Hij meent (blz. 69) dat het ‘(ik zal) mij spoeyen
om U.L. eerlangh een kluchtiger en veel gheestigher ghemeen te maken’ uit het voorbericht
van de Spaansche Brabander moet doelen op de Stomme Ridder.
cf. van Gils, blz. 85: ‘Zooveel is zeker, dat vóór Hooft, Coster en Breeroo de dokter nooit Latijn
spreekt en dat met hen het “dokterslatijn” op het tooneel zijn intrede doet, om er niet spoedig
meer van te verdwijnen’.
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gegeven werd - te stellen (onwrikbaar vast staat alleen dat de Schijnheiligh voor
1618 gemaakt moet zijn), waarschijnlik is dit niet. Bovendien, meester Roelof, is
wel de eerste bespotting van de docter medicinae, die we van Coster kennen, maar
in 1612 had hij al de belachelike geleerde getekend in Meester Bartelt, de advocaat
uit de boereklucht van Teeuwis de Boer en men juffer van Grevelinckhuysen.
Meester Bartelt is al even overtuigd van zijn eigen kundigheden en van het nut
van de welsprekendheid als de latere doktoren.
‘Ist met welsprekentheyt te doen, quis eloquencij mee
'k Sel de Raets Heeren gaen paeyen met ien fabel flus
Sed ego, die al 't ghelt van de pleyt-sack in de la du
1)
Exelleer in wetenschap, tot in superlativo gradu’ .

Meester Roelof, in 't Spel van den Rijcke Man komt, zoals we weten, tot het bittere
inzicht dat een dokter wel een mooiprater moet zijn, mondus vult decipi.
2)

‘Dat blijct aen Magister Cornelis , elck acht hem voor de geleerste Doctoor
Want al warender tien Miesters bij ien siecken, hij het allienich 't gehoor
Tam magnam rem est facondia, en allijck wel weet de zoete vaer
3)
Van de saeck niet ien stip mier als een aer’ .

Als Lamfert Loscop in Schijnheiligh III, 2 voor 't eerst optreedt, is hij al dadelik zeer
welsprekend, evenals M. Biondello houdt hij ‘totam medicinam in pugno’. Maar M.
Biondello heeft nog maar enkele zinnen gezegd of Porfiria komt haar rattekruid
halen. Bij Hooft verschijnt Catrijn niet dadelik en Lamfert heeft nog gelegenheid te
zeggen:

1)
2)

3)

Teeuwis, vs. 864, 865-869, 870.
Is deze Magister Cornelis een kollega van Jan Smeertenborst van Delft en dezelfde als
Cornelis Tamesz van Gisp uit de Stomme Ridder?
St. Ridder, vs. 1940: Ik zou dat niet velen mogen van een snotveger of van ‘een apteker. Die
als Cornelis Tamesz van Gisp wat harthangt syn of geduymt’.
Rijcke Man, vs. 1540 vlgd.
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‘en als 't met praeten te doen is, al seg ick het self, tantum est meus facondia, dat,
al seg ick het self, als ick op mijn revelstoel coom, ick verdwael schier in copiam
verborum et rerum’.
Meester Roelof is overal geweest:
‘Ego practicavi Garmanos, Gallos, Hispanos Apud Belgos, Batavos, Schotos,
Anglos...’ (op deze wijze gaat het nog een regel of 4 door).
Lamfert Loscop verklaart:
‘Ego habeo tantam practicam, al seg ick het self, dat ick wel een muilezel van
doen had, al seg ick het self als de liberalitas van de luiden, al seg ick het self, het
1)
afwerpen mocht, al seg ick het self’ .
Heeft Hooft bij de kreatie van zijn Lamfert Loscop Coster nagevolgd, dan ging hij
daarbij zeer zelfstandig te werk, maar misschien zou hij zijn Lamfert Loscop, de
vertaling van M. Biondello, niet zo uitvoerig geschetst hebben, als Coster hem niet
in dezen de weg gewezen had. Het was Coster die de richting aangaf voor de
de

ontwikkeling van onze 17 -eeuwse dokterskarikatuur in het blijspel. Bredero heeft
ook wat deze dokterskarikatuur betreft, Hooft nagevolgd.
C.L. THIJSSEN

1)

- SCHOUTE.

Rijcke Man, vs. 1560 vlgd.; Sch. III, 2, van Gils durfde deze laatste plaats uit de Schijnheiligh
niet gebruiken om er iets uit te konkluderen omtrent de doktersvervoermiddelen bij ons in de
17de eeuw; hij had dit gerust kunnen doen, het ezeltje komt niet in de Hipocrito voor, maar
is er door Hooft bijgemaakt.
In Starters ‘Vermaecklijck Sotte-clucht van een Advocaet ende een Boer op 't plat-Friesch’,
die staat tussen zijn ‘Blijeyndich Truerspel van Timbre de Cardone ende Fenice van Messine’
vinden we, gelijk bekend, duidelike navolging van Coster (zo moet bv. de rug van de Friese
boer evenals die van Teeuwis als lessenaar dienen voor het corpus iuris) cf. nog met het
e

e

bovenstaande het volgend staaltje van de taal van Roemer Warnar (l Handelingh 3
uytcomst):

‘Quid non tentavi? 'k heb weest in alle hooghe Schoolen,
Ita ut demum nil voor mij is meer verhoolen,
In Spagnien, Vranckrijck, Rostochus, Bremen & Hamburgh.
Daer heb ik door mijn konst en seer geswint verstant
De wijsheyt van mijn kop gansch braef gemaeckt becant,
Cum ego tot Orliens my laestmael liet promoveren,
Tum (spraken de Doctors) ghy sout Cicero supereren
Cum tua welsprekentheyt... enz.’
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Cornelis Tamesz. van Jisp.
In het voorafgaand artikel (blz. 242, noot 2) vraagt de schrijfster of Mr. Cornelis
misschien dezelfde kan zijn als Cornelis Tamesz van Jisp uit Bredero's St. R. Neen,
want de man dien Bredero bedoelde was niet iemand om zich als een gestudeerd
persoon met den naam Cornelius te tooien, bovendien een specialist, één uit de
dynastie der vermaarde, te Jisp werkzame ledezetters, over wie J. Honig Jz. Jr. in
zijn ‘Historische, oudheid- en letterkundige studiën’ uitvoerig heeft geschreven.
Ik zeg ‘bedoelde’, want het is geenszins zeker, dat er een Cornelis Taemszoon
geweest is. In de lijst op de grafsteenen te Jisp, komt hij niet voor. Er zijn nu (behalve
die, dat Bredero zich vergiste), twee mogelijkheden. De oudste ‘leedsetter’, op de
zerk Taemszoon zonder meer genoemd, gestorven in 1606 en zeker eer een broer
dan, zooals Honig wil, de vader van den meer bekenden Willem Taemszoon kan
Cornelis hebben gcheeten. Bredero liet in zijn stukken graag personen van een of
twee generaties terug opduiken. Maar waarschijnlijker is het dat Bredero Willems
schoonzoon Cornelis Jacobsz. Ploegh minder juist den achternaam van de beroemde
Tameszoons heeft gegeven. In strijd met wat Honig schrijft, moet deze Cornelis wel
degelijk de opvolger van Willem T. zijn geweest. Immers, zijn zoon Jacob Cornelisz
Ploegh, ook als leedsetter vermeld, kan bezwaarlijk in 1613, bij Willems dood, reeds
oud genoeg zijn geweest om de kunst van zijn grootvader te hebben geleerd - en
deze kunst kon alleen door zien en oefenen worden verkregen. Waarschijnlijk is
Cornelis niet te Jisp begraven.
Hoe de leedsetters werkten, kan men lezen in Cats' Trouringh ‘Gebreck genesen
om een houwelyck te vorderen’ en in Soetebooms Zaanlandsche Arcadia, blz. 560.
Van heinde ēn verre stroomden de patienten toe.
J.A.N. KNUTTEL.
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Iets over grm. î en û te onzent.
1. Op het veelszins duistere probleem van de ontwikkeling der extreem geartikuleerde
lange vocalen valt misschien enig verder licht als men gebruik maakt van tot dusver
wat veronachtzaamde uitspraakvarianten. Men heeft steeds geweten, dat de
tegenwoordige uitspraak is - kenlik jonge veranderingen, b.v. |ø̅| < |ϕ،y|, daargelaten:
in sommige streken ei, ui of dgl.; in andere ie, uu; in weer andere ie, uu, oe. Minder
opgemerkt is ou < û (althans door noordeliker Nederlanders), die evenwel - met
enkele andere klanken - de aandacht verdient, vooral van wie menen dat oe en ie
altijd hun tegenwoordige qualiteit gehad hebben.
2. De palatalizering van û, die een der kenmerkende trekken is van het westndl.
vocalisme, heeft zich op de Oost-Veluwe en ten Z. daarvan niet in alle woorden
doorgezet. Voorzover verwante vormen met Umlaut daarop invloed hadden, rijzen
ingewikkelde maar voor ons hier vermijdbare vragen; naast analogie werkten
uiteraard - vooral wat de gebiedsg r e n z e n betreft - de verkeersverhoudingen.
Over eigenaardige klanken op de Veluwe enz. zal straks nog iets gezegd moeten
worden, maar eerst vragen onze aandacht opmerklike diftongen, wel en niet
gepalatalizeerde, hier wel ginds niet in alle woorden doorgevoerd, die, naar ik meen,
onder invloed staan van doch niet veroorzaakt zijn door de verkeersverhoudingen.
Ten Z. van Grave begint de streek welke geen of geen volle palatalizering toont,
altans volgens Kloeke's materiaal niet in ‘muis’. (Z'n kaart toont 'n geheel ander
beeld, doordat o.a. mous en wat daaruit ontstond niet gescheiden is van muis; z.
Expansie 47.) Naar mijn, zich bij Franck aansluitende, mening betekent niet-palatale
uitspraak: hier werd, evengoed als in het moes-gebied, eertijds moūs gezegd (en
nimmer möǖs, zoals in het tegenwoordig
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muus- en muis-gebied). Voor de palatale klank is aangenomen, dat contractie tot
uu leidde, klemverspringing (concentratie op de aanhef) tot ui (oorspronklik, en nog
in sommige streken ö́ü); ongepalatalizeerd oū in ons Oosten zou steeds tot oe zijn
gecontraheerd. Toch vinden we hier de klemverspringing enerzijds in 't hd., eng.,
fri. (vgl. ben.), anderzijds in ndl. tongvallen: in O. Brab. en Belg. Limb. komt mous
voor. Bij Uml. hoort men hier natuurlik ui.
3. Evenwel zou ou ook geheel anders kunnen ontstaan, zoals ik met verwondering
uit het Antw. Idiot. bespeurde. In de prov. Antw. klinkt nl. ui als ouə; in 't plat Liers
is hier ə 'n nauw hoorbare naslag; het zou niet vreemd wezen wanneer hier-of-daar
reeds douf, boutən bereikt was. In 't N. van de Kempen echter zegt men doeif,
boeitən met doffe i, in 't NO. ervan deuif, beuitən. De laatste uitspraak mag men
ook voor de stad Antwerpen in Huygens' dagen aannemen, want H. schrijft, waar
1)
hij Antwerpers laat spreken, euij naast uij . Na die tijd heeft dus het opmerklik
verschijnsel van d e p a l a t a l i z e r i n g plaats gehad: öi werd oə, waartussen als
vanzelf 'n parasitiese ŭ kwam. Zonder tegenhanger is deze volledige depalatalizering
niet, want terwijl ei > ai oud en ver verbreid is, is in Antwerpen ook de tweede
2)
component van deze diftong aangetast, zodat b.v. ‘pijn’ pàən luidt .

1)

De eerste component had dus in Antwerpen geheel of ongeveer de qualiteit van de ù in put
(z. onder 7). Het is dus ook niet onwaarschijnlik, dat ij daar destijds nog begon als ì, al toont
zich in 't mnl. reeds vroeg ei naast ij. In Berlaer, ZW van Lier, wijst Jacobs (Verslagen en
Meded. Vla. Akad. 1919) in 1277 Eijsendijck aan voor Vlaams Isendike. Hier dus eij, maar in
't zelfde woord. -dijck; dit zal wel traditioneel zijn geschreven, en niet in verband zijn te brengen
met de verkorting vóór k in verschillende dialekten. Te minder wegens t.a.p. vermelde ei in
Mechelen: in 1264 Stadeiken, in 1266 Stadeika (1259 Stadiken). Wel denk ik aan die oorzaak
e

bij 't suffix -lake(n) (a ?), in 1279 driemaal in Breda geschreven. Daar bestond dan reeds
e

2)

ī

vroeg a i, < ei < e . - Overigens is de vraag, of ij en ei niet in de tongval van veel schrijvers
dicht bij elkaar stonden, doordat in hun uitspraak de aanhef van ij (niet slechts in Antwerpen)
o n v o l k o m e n i was, de aanhef van ei v o l k o m e n e (dus anders, vermoedelik, dan in
ei uit ai).
Deze late depalatalizering van öi kan enige twijfel wekken, of ui in Gent enz. wel 'n geval van
expansie is. De schrijfwijs ij, uu bij Joost Lambrecht, die. lange vocaal in gesloten syllabe
dubbel schrijft, is terecht aangehaald als bewijs dat in Gent in 1550 monoftongen bestonden.
Maar ze bewijst niet dat het monoftongen in de allerstrengste zin waren; lichte diftongering
zou door de spelling niet verraden worden (Lambrecht zegt: de Brabanter spreekt beuten!),
en iets zwaardere (ook veel zwaardere) kan in Oost-Vl. gelijk in Holland daarnaast hebben
gestaan. Eer dan aan te nemen dat de volledige diftongering in 'n zo belangrijke streek
eenvoudig op overneming van 'n vreemde artikulatie berust, zou ik denken dat hoogstens de
verdringing van de ene inheemse uitspraak (de monoftongiese of ook de nagenoeg
monoftongiese) door de andere op rekening is te stellen van het verkeer. Kenden we de
ə

ouderdom van de Gentse volle ui en van de Antw. ou , dan zouden we misschien tot zekerheid
komen. Best mooglik is, dat lichte diftongering ook in O.-Vl. spontaan zwaarder is geworden
ə

- vrij l a a t , gelijk in Antw. ou < öü.
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4. Maar van geheel andere aard dan deze Antwerpse ouə en ou (de laatste als
voorbestemd om ou te worden) is de meer oostlike ou, die niet uit öi ontstaan is,
maar die oud moet zijn, daar öi de bijbehorende Umlaut is. - Hiertegen kan men
inbrengen: Neen; û en bestonden hier zoowel als verder oostwaarts, maar ze zijn
1)
later gediftongeerd . Waarbij ik eerst de opmerking zou maken: Wie zó redeneert,
neemt diftongering aan als a u t o c h t o o n buiten de Brabantse of Hollandse
kultuurcentra, want ou was noch in de omgeving noch in 't Beschaafd aanwezig;
tegen autochtone diftongering in andere streken kan men dan weinig bezwaar meer
maken. En ui is in dit gebied evenmin ingevoerd als ou; want wie zal aannemen dat
‘muis’ inheemse ou heeft, maar ‘muiske’ ingevoerde ui, gelijk ook ‘muizen’, ‘luisteren’
enz. - Verder wijs ik er op, dat de ou-streek geografies aansluit bij de ui-streek, zodat
ze 'n aaneengesloten g e b i e d m e t k l e m v e r s p r i n g i n g vormen. De eerste
is gelegen in oostlik Brabant en Limburg. Westlik van haar bestond reeds eeuwen
geleden palatale diftong, wat weliswaar de spelling niet uitwijst, maar wat men mag
aannemen wegens de vroegtijdige diftongering van î (vermoedlik hoorde men van
beide klanken 'n tijdlang èn d u i d e l i k èn n a u w l i k s diftongiese nuance, althans
in sommige streken). Want

1)

Ik verwacht niet dat iemand, na kennis te hebben genomen van de feiten, de mous-streek,
wegens de kleur op de kaart van Kloeke, tot het muis-gebied zal brengen; z. daarover trouwens
Expansie 47. Immers in het palatalizerend gebied v e r v a l t de onderscheiding tussen û met
en zonder Umlautsfactor.
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uit Jacobs' materiaal (z. noot 1 blz. 246) blijkt, dat bij î diftongiese uitspraak oud is;
bij û en zal ze dus ook wel oud zijn. In genoemde westlike streek werd al vroeg,
met klemverspringing, eī, öǖ tot ei, öü, in de hier besproken aangrenzende oostlike
streek werd, met gelijke verspringing, eī, oū, öǖ (Umlaut) tot ei, ou, öü.
5. In 'n groot deel van 't Westen had geen klemverspringing plaats, doch contractie
tot ī, ǖ. Ook 't oostlik uu-gebied en 't oe-gebied contraheerden; maar de NW. Veluwe
en aangrenzende streken deden dit op instructieve wijs. Vóór spirans, vóór j < d en
vóór parasitiese j ontstond ook hier ndl. ie-klank en uu-klank, en vóór r īə, ǖə; maar
overigens werd bijna zonder uitzondering î 'n vocaal tussen ndl. onvolk. en volk. i,
doch lang (tongstand van onvolk. i, kaakopening wijder), en û - gepalatalizeerd - 'n
vocaal met tongspanning en kaakstand van onvolk. e en met lipstand van Veluwse
u (als ndl. oe, maar wat opener); z. Van Schothorst. De eerste klank houdt dus
vrijwel het midden tussen de componenten van de oude eī, maar nog juister: van èī.
Ook de tweede staat niet zozeer tussen de componenten in van öǖ als tussen die
van wat opener diftong (ǖ zowel als ū is bij Van Schothorst minder gerond dan in 't
ndl.). Ik heb het Engries vergeleken, dat èī en èū heeft, het laatste uit ǜū < òū; ook
hier is de eerste component gedissimileerd. (Daarom zou o p e n eerste component
ook wel oud kunnen zijn in Limburgs au, ai (bv. in Tongeren), dat ontstaan moet
zijn uit òu, èi).
Men vindt dus op de NW. Veluwe enz. ndl. ie, uu uit î, û in die posities welke
rekking begunstigen; die rekking kwam te goede aan de tweede component, welke
de nu veel kortere eerste absorbeerde, of wellicht veranderde in 'n voorslag welke
tot verdwijnen bestemd was.
6. Met de Veluwse ontwikkeling vergelijkbaar is die in het verre Zuidwesten, waar
Kloeke meus-gebied tekent of had kunnen tekenen. uu naast eu (in Wormhoudt
opgegeven) heeft muche muisje naast möss muis; hier zal ch (š) de vocaal pala-
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taler hebben gemaakt. - Kloeke meent, zonder bezwaar de omstreken van Belle
(fra. Bailleul) tot het muus-gebied te kunnen trekken, alsmede Hondschoote, en
acht mooglik, dat hij dat ook met verdere gedeelten van Frans-Vlaanderen had
kunnen doen. Immers, in eerstgenoemde streek onderscheidt Carnel woorden met
zuivere scherpe uu [slechts opgemerkt in húen huwen, dúwen (en vaak in dúvel)]
en woorden met 'n ‘son intermédiaire entre ú et eu [ndl. eu]’. De laatste schrijft hij
ü; en men zegt b.v. [h]üs, bük, maar niet, zoals Kloeke meent, met dezelfde klank
tün; Carnel zegt (blz. 21), dat genasaleerde ü, zoals in tüň, nasalering is der u van
fra. juin. De taalproef op blz. 83 van z'n Le dialecte flamand de France leert, dat
‘huiswaarts’ usewoart is, met u als b.v. kussen subst.; dit teken, zegt hij, stelt de
klank voor van fra. un ontdaan van nasalering en van hd. götter. In 't algemeen
vinden we (waar geen nasaal volgt) de vocaal tussen ö en ü; open ö in de gesloten
syllabe van usewoart tegenover üs dringt er alstware nader op aan, genoemde
tussenvocaal histories niet met uu maar met eu te verbinden (foneties |ø،zə| en
gesloten |øs|), dus meus-gebied aan te nemen. Dat klemt dubbel, omdat de streek
ligt naast die welke Kloeke inderdaad als meus-gebied kleurt. - Hondschoote, met
|y،s| huis bij Frings, is door K. tot het muus-gebied gebracht, maar op de kaart is
het afzonderlik aangeduid (zwak gestreept).
Behalve in de verbinding üň loopt de ontwikkeling van û parallel met die van î.
Zuivere scherpe ie hebben woorden als wí, gí, schilderí, maar de gewone i wordt
door Carnel gelijkgesteld met die in eng. fill, sinner en die in hd. stimme, ich; ze is
dus minder gesloten, en ‘flotte à Bailleul entre l'i en l'e [Carnel's teken voor ə]’. Zo
dus b.v. in pinegen, nid, lik gelijk; maar ook in woorden met ndl. ì: is, te minsten,
enz.
Uit deze stand van zaken zou ik besluiten, dat öǖ en eī zijn gecontraheerd tot 'n
tussenklank tussen de componenten, evenals op de NW. Veluwe enz.; maar terwijl
in de laatste streek de eerste component vóór de contractie schijnt gedissi-
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mileerd tot open vocaal (blz. 248), bleef hij in 't ZW. denklik ö, i (of niet overal? voor
'n scherp beeld ontbreken ons de gegevens; daarenboven kan de klank achterna
gewijzigd zijn).
7. In de ontwikkeling (of ook bewaring) van diftongen, hetzij beginnende hetzij
volkomene, is naar men weet geen algemene richting, maar verschil naar streken
en tijden. Wat éī en öǖ betreft zijn hiervóór ter sprake gekomen: dissimilatie en
v o l l e d i g e assimilatie. Maar het kon ook blijven bij h a l v e assimilatie, waardoor
de eerste component geheel of nagenoeg klonk als i en u in ndl. pit en put. Ook de
dissimilatie verschilt immers in graad, en is niet overal de maximale geworden van
staif en haus. Bij die halve assimilatie kon men oudtijds licht schrijven y, ij en ui, uy,
uij; dat was zelfs 'n vrij fonetiese spelling (z. ben.). - Daarmee is niet gezegd dat
men, waar de componenten meer verschilden, bezwaar moest hebben; wij zelf
de

spellen ö als eu en u als oe, en in Groningen werd tot in de 19 eeuw huizen bij 't
water zó opgelezen dat 'n vreemde hoezn bi 't woatr de juiste spelling zou vinden.
- In Holland en Brabant zijn genoeg blijken van de uitspraak öü, deze verklaart
evengoed de contractie
- op Urk b.v. heus - als öi in 'n zeer groot deel van
de

N.-Brabant. Van de 17 eeuwse Delflandse vocaal, reeds door Eijkman beoordeeld
als de lange bij de ù van put (naast uitspraak met i-achtige naklank) zal men hetzelfde
kunnen zeggen; men moet evenwel bedenken dat toen wel, evenals in hedendaagse
dialekten, de een zulke klanken - vooral diftongiese - doffer zal hebben uitgesproken,
de ander helderder. (Verder moge ik verwijzen naar Meded. Kon. Akad. v. Wet.,
Afd. Ltk., dl. 63, SA, blz. 156, en voor Amsterdam 153). En van Enkhuizen, door
Kloeke tot het uu-gebied gebracht, zegt Winkler, Idiot. II 44, dat woorden als buik,
huis, tuin 'n klank hebben tussen , uu en eu in; die is te begrijpen uit öü, maar 't
gemaklikst als de ù van put de eerste component was. Wordt de Enkhuizer vocaal
gedeeltelik ontrond, dan krijgt men die welke Idiot. II 21 opgeeft voor Vlieland: tussen
ī en ù. Uit eī hebben
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deze plaatsen en streken analoge tussenklanken ontwikkeld. - Blz. 159 van
bovengenoemde Meded. zegt, dat er reden is om hier-en-daar opener aanhef aan
1

2

te nemen dan öǖ uitdrukt; blz. 153 vv. wijzen er op, dat bij Huygens ui rijmt op ui ;
1

en terwijl H. voor de Antwerpse ui uij en euy door elkaar gebruikt, schrijft hij voor
de niet-dialektiese, en tevens voor de Delflandse en de Zaanlandse, alleen uy. In
Delfland altans zal ook doffer nuance zijn gehoord; z. boven. Maar bij de voor
1

2

Huygens normale uitspraak was kenlik de h o l l . ui in de buurt van ui , doch was
1

de a n t w . ui doffer, dus vrijwel of geheel de öi die men nu hoort in 't NO. van de
1

2

Antwerpse Kempen en in N.-Brabant. - Oudaan schrijft ui steeds uy of ook ui, ui
soms uy, ui, soms euy; de klanken verschilden dus, maar toch kunnen ze evenals
2

1

bij Huygens op elkaar rijmen. Dat z'n ui eu-achtiger zou wezen dan z'n ui , schijnt
vreemd; was misschien eu 'n noodbehelp om n i e t -g e w o n e eerste component
uit te drukken?
Boven is gezegd, dat y, ij, ui, uy, uij vrij fonetiese spellingen kunnen zijn. Men
behoeft slechts de tweede component j, i, y, ij als cons. te behandelen - waarvan
, ü̯ niet zoveel verschilt - om b.v. vrij zó te lezen als het o.a. in Twente klinkt (en
veel verder), nl. als vrì-j. Dit kon licht samentrekken tot vrī, maar ook dissimileren
tot vrèj (vrèi), of zelfs verder tot vra(a)j gelijk in Groningen. Stellig bestonden reeds
in mnl. tijd verschillende uitspraken. Daarom kan Jacobs gelijk hebben waar hij
aanneemt dat ie soms diftongering van î aanduidt; parallel zijn dan hues naast huis,
huys, huijs en riep(e) adj. naast ryp(e), rijp(e). Maar dan zou ik toch ie niet
gelijkstellen met ook door Jacobs aangewezen ei voor î; eer zou ik hier uitgaan van
de andere, reeds monoftongiese, uitspraak, en dus aannemen h s > hǖəs, rîp(ə)
> rīəp(e) - al is ook hü̅əs, r əp(e) mooglik.
Voor Leuven neemt Goemans in Leuv. Bijdr., II 46, aan, dat ùə - vóór gutturalen
ùi - ontstaan is uit òi, en dit, evenals Aalster òè, uit in Brabant zeer gewoon òü (zijn
spelling
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is anders). î is in Leuven òə, vóór gutt. òi, volgens Goemans < *èi < ai. Als bewijs
voor ùə < òi geeft hij kojeren (maar dit is < koderen) en ‘de verkorting op ö [hd. open
ö], die alleen heeft kunnen ontstaan, toen de diphthong nog oi luidde’. Maar bij
verkorting kan de vocaal opener zijn geworden; dat is ook gebeurd in woorden als
bìcht biecht, brìfken briefke, gìt, giet; het schijnt mij daarom eenvoudiger, ook in
Leuven ə ( i), als V o r s t u f e van ùə (ùi) en van de verkorting ö, aan te nemen.
8. Welke omvang had het ou-gebied? Grotere dan tans, want het is in de laatste
eeuw ingekrompen, en dus allicht reeds vroeger. Dit blijkt uit wat H. van den Brand
zegt in Onze Volkstaal, I 169 v.: in Zeeland en Uden is ui vóór tot de stam behorende
cons. korte zachte eu + i; maar (zegt 'n noot) vroeger werd û er vertegenwoordigd
door ou of ŏou (ŏo is korte volk. o), zoals gedeeltelik nog in Uden; in Zeeland zijn
vóór enige jaren [dit is geschreven in 1882] de laatste sporen ervan verdwenen.
Toen zei men dus niet euw, zoals Kloeke er konstateert; op de ‘invoer’ der gewone
nbrab. eŭi schijnt dus 'n verandering te zijn gevolgd die 'n verwijdering was van 't
Beschaafd af. Genoemde ‘invoer’ is niet te onderscheiden van analogiewerking,
want ou heeft tot Uml. öü, en de streek kent U m l . o.a. in plur. en dimin.; had analogie
+ verkeer i in 't grondwoord met ou gebracht - aanvanklik naast ou -, dan kon
elders i voor ou volgen. Euw of öü in later tijd zou echter geheel op invoer moeten
berusten.
In Onze Volkstaal, II 169, stelt Van den Brand vast: ‘Niet alleen in Uden, maar
ook in Gemert en Eindhoven en waarschijnlijk in menige andere plaats van Peelen Kempenland is eene oorspr. û niet ui, maar ou of ŏou geworden. Dus: out (uit),
koul (kuil), bouk (buik), hous (huis), gebrouken (gebruiken). Ook deze tweeklank
verliest in sommige plaatsen zijn tweeden klinker en wordt daardoor ao, onder
anderen in Nistelrode: aot (uit), haos (huis) enz.’ - Gemert heeft volgens Kloeke's
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inlichting oi, wat uit ouder ou onder invloed van i elders zeer begrijplik zou zijn;
in Van de Schelde tot de W. staat lousterde, out, hous. In 'n wat smal tussengebied,
zoals dat van ou is tussen die van oe en van ui, is ongelijkheid in opeenvolgende
tijden niets ongewoons, maar ook gelijktijdige wisselvormen bestaan daar nog vaker
dan in andere streken; daarenboven is het ou-gebied een dat zich hier in oplossing
bevindt. In Onze Volkstaal, II 169, zegt Van den Brand dan ook over de ndl. ui in
Geldrop en Helmond: ‘Men springt daar al vreemd met de tweeklanken om’. In
Helmond was trouwens sterke immigratie, en daar ook Geldrop reeds zeer industrieel
was, mag men, al nam daar de bevolking niet zo sterk toe, misschien met veel
migratie rekenen, maar vanouds had het zeker mous. Aan Kloeke is maus
opgegeven, en uit Helmond mois.
Gemert is de laatste plaats die, volgens blz. 51 van Expansie, op de
muis-muus-grens 'n afwijkende klank heeft. In Velp, Reek, Zeeland en Volkel wordt
euw gekonstateerd; verder in de richting noord-zuid komt Boekel, de enige ou-plaats
die door Kloeke vermeld wordt. Maar dit komt doordat voor hem de scheiding tussen
wel en niet gepalatalizeerde diftong buiten 't bestek van z'n boek lag. De westgrens
van ou̯, au̯ (van Berchem naar Bergeik en Eersel, met 'n bocht westwaarts bij
's-Hertogenbos) vindt men bij Schrijnen, De isoglossen van Ramisch in Ndl., 53. In
welke plaatsen ten oosten van die grens tans b.v. i gezegd wordt, blijkt niet.
9. Belgies Limburg met uitzondering van 'n grensstrook, en Oost-Brabant, hebben
ou, ei, ui of wat daaruit ontwikkeld is; en dat niet slechts, zoals Maastricht enz., in
'n bepaald geval. Hierbij sluit dus het pas genoemd ou-gebied in Nederland aan.
Leenen, Van Muis naar Maus, wijst er op, dat ou, ui, ei 't best bewaard blijven in 'n
smalle randstrook nabij 't gebied met oe, uu, ie; verderaf ontmoet men lager stand
van de eerste component en, daarvóór of daarna tot stand gekomen, monoftongering.
- Dit neemt niet weg, dat men b.v. môs in Hechtel aantreft, dat van de mûs-plaats
Eksel op ongeveer
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dezelfde afstand ligt als Wijchmaal met mous. Leenen knoopt aan het juist van hem
aangehaalde de opmerking vast (blz. 35), dat het gebied buiten de genoemde smalle
rand vroegere of aktievere diftongering doet onderstellen. Dat gaat op waar b.v.
maus gezegd wordt, want a k t i e v e r e diftongering betekent, dat de afstand tussen
de componenten groter werd. Dat kan tevens o u d e r e diftongering zijn, maar nodig
is dit niet; môs b.v. kan reeds spoedig gevolgd zijn op mous, en zelfs maas (b.v. in
St. Truiden) < maus bewijst nog niet, dat de diftongering ouder is dan waar men bij
mous is gebleven.
Er zijn plaatsen (Leenen blz. 28) die ou bewaard hebben, maar ui hebben
veranderd in ei; zo b.v. Peer (Kloeke vond er mäus). De gutturale diftong is dus
ongewijzigd, maar de gutturaal-palatale is zuiver palataal geworden. Hasselt en
Berbroek hebben sing. moes (bij Grootaers en Grauls, Klankleer van het Hasseltsch
Dialect, met het teken voor l a n g e zeer open eu-klank), pl. mês, wat de indruk
maakt van contractie uit resp. muis en meis. Maar sing. muis pl. meis schijnt nergens
aangetroffen, en Leenen onderstelt op blz. 29: eerst monoftongering, dan ‘moderne
palatalisering van de velaar, gevolgd op ontronding van de geronde palataal’; dus
eerst sing. mous > môs en pl. muis > mœ̂s, dan pl. mœ̂s > mês, dan sing. môs >
moes (mœ̂s?). Voorlopig schijnt de andere onderstelling niet minder aanneemlik.
Over enige plaatsen lijkt 'n enkel woord nog wenslik, ook voor wie de geografiese
verbreiding der klanken wil nagaan.
In Zutendaal is de toestand op 't eerste gezicht vreemd. Hij zou dit niet zijn als
we mochten blijven bij wat Expansie 56 aanneemt op gezag van ‘twee alleszins
betrouwbare zegslieden’: mows, lang en met verscherping. Maar Leenen konstateert
op blz. 14, dat men ‘muis’ daar niet diftongeert, en blz. 26 geeft op: sing. mûs, pl.
meis. Hier begint de om Maastricht gelegen streek met geconditioneerde diftong:
sing. mo̅e̅s, pl. muis. Onze plaats behoort dus nog tot dit gebied, maar heeft ui
gepalatalizeerd, zoals de mous-plaatsen Genk
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ten N, Munsterbilzen en Beverst ten Z. (Ten ZW. hebben Neerharen en Lanaken
reeds mûs: moeys; Leenen, 26.)
Ten N. van Zutendaal liggen As en Niel. Niel verschilde volgens Kloeke's zegsman
niet van As, dat schriftelik moes gaf; Kloeke vond, nauwlettend luisterend, dat de
uitspraak eer |mọ̅s| was, en neemt daarom oude diftong aan. Leenen konstateert
op blz. 14 en 15, dat deze plaatsen niet diftongeren; blz. 26 noemt uit As sing. mûs,
pl. mis. De ŷ is hier dus zuiver palataal geworden, zoals elders, o.a. in Zutendaal
en Peer, de oey. - Korte vocaal of diftong bij ‘verscherping’ heeft het hele gebied,
ook het conditionaal en het niet diftongerende; z. Kern Igm. Forsch. 26, 269 noot.
Over de ŷ-enclave Opglabbeek verder gaande, blijft men in Meeuwen in 't
monoftonggebied, want het door Kloeke gekonstateerde |mø̅s| met gewezen diftong
is onjuist blijkens Leenen t.a.p. - Als men zich dan naar Peer wendt, buigt de
diftongeringsgrens westwaarts. Peer ligt aan de diftongerende kant, in de hoek.
Eerst dacht ik, dat die ligging enige klankafwijking mee kon brengen; Leenen heeft
nl. op blz. 28 mous, Kloeke konstateerde er mäus. Maar ik zie niet welke o-klank
men als ä zou kunnen verstaan; ook heeft de omgeving geen palatalizering. - Voor
Lommel, verder noordwaarts, even ten W. van de diftonggrens (die in België hier
begint) is de afwijking kleiner en begrijpliker; het gaf aan Kloeke schriftelik muis op,
maar ‘blijkens inlichtingen van personen die Lommel kenden’ werd dat |mø̅s|
uitgesproken. Leenen zegt t.a.p., dat het dorp moeys heeft, maar blz. 29 denkt aan
'n overgangsklank. Misschien veroorzaakt de naburige o̅e̅, dat sommige inwoners
oey gaan monoftongeren, iets wat buitendien niets ongewoons zou wezen. Verder
is hier kenlik de diftong welke toekomt aan de pl. (en aan 't demin.) in de sing.
gedrongen, die daardoor moeys luidt. Nu waren de numeri niet te onderscheiden;
daarom is de pl. hier - en slechts hier - verlengd tot moeyzən. - In Overpelt vond
Kloeke bij |mūs| 't demin. |mø̅yskən|. Daar ik als dichtstbijgelegen plaats ten W.
Lommel zie, met sing. moeys (zoals
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juist gezegd is), zo onderstel ik, dat ook Overpelt die sing. heeft gehad, maar de
daardoor ontstane gelijkheid van de numeri op andere wijs dan Lommel heeft
verholpen, nl. door de sing. mo̅e̅s van de andere buren over te nemen.
10. Bij Zutendaal noemde ik 'n paar Belgiese plaatsen met sing. mo̅e̅s, pl. muis; in
ons land zijn er verscheiden, waaronder Maastricht. Ze worden opgenoemd door
Kern in Igm. Forsch. 26, blz. 258. Voor dit mo̅e̅s: muis-gebied, maar tevens voor
veel groter streek, geldt de in a.w. op blz. 261 geformuleerde wet, dat het
syllabeaccent ‘tweetoppig-gecircumflecteerd’ is wanneer 'n eertijds volgende met
stemhebbende cons. anlautende syllabe g e e n syllabe meer is sedert de late
Middelfrankiese tijd. De naam van dit accent is niet bij allen dezelfde; Grootaers
verkiest s t o o t t o o n ; Schrijnen, De isoglossen van Ramisch in Ndl., 40 v., wil
‘tweetoppige betoning’, als minder juist, liever vervangen door v e r s c h e r p i n g ,
zoals Wrede en Frings S c h ä r f u n g bezigen; ook Kloeke zegt verscherping. Dit
accent hebben dus b.v. he· l. < Middellimburgs helle, hę· l.s halzen < mlb. *helse,
l : r < mlb. leder, ŏ·u̯.χ oog < mlb. ouge, še·l. dər schilder < mlb. -ere. In aldus
geaccentueerde syllaben zijn de extreme vocalen in Maastricht enz.
vertegenwoordigd door ou, ei, ui, in de andere syllaben door oe, ie, uu; slechts
brengt analogie enkele afwijkingen. Zo vinden verreweg de meeste gevallen
verklaring.
Gezegd accent, zegt Kern op blz. 262, heeft in de tongval van Maastricht enz.
1)
deze werking : het verhindert rekking van korte vocalen vóór rekkende
consonantgroepen; het bewerkt verkorting, resp. verhindert rekking, van diftongen;
het veroorzaakt, dat in open syllaben ontstane ā en ō (en in sommige plaatsen, niet
in Maastricht, ē) niet slechts verkort, maar

1)

Schrijnen, a.w. 43, beschouwt niet het eigenaardig accent als het primaire, maar de verkorting.
Deze treft men in elk geval ook aan in de tongvallen (reeds beginnend bij Berg, ongeveer 'n
uur O. van Maastricht) welke zelfs conditionaal niet diftongeren; hier schijnt de contractie tot
zuivere vocaal vóór de verkorting te vallen.
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ook ‘gesenkt’ worden; alsmede dat het eerste deel van - eveneens verkorte - lange
i, u, ü ‘gesenkt’ wordt, zodat diftong ontstaat.
Intussen is S e n k u n g niet in de gewone betekenis op te vatten wanneer zo heet,
niet alleen 'n overgang als in bode > baoi, maar ook een als in lade > laoi. En behalve
o n g e l i j k g e r i c h t e verandering werd ook n i e t -verandering der qualiteit
gekonstateerd; de vocaal b.v. van preke prediken verschilt van die van steke steken
slechts door minder lengte, terwijl diftongen ook in hun eerste component geregeld
u n g e s e n k t blijven. Dat in extreme vocalen tweetoppig accent de aanhef minder
extreem moest maken, is dus niet eenvoudig af te leiden uit wat andere klanken
wedervaart. Maar neemt men met Franck aan, dat S e n k u n g van de aanhef reeds
aanwezig was in wgm. î, û, en dat dientengevolge later, ook in Limburg, òf eī, oū,
öǖ, òf èī, òū, ö̀ǖ, (z. beneden) gezegd werd, dan is de toestand in Maastricht enz.
volkomen verklaarbaar. Tweetoppig accent bewerkt vaak diftongering; men mag
dus verwachten dat dit accent ook wel es het omgekeerde proces (contractie van
eī enz.) vermocht te b e l e t t e n in 'n streek waar het ‘bei ebner Betonung’ plaats
had. Maar het zo bewaarde eī, oū, öǖ werd, met de door Kern aangetoonde verkorting,
ei, ou, öü. De aanhef was allicht reeds o p e n e, o, ö (z. bij 5); zo niet dan kon hij
open worden door de, bij diftongontwikkeling overbekende, vergroting van de afstand
tussen de componenten. De tweede component, dus de kort geworden i, u, ü, kon
niet zo gemaklik als de lang geblevene de eerste aan zich assimileren (vgl. 5, tweede
al.). En die eerste stak voortaan door de hoog geworden toon af tegen de tweede
met lage toon; de aanhef werd dus meer dan vroeger als iets afzonderliks hoorbaar.
Zowel door deze psychologiese oorzaak als door 'n physiologiese - het groter
artikulatieverschil nu de componenten op zo ongelijke toonhoogte werden
uitgesproken - was de eerste component hier moeiliker assimileerbaar. Minder
aanvalskracht dus van de tweede compo-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

258
nent, meer weerkracht van de eerste. Hierdoor bleef in èi, òu, ö̀ü contractie tot zuivere
extreme vocaal achterwege. Maar men kan hier gevoeglik schrijven ei, ou, ui, naar
ndl. spelling, want daar ook de tweede component kort is, kan de eerste hier niet
gelden als 'n soort van aanloop tot de hoofdklank.
Hier moge ik herinneren aan het oude argument, dat diftongering van de
e x t r e m e vocalen 'n vrij ongewoon verschijnsel is, en dus haar voorkomen in ver
u

uiteenliggende wgm. streken (in Friesland konstateerde Gijsbert Japiks o u-klank
van û) er op wijst, dat de kiem wel in 't gemeenschaplik verleden zal liggen. Lange
m i d d e l v ocalen zijn veel meer dan extreme aan diftongering onderhevig; maar in
Maastricht enz. zijn, trots tweetoppig accent, woorden als ‘beeld’, ‘vore’, ‘scheur’
niet gediftongeerd. En de oorspronklike lange middelvocalen (tans ongeconditioneerd
tweetoppig), werden indertijd ‘gesenkt’ of altans gedissimileerd, maar na opnieuw
lange monoftongen te zijn geworden werden ze, hoewél tweetoppig zijnde, n i e t
diftongies. Te minder waarschijnlik wordt hierdoor de onderstelling, dat men in de
betrokken streek de extreme vocalen na hun tweetoppig-worden w e l gedissimileerd
en zelfs volkomen gediftongeerd zou hebben; te aanneemliker wordt de andere,
dat ei, ou, ui niet uit n o r m a l e langen ontstaan zijn, doch uit r e e d s e n i g e r m a t e
diftongiese.
11. Verder herinneren we ons, dat we in 't uiterste Zuidwesten zowel als op en bij
de Veluwe reden vonden om als oude uitspraak Franck's öǖ en eī aan te nemen (oū
was door de palatalizering verdwenen). De streken met zuivere monoftong k u n n e n
die klank zeer lang hebben gehad, maar de contractie kon ook jonger zijn dan men
aanvanklik zou aannemen. Voor W. Vlaanderen kwam ik op dit denkbeeld doordat
1

daar zelfs ui uu is geworden, behalve in enkele streken (De Bo kent alleen uu; z.
nader Vercoullie in Onze Volkstaal II, blz. 12). Daar 'n woord als mnl. loy, loey, leuy
lui geen monoftong heeft gehad, moet men wel aannemen: öi > öü > ǖ. En
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daar hier uu laat is ontstaan, en nog wel uit 'n diftong die aanvanklik i als tweede
component had, en waarin de ö veel meer op de voorgrond trad dan in öǖ (en dan
o en e in oū en eī), is stellig nog laat contractie in wvl. eventueel öǖ, eī mooglik
geweest. En allerwegen, ook in oū. Zogoed als nog laat en î eerst lichtelik en dan
volkomen kunnen diftongeren, zogoed als vaststaat dat de Antwerpse
depalatalizering pas vrij laat ui veranderde in ouə en dat omgekeerd palatizering
vrij laat ou en z'n contracties treft (z. Leenen passim), zogoed konden de bijna reeds
monoftongiese eī en öǖ vrij laat contraheren tot zuivere monoftongen. Dat is geen
sterker verandering dan 'n eveneens vrij late overgang die in tal van streken plaats
had en die we daardoor ook reeds hebben ontmoet: het monoftongies worden van
ei, ou, ui (waar men môs: moes of dgl. zegt, daar is het ook têt tijd).
12. 'n Euw-achtige diftong in ‘muis’ werd door Kloeke gevonden in enige Gelderse
en N.-Brabantse plaatsen tussen Rijn en Maas op de grens van 't muus- en 't
1)
muis-gebied. In de Gelderse plaatsen Oosterhout, Hatert, Over-Asselt sprak men
duidelik langer uu dan noordwaarts. Ik zou zeggen: door niet-verkorting bleef men
in voeling met muis, quantitatief.
Het ontstaan van euw of dgl. schijnt mij wel te begrijpen. De streek tussen 't muusen 't muis-gebied deelde met beide de palatalizering; m.a.w., ook hier is möǖs
gezegd. Terwijl dit in (o.a.) 't grootste deel van N. Brabant ö́ü > ö́i werd, maakte de
tussenstreek wel de klemverspringing mee, maar niet de dissim. tot ö́i. Zo hield men
'n klank die niet veel afstak tegen de westlike ǖ, maar ook niet veel tegen de oostlike
ö́i. Kloeke spreekt op blz. 51 van ‘een euw-achtigen tweeklank’ in Heteren, Zetten,
Herveld, Beuningen, Wichen,

1)

Maar Schrijnen, Isoglossen 53, zegt: ‘Overasselt heeft weer de doubletten mys en muis (of
mujs, zooals de invuller van de lijst zeer juist noteerde, om het diftongies karakter te doen
uitkomen’. Er gaat nl. vooraf, dat Overasselt ook in ‘bijten’ naast elkaar heeft: diftong en
k o r t e vocaal; dus niet bîtə, mŷs.
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Neder-Asselt; de klank moet dus inderdaad ongeveer of geheel ö́ü zijn.
Ook in N. Brabant bevond Kloeke, dat het muus-gebied omlijst wordt door plaatsen
met 'n eigenaardig vocalisme: euw in Velp (W. van Grave), Reek (ZW. van Velp),
Zeeland, Volkel; ou in Boekel; oi in Gemert (dan volgen Meerselo en Venraai met
, Wansum met o̅e̅). Zuidliker trof hij plaatsen met eu aan: Milheeze, Asten, Meijel
(me̅u̅sj), Nederweert (id.; hier is tevens moes opgegeven); maar z. ben. - Over euw
heb ik nog op te merken, dat de bov. (blz. 252) besproken verwijdering van 't
Beschaafd, nl. substitutie van euw (öü?) voor i, de klank dichter bracht bij de ou
die reeds het weinig zuidliker Boekel heeft. De oi in Gemert zal compromis tussen
i

ou en öi wezen; evenzo de oi of o van zuidliker plaatsen.
13. Het gebeurt in allerlei talen, dat niet ver uiteenliggende klanken gaan samenvallen
(zoals in 't ndl. de beide volk. en de beide onvolk. e's en o's). Zo is in 't ouder
u

Westerlauwers Fries de rekking van u evenzo o u als de grm. û; zo heeft de rekking
van i in ‘binden’ en dgl. in 't NW. Veluws dezelfde eigenaardige klank als ontstond
uit de contractie van eī of misschien beter èī (z. blz. 248) in woorden als ‘bijten’; zo
onderscheidde 't hd. eerst algemeen iu buiten Uml., die diftong bleef, van iu onder
Uml., die werd, maar werd later ook de eerste in veel streken . Zo werd ook te
onzent èn iu èn ofra. ū tot ui in de ui-tongvallen en tot öü of z'n voortzetting (ui of
daaruit ontstane klank) in de tongvallen die öü hadden als Uml. van ou (< grm. û),
b.v. in het Tongers (dai. ster, flaim); evenzo werd ofra. ī tot ei of wat daaruit ontstond
(veelal ai). De neiging om de extreme vocaal niet-extreem te beginnen duurde hier
voort (niet, zoals in Frsl., alleen konstateerbaar bij û); voor d ster, fl me ging men
zeggen döǖster, flöǖme.
Hierdoor is te verklaren, dat b.v. ‘luidde’ in Tongeren is lède, en 't ptc. ‘geluid’
gelèd; de oorspr. iu werd maar dan öǖ; de hieruit regelmatig ontstane ai (inf. laje;
z. deze vor-
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men in Leuv. Bijdr. VIII 185) werd vóór de oorspronkelik na de ə-syncope d u b b e l e
dentaal evenzo verkort, als de ai uit öǖ als Uml. van oū in dèfke duifje enz. (z. blz.
252).
14. A priori laat zich inzien, dat men bij de gebruiklike beschrijvingsmethode wel tot
het rezultaat zal komen: het diftongeringsgebied wordt in de loop der eeuwen groter.
Want allerwegen hebben telkens overgangen plaats tussen lange vocalen en
diftongen; daardoor is b.v. in sommige streken ndl. ui tot |ø̄ʻ| gemonoftongeerd. Blijft
men zulk 'n streek rekenen tot het diftongeringsgebied, en rekent men tot dit gebied
ook de streken die nu diftong hebben maar vóór niet zeer lange tijd ūū hadden, dan
is het ui-gebied vatbaar voor vergroting maar niet tevens voor verkleining. Reeds
vroeger heb ik b.v. voor Holland aangenomen: deels diftong uit wgm. eī en uit
gepalatalizeerd öǖ (of ook öǖ als Uml.), deels jonger diftong met als aanvangsstadium
'n ī, ǖ die aan 't eind biezonder gesloten was geworden. Minder te verwachten, maar
mooglik, is herhaling in veel later tijd van wat in 't wgm. was gebeurd: opener worden
van 't begin. - Zwakke diftongering wordt licht weer r ü c k g ä n g i g , maar verder
gevorderde - in dezen tot èi, ö̀i, die zelfs ài, òi en ten slotte beide ai kunnen worden
- wordt niet weer ongedaan gemaakt; zeer goed mooglik blijft monoftongering, zodat
b.v. |hø̄ʻs| ontstaat, maar |ū| keert niet terug, noch |ȳ| of ī.
15. Wilde men alleen de feitlike toestand in kaart brengen, dan zou men
|mỌ̄s|-gebied, meus-gebied enz. moeten aannemen. Gaat men herleiden tot vroegere
klanken, dan kan men zich toch niet beperken tot moes-, muus- en muis-gebied.
Reeds vroeger merkte ik op, dat 'n Veluws mues-gebied onderscheiden moet worden;
daaraan zijn toe te voegen: meus-, mous- en meuws-gebied. Maar ook zo geeft 'n
kaart, omdat hij maar over een of enkele woorden kan inlichten, niet de wijs aan
waarop de oude klanken in de verschillende delen van het taalgebied
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zijn behandeld, tenzij 'n taalverschijnsel geografies scherp begrensd is. Wie b.v. de
‘muis’-kaart vóór zich heeft, moet wél bedenken dat meermalen andere û-woorden
anders behandeld zijn dan ‘muis’. Mous-gebied en moes-gebied b.v. kunnen 'n vrij
gelijke toestand hebben, nl. ou naast o̅e,̅ maar niet geheel gelijk over de woorden
verdeeld. Wordt in zulk 'n geval tweeërlei streek uit ene gemaakt, omgekeerd zal
dat deel van 'n gemengd gebied (met oe naast ou, naast uu of wat ook) dat toevallig
in ‘muis’ oe heeft op de kaart met zuiver oe-gebied 'n eenheid schijnen. In m'n lijstje
van û-woorden uit Heerde staat telkens de vocaal die Gunnink voor Kampen heeft,
behalve in slechts drie woorden met uu; een ervan is muus, en dus brengt de
muis-kaart scheiding aan tussen beide plaatsen.
16. Enkele afwijkingen zou ik folkloristies willen verklaren. Het Antw. Idiot. geeft uu,
behalve in abuus met fra. vocaal, slechts in duzend, buut ‘buit; merklike hoeveelheid’
en duvel (gelijk reeds Huygens alleen in duzend en duvel antw. uu heeft). Duvel,
zegt Van den Brand (Onze Volkstaal I 92), heeft overal in N. Brab. uu. Deze wordt
hier ook in andere ui-streken veel gehoord, en tevens in ‘duizend’. Duvel zal wel
van 'n taboe-woord 'n noa-woord gemaakt hebben; vgl. de andere wijzigingen in
ndl. duiker en duivekater (in Gron. ook duufker). En daar duivels en heksen zich
veranderden in katten, onderstel ik, aarzelend, hetzelfde van poes voor puis, en
van pies in N.-Brab. en in Huizen (N.-Holl.). Ook ‘duizend’ en ‘buit’ waren geen
geheel onschuldige woorden; vandaar in Antw. uu en bij sommigen duzeld. In
1)
Tongeren zijn dū.zend, snūt, stru.k de uitzonderingen op de wet der diftongering
van (hd.) ū tot au (Leuv. Bijdr. VIII 170). - Kan soms de t van hd. tausend, reeds
5

laat ohd. tûsend, zo zijn ontstaan? Behaghel, Die deutsche Sprache § 281, acht
voor de d i f t o n g van

1)

Stru.k heeft de vóór k regelmatige verkorting. De oe van stroek en snoet maakt de indruk van
jagerstaboe. - In Hasselt heeft alleen doəzənt oə voor û < ø̄.
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tausend en Teufel op Allemannies gebied emphase 'n mooglike, de Schriftsprache
'n waarschijnliker oorzaak; het biezondere van deze woorden in verschillende streken
nodigt tot de opvatting, dat die ontlening van diftong het boven ondersteld motief
had. Vgl. Maurmann, Gramm. der Ma. von Mülheim a.d. Ruhr, § 70 Anm.: ‘Auffällig
ist der hd. Einfluss in dŏuzənt tausend’, en § 83 Anm.: ‘Hd. Lehnwort ist dø̆yvə̯l
Teufel’.
Bekend zijn klankafwijkingen door overneming, door de gevoelstoon, door
klanknabootsing - oorzaken die elkaar niet uitsluiten. De laatste zal veelal
conserverend werken, of repristinerend. Van ‘koekoek’ is het laatste bekend; na
daarop gewezen te hebben zegt NED i.v. cuckoo van me. cuccu, dat ‘the annual
lessons given by the bird have prevented the phonetic changes which the word
would normally have undergone’. - Bij overneming is soms de behoefte op te merken
tot differentiëring; b.v., terwijl men in de ie-tongvallen ie substitueert in overgenomen
ij-woorden, houdt fijn als nieuwerwets waarderingswoord de diftong, want het is heel
iets anders dan fien.
17. Men pleegt, te onrechte, met palatalizering in vrij jonge tijd generlei rekening te
houden.
In Palatalizering van û in 't Westerlauwers Fries (= Groninger Bijdr. II) heb ik
gewezen op 't vrij laat ontstaan van uu in verschillende Friese woorden, b.v. in huuzṇ
huizen, bov. in 11 op wvl. lu ‘piger’ (en dgl.). 'n Andere late uu toont zich in ons
Zuidoosten, waarin Kloeke drie muus-enclaves konstateerde. Een van deze, Hees,
is niet ver ten W. van Maastricht gelegen; hierdoor kon de hulpvaardigheid van
Endepols mij doen weten hoe enige woorden, wier Maastrichtse vorm Houben
opgeeft, luiden in Hees. De kennis hiervan achtte ik van groot belang, èn wegens
'n principieel punt èn wegens 'n actuele kwestie.
‘Bruin’ is in Maastricht: onverbogen bro̅e̅n, verbogen broune (Houben); in Hees:
praedicatief bruun, attributief bruin, verbogen bruine. Hier is dus èn o̅e̅ èn ou
gepalatalizeerd; met
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attr. bruin vgl. ‘brŏ.u̯.n Sing. F. Plur. zie brûn’ Kern 268. Gelijke palatalizering toont
zich elders; zo hebben ‘buiten’, ‘duizend’, ‘kruipen’ in Maastricht o̅e,̅ in Hees u̅u,̅ en
zo luiden ‘duim’, ‘kuil’ in Maastricht doum, koul, in Hees duim, kuil. Evenwel is
Maastrichts douf duif, pl. do̅ev̅ e, in Hees d f, pl. duve; trots M. ou stel ik voorlopig
op rekening van de f, want zoals bekend is heeft in allerlei tongvallen 'n volgende
labiaal de voorafgaande vocaal of diftong gutturaal beïnvloed (gewijzigd of beschermd
tegen palatalizering). Aan genoemd do̅e̅ve met h e t e r o s y l l . v bleek evenzo duve
te beantwoorden als b.v. aan bro̅e̅n bruun. En naast Maastrichts vo̅e̅s vuist, pl. vu̅u̅s
stelt Hees vu̅u̅s, pl. vi̅e̅s; o̅e̅ > u̅u̅ en u̅u̅ > i̅e̅ zijn parallelle overgangen. Hieruit volgt:
oudtijds palatilizeerde Hees n i e t ongeconditioneerd (anders had û moeten
saamvallen met z'n Umlaut), maar had het dezelfde toestand als Maastricht nu nog
heeft.
Huus heeft in Hees twee pluralia: huzer (overeenkomstig Maastrichts ho̅e̅zer) en
h s; is 'n klank ‘liggend tussen de äu, de ei en de è van père’; muus heeft als pl.
m s. De vocalizering is dus anders dan boven in vi̅es̅ = Maastrichts vu̅us̅ ; vergelijken
moeten we Maastrichts möis (öi = ndl. ui) als pl. van mo̅e̅s. De onvolk. ö van de
diftong is niet g e h e e l palataal geworden (niet è), maar t e n h a l v e ; en de
resulterende diftong is niet t e n v o l l e gemonoftongeerd, maar t e n h a l v e .
Van principieel belang is de toestand in Hees omdat hij afdoend bewijst iets wat
'n nieuwere richting ongaarn aanvaardt: klankwijziging die met geen kultuurcentrum
in verband is te brengen. Kloeke (Expansie 193) zegt dan ook van de drie
uu-enclaves: ‘Kortom alle aanduidingen wijzen in de richting van het afgelegene,
peripherische [maar Hees is niet “slechts door één dorp van de Romaansche
taalgrens gescheiden”], reden voor mij om aan te nemen, dat we hier verbleekte
resten van een cultuurlaag van hooger ouderdom voor ons hebben’. Dit zeer oud
achten van deze uu's hangt samen met de opvatting welke hij op blz. 11 van
Expansie zó uiteenzet: ‘In plaatsjes met stagneerende bevolking en beschaving
heb ik
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altijd te vergeefs naar aanwijzingen voor een ‘turbulente’ taalontwikkeling gezocht,
ik kon niets dan rustige rust, ook in de taal, constateeren; geen spoor van
ondermijnende ‘anarchie’. Maar Kloeke gaat voort, alsof geleidelike ontwikkeling
met turbulente en anarchiese gelijkstond: ‘Zij, die altoos zo sterk den nadruk leggen
op de geleidelijke phonetische ontwikkeling der taal, sluiten m.i. de oogen voor de
feiten, die we in de huidige dialecten waarnemen’. Welnu, hier nemen we in 'n huidig
dialect 'n wijziging waar die uit geen kultuurcentrum ingevoerd is; integendeel, de
Heesse toestand is kenlik ter plaatse ontstaan uit 'n toestand als de Maastrichtse.
En die wijziging was zeker geleidelik; vooreerst zullen de Hezers toch niet plotseling
u̅u̅ zijn gaan zeggen voor o̅e,̅ en ten tweede zou plotselinge overgang wel belet
hebben dat b.v. vu̅u̅s uit vo̅e̅s en 't oude mv. vu̅u̅s uiteengehouden bleven. Tenzij
men de oorspronklike onderstelling vervangt door een ad hoc: eerst vu̅u̅s > vi̅e̅s,
daarna vo̅e̅s > vu̅u̅s.
Het vermoeden (Expansie 194 v.) dat de enclaves wellicht zijn ‘de laatste
spaanders eener ten-ondergegane oudere muus-cultuur’ die ‘het grootste gedeelte
van Brabants zuid-oosthoek heeft omvat’ - terwijl eu in Milheeze, Asten, Meiel
betreklik laat uit uu ontstaan zou zijn -, is evenmin houdbaar als het alternatief, dat
nog vóór 't (beweerd) invoeren van uu in Holland ‘in het zuiden òf geheel òf in
enclaves de uu-uitspraak heerschte... dan zou dat ook wel eens een nieuw licht
kunnen werpen op het probleem der Fransche |y|-uitspraak, dat de Romanisten al
sinds jaren bezig houdt en waaromtrent nog altijd geen communis opinio bestaat’,
want ‘we komen hiermede op het gebied der Europeesche dialectgeographie’. De
f e i t e n leerden ons in N.-Brabant terreinverlies kennen, niet van uu, maar van ou,
en in Hees is blijkbaar de toestand vroeger geweest zoals hij in de omgeving nog
is.
Vestigia terrent - en toch waag ik hier 'n onbewezen vermoeden. Hees heeft
volgens Expansie 56 ten westen mo̅es̅ , ten oosten mo̅os̅ met meer of minder gesloten
o̅o̅ (stellig contractie
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van ou met meer of minder gesloten eerste component). In andere woorden heeft
Hees ui, de omgeving ou. Deze heeft bij Umlaut u̅u,̅ plaatslik misschien open maar
zeker vrij gesloten e̅u̅ in andere dorpen (Leenen 30), maar Hees heeft i̅e.̅ Kan het
nu zijn dat Hees, door het trots de afgelegenheid bestaand verkeer aan o n g e l i j k e
klanken bij û-woorden gewend, vrijer toegaf aan eigen neiging tot palatalizeren dan
het gedaan zou hebben wanneer het in elk woord altijd o̅e̅ of altijd ou (b.v.) had
gehoord van de omwonenden? Dan zou het v e r k e e r vrij spel hebben gegeven
aan de eigen neiging, terwijl de b e t r e k l i k e a f z o n d e r i n g mooglik maakte dat
men zich bij geen der buurstreken liet inlijven.
Ik kwam tot deze onderstelling toen ik lette op de tweede enclave, Opglabbeek,
waar de gegevens van Kloeke wezen op zeer buitengewone klankverscheidenheid
in de omgeving: ten oosten de mo̅e̅s-streek, ten zuiden Niel en As(ch) met |mọ̄s|,
ten westen het gebied met mous en wat daaruit ontstond (mij destijds vaag bekend),
ten noorden Meeuwen met |mø̄s|, even NW. daarvan Peer met |mäus|. Ik meende
daarom: evenals bij Heeze (naar Kloeke's voorstelling) 't geval is, palatalizeerde
hier meer dan een dorp, want Meeuwen deed dat met mōs, Peer met mous. Nu
erken ik dat mijn grond wat verzwakt is: genoemde plaatsen palatalizeren niet, en
de klankverscheidenheid is niet zo groot als ik menen moest, want |ọ̄|, |ø̄|, |äu|
vervallen, blijkens Leenen. Maar ook diens gegevens wijzen op verschillen in de
omgeving, al zijn die minder groot, en al zou ik bij vroeger bekendheid ermee
misschien niet op m'n vermoeden gekomen wezen. Volgens Leenen hoort nl.
Opglabbeek van de naaste buren |mūs|, pl. |m s|, maar in As (en denklik in Niel?)
pl. mis; als naaste dorpen ten W. vindt men Helchteren en Houthalen met môs, pl.
moes, terwijl 't niet verre Genk, met mous: meis, gevolgd wordt door Hasselt - welks
door velen gesproken tongval ook op enige afstand niet zonder invloed geweest zal
zijn - met moes: mês. Enige ongelijke klanken hoorden de Opglabbekers dus toch.
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Van de ŷ-enclaves Hees en Opglabbeek zegt Leenen, blz. 43 noot: ‘Die zich volgens
ons materiaal over een zekere oppervlakte rondom deze twee plaatsen uitstrekken’.
Kloeke noemt als derde enclave d r i e dorpen: Heeze gaf mus op, ‘toch denkelijk
korte |y|’; ten Z. heeft Leende muus met open uu, ten ZW. daarvan Maarheeze
|m s|. Voor Heeze was verder onderzoek dus wenslik. Tans ben ik ingelicht, dank
zij de heer A.J. Noels, schoolhoofd te Heeze, die nog iets toevoegde over 'n paar
dorpen in de buurt. In zijn woonplaats hebben ndl. muis, huis, luik, huid, tuin enz.
'n klank die iets heeft van eu en van ù in ndl. put. In Leende is b.v. ‘muis’ meuis
(heeft dus de gewone nbrab. klank). Misschien verschilt dit weinig van muus met
open uu, wat Kloeke opgeeft, als dit nl. in 'n zeer hoge ü of 'n i eindigt. Voor Geldrop
geeft Noels mòais op; men kan op de gedachte komen, dat het aan Kloeke gemelde
maus er onder invloed komt van mòis (dat o.a. Helmond zegt; z. Expansie 52, maar
ook het boven in 8 opgemerkte; volgens Van den Brand had Helmond huies, heuske,
tois, en Geldrop oit en zoinig, maar hadden beide plaatsen over 't algemeen i voor
ndl. ui). Met meuis of ongeveer muuis in Leende komt Maarheeze te liggen tussen
i

plaatsen met i-diftong (Someren bij Kloeke met mòis, mo s, noordwaarts Liesel met
mois, Vlierden met muis, enz.), met eu (Asten, W. van Heeze, maar ook Milheeze
(gelegen tussen plaatsen met muis, met muus en met moes), Meiel, Nederweert
o

o

gedeeltelik, (twee plaatsen tussen 1 . de streek met i-diftong, 2 . Maarheeze met
o

u̅u,̅ en 3 . 't o̅e-̅ gebied). Nu kan mu̅u̅s niet zo gemaklik beoordeeld worden als in
Hees en in Opglabbeek, waar niets dan o̅e̅ of ou, ô in de buurt is. Men heeft er van
uit te gaan, dat 'n hele streek ou (of reeds oū) heeft gepalatalizeerd. Uit öü, öi maakte
dissimilate ö̀i, waaruit hier-en-daar zelfs òi werd. Elders had geen dissim. plaats,
maar contractie (zoals in 't ou-gebied ook ô voorkomt). Die contractie schijnt verband
te houden met de klank van de buurplaatsen. Milheeze, met meus, grenst aan
plaatsen met muis en met mo̅e̅s; meus maakt daardoor de indruk van 'n com-
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i

promis. Deurne, even zuideliker, geeft aan mu s 'n sterk j-geluid; is dit 'n eerste stap
tot monoftongering? In elk geval wordt door contractie van die naklank met de s
verklaard me̅u̅sj in Meiel, meusj naast moes in Nederweert. De eu was daar
geschikter dan diftong, want de plaatsen liggen tegen 't o̅e-̅ gebied aan en tevens
tegen Maarheeze met u̅u.̅ Meus heeft in Asten 'n uitloper, maar even zuidliker doet
Someren op eigen wijs mee, want mòis, mois wijst zeker op beginnende overgang
tot monoftong - 't monoftongies Heeze is de westerbuur. Dit ligt bij Maarheeze, welks
u̅u̅ we kennen, en bij Leende, met i (of misschien iets uu-achtiger); dat Heeze nu
de klank heeft tussen ù en eu, is 'n natuurlik compromis. Ten slotte onderstel ik, dat
de u̅u̅ in Maarheeze is opgekomen toen het tegenwoordige i, òi enz. van zoveel
plaatsen nog öü luidde; tussen öü en de o̅e̅ van de onmidlik aangrenzende streek
was u̅u̅ en niet eu de passende samentrekking, of altans verandering.

Overzicht.
1. Grm. û is in ons taalgebied nog anders vertegenwoordigd dan door oe, uu, ui,
en wat daaruit ontstaan is.
2. Zoals in 't ui-gebied öǖ door klemverspringing ö́ü is geworden, zo is in 'n deel
van ons zuidoostlik taalgebied oū door klemverspringing óu geworden, en de
Uml. van oū, dns öǖ, ö́ǖ.
3. Antwerps ouə, ouə ontstond door depalatalizering.
4. Nader betoog, dat oostliker ou noch ontstaan is door depatalizering noch
ingevoerd is, maar dat ou en z'n Uml. ui inderdaad de sub 2 gestelde oorsprong
hebben.
5. In 't Noordwestveluws enz. contraheerden de componenten van wgm. eī en
van öǖ (palatalizering van wgm. oū) tot 'n tussenklank, en wel tot een die
voorafgegane dissimilatie waarschijnlik maakt (eī > èī; öǖ > ǜǖ).
6. In Frans Vlaanderen komt als contractie van eī en van öǖ de kussenklank tussen
de componenten voor.
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7. Onvolledige assimilatie maakt eī en öǖ tot ìī en ùǖ, in Holland en Brabant.
8. Omvang van het ou-gebied (met öü, of wat daaruit ontstond, als Uml.) in ons
land.
9. ou, en als Uml. ui, resp. au met Uml. ai, in België.
10. Maastricht en omgeving, met geconditioneerde diftong.
11. Zuivere oe, uu, ie hoeft niet overal zeer oud te wezen.
12. eu, uu, òi en dgl. in 't Zuidoosten.
13. Samenval van grm. iu en van ofra. u met inheems öǖ, gelijk van ofra. i met
inheems eī.
14. Het geografies gebied der extreme vocalen, begrensd zoals men pleegt, neigt
tot inkrimpen.
15. Om de status praesens bij ‘muis’ weer te geven, moet men etlike gebieden
onderscheiden. 'n Histories bedoelde kaart zou reeds zeven moeten bevatten,
en zou natuurlik in 't duister laten inhoever andere û-woorden waren behandeld
gelijk ‘muis’.
16. Enkele afwijkingen door 'n min gewone oorzaak.
17. De drie zuidoostelike uu-enclaves zijn te wraken als getuigen voor 'n oude
‘uu-kultuur’.

G r o n i n g e n , November 1931.
W. DE VRIES.
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Haverschmidt en Penning.
Bij de ordening der verzameling boeken en handschriften van en over P i e t
P a a l t j e n s , aan de Bibliotheek der Maatschappij door de familie Haverschmidt
1)
geschonken , kwam mij ook een brief van de dichter W.L. P e n n i n g J r . aan
F r a n ç o i s H a v e r s c h m i d t in handen, die hieronder afgedrukt wordt en mij
aanleiding gaf eens na te gaan of er iets naders over de verhouding van deze beide
dichters, die een groot deel van hun leven in Schiedam doorbrachten, te vinden is.
Veel is dit niet.
Onder het pseudoniem M. Coens deed P e n n i n g in 1876 een bundel
G e d i c h t e n verschijnen, die op het titelblad de vermelding ‘Niet in den handel’
draagt. Uit het ‘Voorbericht’ blijkt, dat P e n n i n g , hoewel hij deze bundel slechts
voor een zeer beperkt aantal personen bestemde en dus ook niet aan de kritiek in
de tijdschriften wilde prijsgeven, er op gesteld was op- en aanmerkingen te
ontvangen. B u s k e n H u e t viel hem daarover hard in een van 1877 daterende
2)
kritiek : ‘Wanneer ik van den heer M. Coens zeg, dat hij door menschenkennis
uitmunt, dan late men dit niet slaan op zijne wijze van in het openbaar te verschijnen.
Een dichter behoort te weten, of het oogenblik om zich aan de vuurproef der
publiciteit te wagen, voor hem gekomen is, ja dan neen. Laat hij buiten op zijn boekje
drukken: Niet in den handel, en zendt hij het tevens, met een formulier-geleibrief,
ter lezing aan bekende letterkundigen, die allen zonder onderscheid met dezelfde
typografische buiging door hem begroet worden; verzoekt hij uitdrukkelijk, in dien
brief, vooralsnog niet in het openbaar over hem te spreken, en betuigt hij daarin

1)
2)

Zie: Handelingen en Levensberichten 1930-'31, blz. 36 en 40 vlgg.
Litt. fant. en krit. VII, 147.
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tegelijk zijnen dank aan een ongenoemde, die dit wèl deed, dan schokt hij het geloof
in zijn zelfvertrouwen en mist niettemin zijn doel. Halve publiciteit geeft niets. Wie
niet beoordeeld wil worden, houde zijn handschrift in portefeuille. Wie het laat drukken
en rondzendt, vrage geen uitstel van beoordeeling. Elke andere handelwijze is
onmenschkundig’.
H a v e r s c h m i d t had blijkbaar al vroeger, in 1874 ongeveer, van P e n n i n g
een verzoek ontvangen zijn oordeel over enkele gedichten te zeggen, gelijk uit de
af te drukken brief blijkt. Toen H a v e r s c h m i d t in 1881 een ‘woord vooraf’ schreef
voor een verhaal van C e l l a , pseudoniem van J a c o b a d e V o s , getiteld ‘Langs
1)
verschillende paden’ , liet hij zich minder waarderend uit over dergelijke uitnodigingen
tot kritiek, immers ook over het werk van C e l l a was zijn oordeel gevraagd: ‘Hij die
mij dat vroeg, was zoo'n vriendelijk mensch, dat ik hem niets weigeren kon. Maar
anders, ik zag er wel wat tegen op. Ik was wel eens meer zoo goed geweest, om
eerlijk mijn meening te zeggen over verzen en verhalen, die ik had moeten keuren
2)
en die mij niet best bevallen waren!’ Penning heeft het boekje van C e l l a , naar ik
uit zijn brief meen te moeten opmaken, eerst een jaar of vijf later in handen gekregen
en uit de boven geciteerde woorden opgemaakt dat H a v e r s c h m i d t hier op zijn
verzen en zijn uitnodiging tot kritiek doelde en heeft zich dat aangetrokken. Blijkbaar
zat ook de kritiek van Busken Huet hem nog dwars. Of H a v e r s c h m i d t hier
werkelik het oog had op P e n n i n g , is niet meer uit te maken; het is mij niet gelukt
brieven of andere gegevens dan de straks te bespreken gedichten, betreffende hun
verhouding in handen te krijgen. Doch in ieder geval is de zaak waarover Penning
schrijft, tans voldoende duidelik om zijn brief hier te doen volgen.

1)

C e l l a (schrijfster van Drie in één). Langs verschillende paden. Een Verhaal met een woord

2)

vooraf van F. Haverschmidt. Tiel, [1881]. 8 .
Cursivering van mij, v.R.

o
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Rotterdam, Jonker Fransstr. 70,
1 November 1886.
Hooggeachte Heer,
Niet onaardig misschien, maar stellig te lang, zou het waarachtig verhaal zijn der
wijze waarop -, der omstandigheden waaronder, mij het Voorbericht onder de oogen
kwam, waarmede een boekje van C e l l a door U werd ingeleid.
.... ‘Ik was wel eens meer zoo goed geweest om eerlijk mijne meening te zeggen
over verzen of novellen die mij niet best bevallen waren...’
Deze woorden, of iets dergelijks, schenen mij te zinspelen op ondervonden of
veronderstelden ondank voor een goed werk, en kleven in mijne herinnering aan
zeer gelukkige dagen, als een vlek op een heerlijke schilderij.
Mijn geweten is vrij: ik was en blijf erkentelijk voor de moeite die Gij, nu ruim een
dozijn jaren geleden, U gaaft ten gevalle eeniger eerstelingen van mijn dubbelganger
C o e n s ; ten volle waardeerde ik de oprechtheid en den vriendelijken spijt waarmede
een ingeroepen oordeel werd uitgesproken; doch hinderen blijft me de gedachte
dat ik meê bedoeld kán zijn in die door mij als zinspeling opgevatte woorden uit het
Voorbericht.
Zulke zaken op het tapijt te brengen zonder aanleiding tot woordenwisseling, gaat
niet aan. In het vorige jaar had ik het genoegen en de eer U even te ontmoeten in
gezelschap, en ondervond toen iets der waarheid van het oude volksgezegde dat
zelfs onschuldige luî in Burgemeesterskamer den klem in den mond krijgen. Zoo
zweeg ik, om - eenigszins meer ongezocht - thans de gelegenheid tot een briefje
aan te grijpen, ten geleide van een nieuw bundeltje, rijm en onrijm, dat U een
zichtbaar teeken van mijne blijvende erkentelijkheid en hoogschatting moge zijn;
als de inhoud U tégen staat, of onverschillig is, een tastbaar teeken. Zoo'n bandje
vindt allicht een bescheiden plaatsje.
Allicht was in Uwe oogen zelfs de schijn niet tegen mij. Vergeef mij dan den
omhaal, en kijk er het boekje evenmin ‘bar’ om aan, als Gij terecht meendet dat ik
het ooit U doen zou om mijn val ‘in niet de zachtste handen’.
Misschien zou het U liever zijn zelf, en geheel alleen, voor de aanvulling Uwer
boekerij te zorgen, zooals Van Lennep hem aangaande eens in de nieuwsbladen
aankondigde; daaraan-
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alleen zal ik de mogelijke terugontvangst van het bundeltje trachten te wijten.
Met vreugde zag ik uit Profr. T e n B r i n k 's ‘Hedendaagsche Letterkundigen’ dat
we eene vermeerderde uitgave krijgen van ‘Familie en Kennissen’; dit doet me nu
berusten in het ‘zoek’ raken eener mand met boeken tijdens eene verhuizing, en
waarin zich mijn door veel lezens en uitleenens losbandig en haveloos geworden
exemplaar van dat mooie boek bevond. Het noodzaakt mij tot het herhaald uitspreken
mijner vereering van Uw talent, mijner genegenheid voor den Mensch en den
Schrijver beiden.
Met den eerbiedigen wensch voor Uw welzijn, en voor de gelegenheid die U moge
geschonken blijven tot verplichting Uwer landgenooten, heb ik de eer mij te teekenen:
Uw Dwe
W.L. PENNING Jr.
Den Heere F. Haver Schmidt,
te Schiedam.
Het nieuwe bundeltje rijm en onrijm is P e n n i n g s Schakeering, waarin ook Piet
Paaltjens geest opgeroepen wordt in: ‘Uit de hiëroglyphen van een dooden
1)
snelschrijver’ . Janus, gesjeesd student in de Letteren wekt namens de
Nederlandsche muze (N.d.N.M.) de auteur van Piet Paaltjens op ‘overvloed te
schenken uit zijn zoo wonderbare, zoetkrachtige, veelmachtige, maar nieuw te
spannen snaren’. Piet Paaltjens moge niet langer alleen mystificeren, maar moet
zich vernieuwen tot werkelik dichter, vernieuwer worden der Nederlandse poëzie.
Merkwaardig is het dat Penning de behoefte aan vernieuwing onzer poëzie in 1886
voelde, nog merkwaardiger dat hij die van Haverschmidt meende te mogen
verwachten!
Interessant is ook de wijze waarop H a v e r s c h m i d t gevolg gaf aan de in de
brief vervatte, doch slechts bedektelik uitgesproken wens een exemplaar van zijn
‘Familie en Kennissen’

1)

M. Coens (W.L. Penning Jr.) Schakeering. Poëzie en Proza. Met een facsimile. Haarlem,
[1886], blz. 113 vlgg. Het door P e n n i n g aan H. gezonden exemplaar heeft deze trouw
bewaard en bevindt zich nu in de verzameling ‘Haverschmidt’.
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te mogen ontvangen. Men vindt die geschiedenis in een gedicht door Penning op
de hem eigen, indirekte wijze medegedeeld, in de 20 jaar later verschenen bundel
1)
Sintjanslot . Het gedicht heeft tot opschrift: Onder-onsje op straat. Een Sinterklaas
herinnering aan Haverschmidt. De belangstellende lezer moge het gedicht, dat te
lang is om het hier over te nemen, in de bundel zelf opzoeken. Ter verduideliking
druk ik hier af, wat Haverschmidts zoon, die met veel piëteit zijn vaders literaire
nalatenschap verzorgde, in het exemplaar van Sintjans-lot, dat tans in de Bibliotheek
der Maatschappij berust, er aan toevoegde (in Juli 1915):
‘Mijn vader hield zoo van spotten, dat kwam zoo veel voor in de familiekring. Had
hij daaraan toegegeven dan schaamde hij zich daar weer over. Hij vond nl. de
gedichten van den heer Penning niet erg mooi - en lachte wat om dien dichter. ...
Op den bewusten St. Nicolaasdag zal hij Penning zijn tegengekomen en dezen met
zijn lier bespot hebben, door tokkelbewegingen gemaakt te hebben op een
denkbeeldige lier.
Waarschijnlijk heeft hij toen die ontmoeting had plaats gehad, daar berouw over
gekregen en zich verbeeld, dat hij Penning gegriefd had. Door de toezending van
een exemplaar “Familie en Kennissen” heeft hij zijn vermeende-ongepaste spotternij
weer goed willen maken’.
Hoe voortreffelik zijn beide tragiese figuren in Pennings gedicht getypeerd en
vereeuwigd, en met hen het Schiedamse milieu!
Dat Penning van het begin af wél waardering voor Haverschmidt, inzonderheid
voor P i e t P a a l t j e n s ' Snikken en Grimlachjes had, moge ten slotte nog blijken
uit het feit, dat hij door diens parodie van de minnedichter er toe kwam eigen
2)
‘min-gezeur’ ten vure te doemen, blijkens zijn ‘Prul-minnezangers auto-da-fé’ :

1)
2)

W.L. Penning Jr. Sintjans-Lot. Rotterdam, [1906], blz. 116-118.
M. Coens. Tienden van den oogst. Gedichten. Amsterdam, 1882, blz. 321.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

275
Piet Paaltjens' keur
Van min-gezeur
Maakt mij van 't zeuren ‘bange’;
Beets' ZWARTE TIJD
Voleindt mijn strijd,
- Hier! gij mijn oude ‘zangen...’
Gij duffe prullen! kreeg 'k mijn zin,
Dan sloeg er zóo de bliksem in
Al met een ‘donderklange’.

Leiden.
A.A. VAN RIJNBACH.

Symen sonder Soeticheydt/ vs. 415.
Symen wil Teuntje aan de man helpen:
Symen:
Ja 't is een keuningh.
T e u n t j e : Van waer?
S y m e n : Maer vande water-rotten.

Van Rijnbach: ‘Het is mij niet duidelik geworden wie hiermede bedoeld wordt, of wat
er de geestigheid van is’.
Dr. Verdenius heeft in dit Tijdschrift dl. 49, blz. 42 deze plaats, m.i. ten onrechte,
in verband gebracht met de tonnen van vs. 420, waar Symen voor de tweede maal
een loos grapje maakt en triomfeert: ‘daer had ickje weer’.
Niet alleen Bredero kent deze koning der waterratten, ook Focquenbroch, die
toch geenszins Bredero naschrijft en die deze koning trouwens ook niet noemt in
verband met zaken, die aan het ‘vervoer van afval en faecaliën te water’ kunnen
doen denken. Focquenbroch, Alle de Werken (1766), II, 76: een knecht stelt zijn
meester, een snoevende kwakzalver, voor aan het publiek met de spottende
woorden:
sta ruim mannen, hier hebje de opperkeuning van de waterrotten

Grimm spreekt in zijn Wörterbuch over een Rattenkönig
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de

(geeft plaatsen uit de 16 eeuw en latere tijd), evenzoo R. Riegler in zijn rijk boek
1)
Das Tier im Spiegel der Sprache . Ik citeer Riegler p. 76: ‘Besondere Erwähnung
verdient der im Deutschen übliche Ausdruck Rattenkönig, womit eine eigentümliche
Krankheit der Ratten bezeichnet wird, die darin besteht, dass mehrere von den
Tieren mit den Schwänzen zusammenwachsen. Nach Brehm ist dies Wort zu erklären
aus einem alten Volksglauben, demzufolge man sich vorstellte ‘dass der Rattenkönig,
geschmückt mit goldener Krone, auf einer Gruppe innig verwachsener Ratten throne
und von hier aus den ganzen Rattenstaat regiere’. Etc.
Ik acht het voorloopig aannemelijker, dat Bredero hier op een dergelijke, voor ons
niet meer te achterhalen voorstelling uit ons volksgeloof zinspeelt, dan dat hij er de
directeur van de stadsreiniging mee aangeduid zou hebben, zooals Dr. Verdenius
t.a.p. meent. Dat in onze hedendaagsche folklore-litteratuur geen bekendheid van
2)
deze rattenkoning blijkt (wel spreken eenige auteurs er terloops over) maakt mijn
veronderstelling, naar ik meen, niet minder aannemelijk. Al blijft ze daardoor ook
een veronderstelling.
Lonneker.
H.L. BEZOEN.

1)
2)

Dresden-Leipzig 1907.
Sloet: De Dieren in het Germ. Volksgel. p. 101: Op Rugen spreekt het volk van een
Rottenkoning, die eene gouden kroon draagt, doch gelooft niet dat hij een dier is, maar houdt
hem voor den Duivel. - Verder Jozef Cornelissen: De muizen en ratten in de Folklore p. 29
en Is. Teirlinck: Lastige Kerels en Brave Gasten p. 151.
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Studiën over Germaansche mythologie
IV. De Goden der Westgermanen
1. De Interpretatio Romana
De berichten over de godenvereering bij de Westgermaansche volkeren zijn zeer
schaarsch en bovendien hopeloos duister. De voornaamste zijn mededeelingen
van klassieke schrijvers, wijinscripties en de vertaling der dagnamen. Van deze zijn
de opmerkingen van Caesar en Tacitus reeds daarom de belangrijkste, omdat zij
een eenigszins systematisch, zij het ook uiterst sober, overzicht geven van de
Westgermaansche godenvereering. Bij nader toezien schrompelt dit weinige dan
nog ineen, daar de opmerkingen van Caesar als hoogst aanvechtbaar ter zijde
moeten worden gelaten.
ste

de

Caesar vertelt in het bekende 21 hoofdstuk van het 6 boek van De Bello
Gallico, dat de Germanen in menig opzicht van de Galliërs afwijken. Dit blijkt reeds
dadelijk uit hun godsdienst. De Galliërs immers vereerden goden, die te vergelijken
zijn met de Romeinsche goden Mercurius, Apollo, Jupiter, Mars en Minerva, maar
betreffende de Germanen zegt hij: ‘Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt
et quorum aperte opibus iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne fama
1)
quidem acceperunt’. Aan de juistheid van dit bericht heeft reeds Müllenhoff getwijfeld
en daartoe gewezen op de tegenstelling met het bericht van Tacitus, die ons van
een rijk ontwikkelde godenvereering vertelt. In zoo korten tijd kan kwalijk zoo groote
ontwikkeling hebben plaatsgegrepen en de gedachte dringt zich op, dat Caesar,
die nog maar in vluchtige aanraking met de Germanen was gekomen,

1)

Deutsche Altertumskunde IV, blz. 31.
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1)

zeer onvoldoende kennis heeft gehad van hun godsdienst . De kritiek van Müllenhoff
is door de meeste latere onderzoekers gebillijkt, met uitzondering van hen, die de
2)
Germanen gaarne als een primitief volk beschouwen of die naarstig getuigenissen
3)
voor Indogermaansche voorstellingen verzamelen . Indien men evenwel aanneemt,
dat Caesar hier een onjuistheid vertelt, dan rijst de vraag, hoe hij tot deze
mededeeling is gekomen. Immers in dit gedeelte van zijn boek, waarin hij den
Romeinen de beteekenis der Germaansche stammen duidelijk wil toonen, zal hij
een dergelijk bericht stellig niet hebben gegeven, indien hij er niet zelf aan geloofde
of althans kon aannemen, dat men in Rome het zonder kritiek zou aanvaarden.
Inderdaad gaf Caesar hier slechts een communis opinio weer. Hij wenschte de
Germanen af te schilderen als een veel minder ontwikkeld volk dan de Galliërs,
maar daarom ook des te gevaarlijker, daar zij juist als natuurvolk een ongebroken
kracht bezaten. Een natuurvolk echter kende, volgens de toen heerschende
voorstellingen op het gebied der meer filosofisch beredeneerde dan zaakkundig
onderzochte ethnologische wetenschap, niet de vereering van persoonlijke goden,
maar slechts die van de zichtbare manifestaties der natuur. Men kan naast zijn
4)
bericht een ander plaatsen van Herodotos over de Perzen : ϑύουσι δὲ ἡλίῳ τε ϰαὶ
σελήνῃ ϰαὶ γῇ ϰαὶ πυρὶ ϰαὶ ὕδατι ϰαὶ ἀνέ μοισι. τούτοισι μὲν δὴ ϑύουσι μούνοισι
ἀρχῆϑεν. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat Caesar een dergelijke mededeeling over
de Perzen op de Germanen heeft overgedragen, maar wij worden er aan herinnerd,
dat deze opvattingen pasten in de voorstelling, die

1)

2)
3)
4)

Zie ook S. Reinach, Cultes, Mythes et Religions V, blz. 210, die er op wijst, welke onjuistheden
Tacitus over de Joden vertelt en vraagt, wat de Romeinen dan eigenlijk wel wisten van het
godsdienstig systeem der Galliërs. En dat was in elk geval nog heel wat meer dan Caesar
van de Germanen kon weten.
Kauffmann, Deutsche Altertumskunde I, blz. 256.
G. Wilke, Die Religion der Indogermanen in archäologischer Beleuchtung (Mannus-Bibliothek,
nr. 31).
Lib. 1, cap. 131.
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de klassieke volkeren zich van een primitieven godsdienst maakten.
Wanneer Cicero in zijn verhandeling De Natura Deorum het bewijs tracht te
brengen voor het bestaan der goden, stelt hij voorop, dat de kosmos
noodzakelijkerwijs door de voorzienigheid van goden moet worden bestuurd. Deze
goden zelf zijn die, wier kracht en heerlijkheid wij kunnen aanschouwen: zon en
maan, planeten en vaste sterren, hemel en aarde en de krachten, die in deze deelen
van den kosmos zich openbaren. Dit is allerminst een persoonlijke meening van
Cicero, maar hij doet niet anders dan herhalen, wat anderen reeds lang voor hem
hadden gezegd, wat met name Poseidonios in zijn verloren werk ‘Over de Goden’
1)
reeds had uitgesproken . Caesar, die op verschillende plaatsen uit dezen Griekschen
2)
schrijver blijkt te hebben geput , kan aan hem zijn opvatting van den ‘primitieven’
Germaanschen godsdienst hebben ontleend.
de

Tacitus echter geeft in zijn Germania daarvan een gansch ander beeld. In het 9
hoofdstuk zegt hij: ‘Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis diebus humanis
quoque hostiis litare fas habent. Herculem et Martem concessis animalibus placant’.
Verder vermeldt hij nog een Isis en een Nerthus. Namen genoeg, maar toch
voorloopig niet meer dan namen. Want wij weten niet, welke Germaansche
godengestalten zich achter deze Latijnsche namen verschuilen, noch op welke wijze
de Romeinen tot deze interpretatie der Germaansche goden zijn gekomen. Wij
mogen natuurlijk wel aannemen, dat Tacitus hier steunt op de voorstelling, die
gangbaar was in de kringen van hen, die gelegenheid hadden den Germaanschen
godsdienst eenigermate te kennen, dus van de militaire en administratieve beambten
en van de kooplieden.
Sedert Wissowa beschouwt men deze Romeinsche interpretatie als weinig geschikt
om daaruit den waren aard der Germaansche

1)
2)

Edv. Lehmann, Myter och Sagor på väg genom världen blz. 26.
3

E. Norden, Die germanische Urgeschichte in Tacitus' Germania (1923) blz. 99 vlgg.
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1)

goden te leeren kennen Hij gaat zelfs zoo ver te zeggen, dat wij daaruit meer leeren
betreffende het Romeinsche denken zelf, dan over heidensche godsdiensten. Van
een vast geordend godensysteem kan nauwelijks sprake zijn; eerder moeten wij
aannemen, dat er een groot aantal godheden waren, ieder beperkt tot een
afzonderlijken stam of gebied. Naarmate de Romeinen hen het eerst of hoofdzakelijk
als handels-, oorlogsof genezende goden hebben leeren kennen, noemden zij ze
Mercurius, Mars of Apollo, zonder er zich rekenschap van te geven, in hoeverre
2)
deze locale godheden onderling verschilden, dan wel met elkander overeenstemden .
Vraagt men, wat dan in elk geval de reden tot een bepaalde identificatie is geweest,
dan antwoordt Wissowa, dat dit meestal geschiedde van het Romeinsche denken
uit; zij bekommerden zich weinig om den waren aard der Gallische of Germaansche
goden, maar lieten zich veeleer leiden door ‘de indrukken en de opvattingen, waarin
3)
zij zelf in het vreemde land werden beheerscht’ .
4)
F. Drexel heeft deze opvatting nader uitgewerkt en betoogd, dat de interpretatio
romana gewoonlijk geschiedde op grond van enkele uiterlijke overeenstemmingen.
Wanneer Wodan met Mercurius wordt vergeleken, dan is dit nauwelijks te begrijpen
tenzij door invloed van de kooplieden, die zich in het bijzonder voor den handelsgod
interesseerden. De gelijkheid van Hercules en Donar zou zelfs op niets anders
berusten dan op een algemeene overeenstemming van twee ‘Kraftnaturen.’
5)
Ook Karl Helm had er reeds eerder op gewezen , dat de kennis, die de Romeinen
van de Germaansche goden bezaten, slechts zeer oppervlakkig was en dat derhalve
de interpretatie niet anders dan eenzijdig kan zijn geweest. Ook hem geldt de

1)
2)
3)
4)
5)

Interpretatio Romana, Römische Götter im Barbarenlande in Archiv für Religionswissenschaft
XIX (1918) blz. 1-49.
ibid. blz. 44.
ibid. blz. 24.
Götterverehrung im römischen Germanien in het XIV. Bericht der römischgermanischen
Kommission 1922.
Altgermanische Religionsgeschichte I (1913) blz. 69.
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gelijkstelling van Wodan en Mercurius voor een bewijs, dat deze opvatting in de
kringen der kooplieden is ontstaan en hij laat zelfs de mogelijkheid open, dat er in
de afbeelding dezer goden punten van overeenstemming waren (hoed en staf
1)
tegenover petasus en caduceus), die tot deze identificatie kon leiden .
Mochten deze opvattingen waarheid bevatten, dan is het met de waarde der
klassieke getuigenissen treurig gesteld. De Romeinsche naam geeft op zichzelf
geen enkele aanwijzing noch voor de werkelijke bedoeling der identificatie noch
voor den waren aard van den Germaanschen god. Indien men dan toch voortbouwt
op dezen onzekeren bodem, geschiedt dit klaarblijkelijk, omdat men door deze
getuigenissen op te geven zichzelf de mogelijkheid beneemt iets betreffende den
godsdienst der West-Germanen in de eerste eeuwen onzer jaartelling te leeren
kennen.
Men moet zich de vraag stellen: van wie is de identificatie eigenlijk uitgegaan?
Van de Romeinen of van de Germanen? Men heeft gewoonlijk stilzwijgend
aangenomen, dat de Romeinen, kooplieden dan wel militairen, die met de
Germaansche stammen in aanraking kwamen, zich eenige kennis verwierven omtrent
hun godsdienst en dezen onmiddellijk overbrachten in de vormen van hun eigen
voorstellingen. Zij kunnen zich daarbij inderdaad weinig rekenschap hebben gegeven
van den waren aard der Germaansche goden, daar zij van de vooronderstelling
uitgingen, dat zij godheden bezaten, die aan de hunne beantwoordden. Ook moet
men daarbij in het oog houden, dat de Romeinen reeds eerder met de Gallische
godheden bekend waren geworden en dus de hier opgedane ervaring zonder veel
nader onderzoek ook op de Germanen konden toepassen. Onder de Gallische
goden, die Caesar noemt, vinden wij Mercurius en Mars, die ook den Germanen
worden toegeschreven. Apollo, Jupiter en Minerva ontbreken hier echter, terwijl in
hun plaats nu, althans volgens het zeggen van Tacitus, Hercules optreedt.

1)

ibid. blz. 265-266.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

282
Daaruit blijkt althans, dat de Romeinen wel verschil hebben waargenomen, al is het
een ander, dan dat waarop Caesar opmerkzaam maakte.
Intusschen is het inderdaad zeer waarschijnlijk, dat de kennis der Romeinen
oppervlakkig zal zijn geweest en juist waar zij meer details geven, ligt de mogelijkheid
van onjuiste gevolgtrekkingen zeer voor de hand. Groote waarde pleegt men te
hechten aan de mededeeling van Tacitus, dat Mercurius hun hoofdgod was. Wij
zullen daarop terugkomen bij de bespreking van Wodan. Maar in dit verband wil ik
er op wijzen, dat zijn woorden ‘Deorum maxime Mercurium colunt’ letterlijk voorkomen
in Caesar's verhaal over de Gallische goden; met deze zelfde opmerking leidt hij
zijn beschrijving VI, 17 in. Maar hetzelfde vertelde reeds Herodotos (V, 7) van de
Thraciërs: σέβονται Ἑρμέην μάλιστα θεῶν; het is dus alweer een ethnologische
gemeenplaats, die de eene schrijver van den anderen heeft overgenomen; van
1)
eenige op eigen onderzoek gevestigde kennis behoeft hier dus geen sprake te zijn.
Men kan echter ook de vraag stellen, in hoeverre de Germanen zelf hebben
bijgedragen tot de bij de Romeinen gangbare voorstelling omtrent hun godsdienst.
Niet door toevallige en sporadische bezoeken, maar door nauwere aanraking
gedurende langeren tijd, wordt de kennis van religieuse voorstellingen verworven.
De Germanen, in Romeinschen dienst getreden, zullen hun offers gebracht hebben
aan hun eigen goden, maar daarbij den sterken invloed hebben ondergaan van den
zooveel hooger staanden en zooveel fijner ontwikkelden Romeinschen cultus. Hier
zagen zij altaren en wijsteenen; hier leerden zij afbeeldingen van goden kennen,
die tot hun verbeelding spraken. Offerden zij aan hun krijgsgod, de Romeinen deden
het in dezelfde omstandigheden aan Mars; een gelijkstelling van beiden kon niet
uitblijven. Wanneer sommige onderzoekers wijzen op de gelijkheid van
godenattributen, dan kan deze nauwelijks

1)

Zie Norden, 1. c. blz. 53.
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zijn opgemerkt door de Romeinen, daar immers de Germanen geen eigenlijke
1)
godenbeelden kenden ; omgekeerd evenwel konden de Germanen telkens weer
de Romeinsche goden zien afgebeeld met hun kenmerkende attributen en zij konden
daardoor gemakkelijk worden herinnerd aan de voorstellingen, die zij zich van hun
eigen goden maakten. Indien Wodan den breeden hoed bezat, dien Skandinavische
traditie hem toeschrijft, dan kon de petasus van Mercurius hen in den waan brengen,
dat deze god met hun Wodan overeenkwam. Zoo kan men wellicht ook een verklaring
vinden voor het opvallende verschijnsel, dat de Romeinen geen gewag maken van
de godin Frîja, naar wie toch later een weekdag benoemd werd; de Germaansche
soldaten immers zullen weinig aanleiding hebben gehad, zich tot een vrouwelijke
godheid te richten, wier werkzaamheid zich bepaalde tot een gebied, dat den
krijgsman verre lag.
De eenzijdigheid der Romeinsche mededeelingen over den Germaanschen
godsdienst was dus een noodzakelijk gevolg van de wijze, waarop deze werden
verworven. Bij de beoordeeling van elk geval der interpretatio romana zullen wij
rekening moeten houden met de bijzondere omstandigheden, waaronder hun kennis
verkregen werd.

2. Tîwaz - Mars
De gegevens, die wij tot onze beschikking hebben, zijn de volgende: Tacitus vertelt
in het bekende Germania-hoofdstuk, dat de Germanen aan Hercules en Mars slechts
dieren offeren; menschen worden aan Mercurius toegewijd. Hij spreekt dit

1)

Aldus bericht Tacitus. Men twijfelt er aan en wel met reden: er zullen wel godenbeelden zijn
geweest, maar dan toch zoo ruw en vormeloos, dat de Romeinen daarin weinig aanleiding
kunnen hebben gevonden tot vergelijking met hun eigen godenbeelden. Dit kan men besluiten
uit de primitieve exemplaren van afgodsbeelden, die men gevonden heeft. Intusschen is het
niet onmogelijk dat de houtsnijkunst reeds hooger ontwikkeld was in den Romeinschen tijd.
Waren er echter goedafgewerkte beelden, dan is het weer onbegrijpelijk, dat Tacitus er geen
gewag van heeft gemaakt.
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bericht echter elders zelf tegen, want als hij vertelt van den strijd der Chatten en
1)
Hermunduren, zegt hij, dat de vijanden geofferd werden aan Mars en Mercurius .
2)
Noemt hij in de Germania Mercurius hun hoofdgod, in de Historiae deelt hij mede ,
dat de Germanen dank aan de goden brengen ‘et praecipuo deorum Marti.’ Wellicht
mogen wij de mededeelingen van de Germania beschouwen als het resultaat van
zijn belezenheid in ethnologische literatuur en kunnen wij dus meer waarde hechten
aan de berichten, die hij naar aanleiding van historische gebeurtenissen heeft
ingewonnen.
Van de Goten wordt ons hetzelfde bericht uit een tijd, die ongeveer vijf eeuwen
3)
later is, dan waarvan Tacitus spreekt. Jordanes zegt : ‘Quem Martem Gothi semper
asperrima placavere cultura (nam victimae eius mortes fuere captorum), opinantes
bellorum praesulem apte humani sanguinis effusione placandum.’ Daarmede stemt
4)
Procopius overeen : τοῦτον γὰρ τῷ Ἄρει θύουσιν ἐπεὶ θεὸν αὐτὸν νομίζουσι μέγιστον
εἶναι.
Het bericht van Adam Bremensis is hiermede niet rechtstreeks te vergelijken; hij
spreekt van de Skandinavische vereering van Wodan in zijn beschrijving van den
5)
tempel te Upsala en zegt daar: ‘Wodanem vero sculpunt armatum, sicut nostri
Martem solent.’ Wat hier uit zooveel later tijd van de Zweden wordt verteld, behoeft
niet te beantwoorden aan de voorstellingen der Westgermaansche stammen in het
begin onzer jaartelling.
De mededeeling van Widukind over de Irminsûl laat ik voorloopig terzijde, omdat
6)
zij ons hier weinig dienst kan doen . Van meer belang zijn de wijsteenen door
Germanen opgericht aan Mars, vooral in die gevallen, waar hij door een bijnaam
nader wordt bepaald. Zij zijn een inscriptie, gevonden te Horn

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

Annales XIII, 57.
IV, 64.
Get. V, 41.
De bello Goth. II, 15, 25.
Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontifium IV, 26.
Ik verwijs overigens naar mijn opmerkingen hiervoor blz. 117.
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bij Roermond, welke luidt: ‘Marti Halamarð sacrum T. Domit. Vindex 7 leg XX
1)
V.v.v.s.l.m. en de twee bekende herhaaldelijk besproken wijdingen aan Mars en
de beide Alaisiagen, die bij Housesteads gevonden zijn. Op een van deze wordt de
2)
god aangeroepen met de woorden Deo Marti Thingso .
Wie onder dezen Germaanschen god wordt verstaan, leert ons de vertaling van
den naam dies Martis: het is de god, die de Noord-Germanen Týr noemden en die
in het Oudgermaansch Tîwaz zal hebben geheeten. Deze Tîwaz echter was naar
alle waarschijnlijkheid de hemelgod, te vergelijken met den Griekschen Zeus en
den Romeinschen Jupiter. Daarom is de Romeinsche interpretatie niet geheel zonder
moeilijkheden. Immers als wij ons stellen op Germaansch standpunt, zouden wij
mogen verwachten, dat de Romeinen hem hadden weergegeven met Jupiter. En
indien wij uitgaan van de Romeinsche opvatting, moeten wij verklaren, dat Tîwaz
een krijgsgod was, waarop de bloedige offers der Chatten en Hermunduren zouden
kunnen wijzen. Zoo komt men tot de algemeen aan vaarde opvatting, dat bij de
West-Germanen de hemelgod zich had ontwikkeld tot een krijgsgod.
Gewoonlijk verklaart men dezen overgang door te wijzen op het krijgshaftige
karakter der Germanen en op de periode van oorlog, waarin zij zich destijds
3)
bevonden . Daardoor werd de opperste god tot een krijgsgod. De Romeinen zullen
hem daarom ook voornamelijk als zoodanig hebben leeren kennen, maar daardoor
is hun opvatting ook eenzijdig, daar zij niet hebben gelet op zijn karakter als
hemelgod.
Deze verklaring bevredigt echter niet geheel. Het is allereerst te betwijfelen, of
de hemelgod tot een krijgsgod werd, alleen omdat zijn vereerders krijgshaftige
mannen waren. Ook al zijn er godsdiensthistorische parallellen voor een dergelijke

1)
2)
3)

C.I.L. XIII, 8707.
Dessau 4760 = Riese 2440.
Verg. Helm. l.c. blz. 273, Philippson, Germanisches Heidentum bei den Angelsachsen, blz.
113 vlgg. en N. Ödeen, Acta Phil. Scand. IV, blz. 154.
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ontwikkeling, dan is daarmede nog geen bewijs geleverd. Indien men dan verder
aanneemt, dat hij niet meer als hoofdgod vereerd werd, daar immers Mercurius den
voornaamste der goden wordt genoemd, houdt men te weinig rekening met de
twijfelachtige waarde van deze laatste mededeeling, terwijl men ook buiten
beschouwing laat, dat bij de verschillende stammen de verhouding tusschen de
goden verschillend kan zijn geweest.
In welk opzicht kon de hemelgod als een god van den krijg worden opgevat?
Daarop geeft ons naar alle waarschijnlijkheid antwoord de naam Mars Thingsus. Ik
1)
heb reeds vroeger bij de bespreking van het woord Dinsdag er op gewezen, dat
hij dit epitheton kreeg, omdat hij op een of andere wijze met de dingvergadering in
verband stond. Daarentegen heb ik met nadruk de opvatting afgewezen, dat Thingsus
een zelfstandige god zou zijn geweest, wiens naam in het woord Dinsdag zou
voortleven; dit woord is niet anders dan een dialectische vervorming van Dîsdag (=
tîwesdag). Thingsus is alleen een bijnaam van Mars-Tîwaz in zijn hoedanigheid als
beschermer van het ding. Dit wordt bovendien bevestigd door het feit, dat Týr in
2)
Denemarken als de god van den dingvrede werd vereerd .
Het is waarschijnlijk, dat hij deze functie had als de beschermer van het recht in
het algemeen. Indien er reden is godsdiensthistorische parallellen aan te halen, zou
men het hier kunnen doen. De Indische Varuna, de Grieksche Zeus, beiden in
oorsprong hemelgoden, zijn de beschermers van eeden en verdragen; niets blijft
den hemelgod verborgen, want hij ziet al het aardsche gebeuren. Ook Jupiter werd
aangeroepen bij het zweren van een eed; de meineedige werd door zijn bliksemstraal
gestraft. Er is dus niets bevreemdends in gelegen, dat de Germaansche hemelgod
eveneens als de verdediger van het recht zou zijn

1)
2)

In dit tijdschrift XLVIII, blz. 148.
Zie Olsen, Hedenske Kultminder enz. I, blz. 129.
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beschouwd. Wanneer wij hooren, dat het ding niet voor zonsopgang werd geopend
en voor het vallen van den avond moest worden gesloten, dat men dus spreekt van
1)
‘ein fri feldgericht openbar geheget bim lîchten sonnenschîn’ , dan kunnen wij daarin
niet anders zien dan een bewijs, dat de rechtshandeling ten nauwste samenhing
met de vereering van den hemelgod, wiens belangrijkste manifestatie de zon is.
Haggarty Krappe heeft gewezen op het verband van den Skandinavischen Týr
met de pijl en komt zelfs tot de conclusie, dat hij oorspronkelijk een pijlgod zou zijn
2)
geweest . Hij vestigt daarbij de aandacht op de rune ↑, die zijn naam draagt en
welker vorm aan een pijl herinnert. Jacob Grimm had reeds een overeenkomstige
gedachte uitgesproken, maar hem leek de vorm eerder te wijzen op een speer. Het
komt mij inderdaad voor, dat dit wapen beter past in de handen van den hemelgod
dan een pijl. Krappe beroept zich op de Middeleeuwsche heraldiek, waarin hetzelfde
teeken ↑ een pijl aanduidde en verklaart geen reden te zien, de gekerstende
Germanen ervan te beschuldigen, dat zij de runen hunner voorvaderen verkeerd
zouden hebben begrepen. Mijnerzijds wil ik mij beroepen op de Middeleeuwsche
rechtsgebruiken, die heel wat meer bewijskracht hebben dan de stereotyp geworden
figuren in de heraldiek, die even goed naar hun vorm als naar hun heraldische
beteekenis konden worden verklaard.
De speer immers is het middelpunt van de dingplaats. Wanneer men gewichtige
rechtshandelingen, zooals een bezitsoverdracht of een huwelijk, moest verrichten
buiten den mahal, dan stelde men zich in een kring en zette in het midden een speer
in den grond. Aan de schacht legde men, althans in het Zweedsche, Sassische en
3)
Anglisch-Deensche recht, de hand . Tîwaz als ding-

1)
2)

3)

Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer II, blz. 438 vlgg.
Études de mythologie et de folklore Germaniques blz. 9. Zijn conclusie, dat hier eigenlijk van
vergiftigde pijlen sprake zou zijn, op grond van de plantnamen Tyrhjalm en Tyvi r, kan ik
niet aanvaarden.
H. Meyer, Heerfahne und Rolandsbild in de Nachrichten von der Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen, Phil. Hist. Klasse 1930, blz. 503.
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god, als Mars Thingsus, was dus zeker met de speer verbonden.
Onder dit aspect moet men ook zijn functie als krijgsgod zien. De strijd was oudtijds
immers niet slechts een gevecht met de wapenen beslecht, maar het was in de
allereerste plaats een rechtshandeling, het was een ordale, dat als zoodanig stond
onder de onmiddellijke bescherming van den hemelgod. Het is niet noodig voor
deze welbekende zaak de bewijzen bij te brengen. H. Meyer heeft ze in het zoo
even genoemde opstel overvloedig verzameld. De namen schwertding, vápnadómr
voor den strijd laten die oude sacrale beteekenis nog duidelijk doorschemeren. De
strijd wordt op een van te voren bepaalden dag op een plechtig omhazelde
kampplaats bevochten. Een tweekamp kon daarom ook in de plaats van een
algemeen gevecht treden en werd reeds in den tijd van Tacitus gebruikt als
1)
voorteeken voor den afloop . De speer had daarbij een belangrijke rol: Livius vertelt
dat voor een oorlogsverklaring gebruikt werd een ‘hasta ferrata aut praeusta
2)
sanguinea’ ; niet anders deden het de Noord-Germanen, die een speer over het
vijandelijk leger schoten, het wijdende aan den god, die de rechtmatige zege schonk.
Dat was voor hen Ó inn, in deze hoedanigheid evenwel, als in zoo menig ander
opzicht, de opvolger en plaatsvervanger van Týr.
Dit alles is bekend genoeg; het is daarom des te merkwaardiger, dat men den
Westgermaanschen Tîwaz desondanks tot een krijgsgod heeft gestempeld, omdat
de Romeinen hem Mars noemden. Maar zwaarder weegt het Germaansch getuigenis
zelf: hij was Mars Thingsus en hij was dus ook in den oorlog de beschermer van
den krijgsman, omdat de strijd in den meest volstrekten zin een ding, een plechtige
rechtshandeling was.
De beide Alaisiagen, die tegelijk met hem worden aangeroepen, zullen dus naar
alle waarschijnlijkheid ook met het recht in verband staan; de verklaring van deze
vrouwelijke godheden

1)
2)

Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens IV, kol. 957
J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer I, blz. 226 vlg.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

289
kan echter alleen geschieden op grond van etymologische overwegingen en wel
verre van de interpretatie van Mars Thingsus te steunen, kunnen zij eerder door het
karakter van dezen Tîwaz worden verklaard. Een bespreking van haar heeft dus
1)
hier geen nut en zal daarom tot een latere gelegenheid worden uitgesteld. .

3. De Germaansche Hercules
Het is moeilijk uit te maken, welke Germaansche god achter den naam Hercules
verscholen is. Tacitus noemt hem in zijn Germania, maar helaas zoo vluchtig, dat
het niet recht gelukken wil, zijn eigenlijke beteekenis daaruit op te maken. Geheel
op een dwaalspoor geleid door de interpretatio romana, die zeker niet door hem is
verzonnen, vertelt hij, dat sommigen beweren, dat Hercules ook bij de Germanen
geweest is en dat zij hem bij den opmarsch tot den strijd, als den eersten van alle
2)
helden bezingen. Norden is daarom van oordeel , dat met dezen Hercules niet een
god, maar een heros is bedoeld. De liederen, die in het gevecht werden gezongen,
zouden dus een soort heldenliederen zijn geweest. Men moet inderdaad erkennen,
dat in den context van Germania cap. 3, waarin deze mededeeling voorkomt,
klaarblijkelijk is bedoeld een menschelijke held, die met Hercules kon worden
vergeleken. Dit wordt nog daardoor bevestigd, dat in hetzelfde caput ook Ulixes als
bezoeker van Germanië wordt genoemd.
Daarmede is echter niet bewezen, dat er behalve dezen heros niet ook nog een
god Hercules zou zijn geweest. Men kan daarvoor althans de volgende aanwijzingen
vinden:
1. In Germania cap. 9 zegt Tacitus: ‘Herculem et Martem concessis animalibus
placant’. De opvatting van Norden, dat de woorden Herculem et in den tekst zouden
zijn gekomen

1)
2)

De verklaring van het woord Halamar is te onzeker, dan dat wij daaruit eenige aanwijzing
voor het karakter van den Germaanschen Mars zouden kunnen putten.
Die germanische Urgeschichte blz. 172 vlgg.
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als gevolg van een jongere aanteekening in margine steunt op de afwijkende
redacties in sommige handschriften waar et Herculem aan het eind dezer zinsnede
is geplaatst. Dit dunkt mij een gevaarlijke redeneering; men kan immers ook beweren,
dat de schrijver van Bb de woorden Herculem et had overgeslagen en ze toen
naderhand aan het eind van den zin nog heeft toegevoegd.
2. In Ann. II, 12 noemt Tacitus een ‘silva Herculi sacra’. Hier kan moeilijk een
heros bedoeld zijn; waar sprake is van heilige bosschen, zijn deze gewijd aan een
godheid.
3. De dedicaties aan Hercules, met de bijnamen Deusoniensis en Magusanus,
zijn ook kwalijk uit te leggen als een goddelijke vereering van een Herculestype.
Indien Norden zelfs zoo ver gaat aan de mogelijkheid te denken, dat deze
Nedergermaansche held Sigfrid zou zijn, dan verliest hij zich geheel in het rijk der
onbewijsbare hypothesen; en bovendien, waar in de Germaansche wereld is eenig
spoor te vinden van goddelijke vereering van den populairen held Sigfrid?
Wij kunnen dus Hercules als de Romeinsche weergave van een Germaanschen
god laten gelden. Maar welke god was dit? Gewoonlijk verklaart men hem als Donar
en dit geschiedt dan op de volgende gronden: beiden werden beschouwd als de
sterksten van alle helden; beiden streden tegen reuzen en monsters en bovendien
kenmerkten zich beiden door een eigenaardig wapen: Hercules door een knots,
Donar door een hamer. De aangevoerde gronden zijn uitermate zwak; zij hebben
betrekking op min of meer bijkomstige eigenschappen en raken in elk geval niet zijn
eigenlijk karakter van dondergod. Dapper en sterk zijn de meesten der Germaansche
goden: Tîwaz en Wodan zeker niet minder dan Donar; in de IJslandsche traditie
heet zelfs Balder stoutmoedig. Hun taak is het ook de vijandige demonen te
bestrijden. Of eindelijk de hamer voldoende reden was tot een dergelijke identificatie
mag worden betwijfeld, wanneer wij bedenken, dat in Gallië de zoogenaamde
‘hamergod’ niet met Hercules werd gelijkgesteld
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en dat anderzijds een Hercules-interpretatie wel bekend is van een anderen
Gallischen god, die echter in niets op Donar gelijkt: τὸν Ἡραϰλέα οἱ Κελτοὶ Ὄγμιον
1)
ὀνομάζουσιν .
De punten van overeenstemming tusschen Hercules en Donar zijn dus voorloopig
geen andere, dan die welke door overwegingen van hypothetischen aard zijn
vastgesteld. Men zou er nog aan kunnen toevoegen, dat evenals Hercules aan het
begin van den strijd werd aangeroepen, zoo ook in later tijd Donar's naam als
strijdkreet werd gebruikt, indien men althans het bestaan van een Normandischen
2)
uitroep Tur aie aanneemt .
Het is ook opmerkelijk, dat bij de vertaling der dagnamen Jupiter door Donar wordt
weergegeven. Dat behoeft geenszins de gelijkheid van Donar en Hercules uit te
3)
sluiten , maar men kan toch ook niet zeggen, dat het daarvoor eenigen steun biedt.
Integendeel indien de gelijkstelling van Hercules en Donar sedert de eerste eeuw
onzer jaartelling vaststond, zou men mogen verwachten, dat bij het zoeken van een
Germaanschen tegenhanger voor Jupiter niet de keus op Donar gevallen was.
Indien wij uitgaan van de beteekenis, die Hercules voor de Romeinen had, stuiten
wij op niet minder groote moeilijkheden. Het spreekt van zelf, dat hij een toonbeeld
was van kracht en moed; hij zal dus soldaten bijzonder na aan het hart hebben
gelegen, niet minder echter mannen die een beroep hadden, waar kracht een
vereischte was; wij denken aan den Hercules Saxanus. Maar hij is tevens een
beschermer van het landelijk bezit en om deze reden zelfs de genius van het
Romeinsche stadsgebied. Als beschermer van trouw en waarheid heeft hij ethische
4)
beteekenis. Wissowa herinnert er

1)
2)
3)
4)

Lucianus, Hercul. 1.
Golther, Handbuch der germ. Mythologie blz. 253 noot 2 betwijfelt de verklaring van Toirie in
den Roman de Rou als Tur aie.
Zie mijn opmerking in dit tijdschrift XLVIII, blz. 157.
Archiv für Religionswissenschaft XIX, blz. 25-26.
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verder aan, dat Hercules de god is ‘qui plura loca calcavit quam ullus mulio
perpetuarius’, waardoor hij in de provincie overwegend god van het verkeer was;
als zoodanig was zijn hulp dan ook stellig welkom in het ongebaande gebied van
het moerassige en dichtbeboschte Germanië.
In geen dezer functies van Hercules herkennen wij eenigen karaktertrek van den
Germaanschen dondergod. Het is, op grond van deze gegevens, zeer twijfelachtig,
of een dergelijke identificatie aannemelijk te maken is. Ook uit de epitheta
Deusoniensis en Magusanus, die op wijsteenen zoowel als op munten van keizer
Postumus voorkomen, valt niets te leeren, dan dat hij in Neder-Germanië vereerd
1)
werd .
Wanneer dus de verklaring van Hercules als Donar ten hoogste een min of meer
waarschijnlijk gissing mag worden genoemd, moeten wij ons afvragen, of er niet
een andere verklaring is te vinden. Het argument, dat men wel eens kan hooren
aanvoeren, dat onder de goden, die de Romeinen hebben leeren kennen, de
dondergod zeker niet had mogen ontbreken, is al bijzonder zwak; men laadt dan
den schijn op zich reeds van te voren te hebben vastgesteld, welke goden bij de
Nederrijnsche Germanen wel, en welke niet bekend zullen zijn geweest.
Zoo stellig als men zich uitspreekt vóór het bestaan van Donar, zoo zeker is men
er ook van, dat een god, die aan den Skandinavischen Freyr beantwoordt, hier niet
kan hebben bestaan. K. Helm beweert zelfs, dat een Duitsche Frô inderdaad slechts
2)
in mythologische handboeken bestaat . Daartegenover echter wensch ik te stellen,
dat wij niet het recht hebben zulke positieve uitspraken te doen, omdat onze kennis
van den Zuidgermaanschen godsdienst zoo uiterst gebrekkig is.
In zijn boek ‘Das altenglische Volksepos’ heeft Möller een

1)

2)

Zoo Roschers Lexikon I, 3018. Deusoniensis heeft men willen verbinden met een plaatsnaam
Deuso (Duisburg of Doesburg?); Magusanus wordt door Kauffman als ‘de sterke’ verklaard,
maar reeds door Cannegieter met den plaatsnaam Mahusenham bij Duurstede verbonden.
Het een als het ander is even onzeker.
loc. cit. blz. 275.
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poging gedaan aan te toonen, dat Hercules als god aan Frô zou beantwoorden, als
1)
held aan Beowulf . De gronden, die hij aanvoert, zijn niet alle steekhoudend; zoo
is er geen enkele aanwijzing voor een Germaansche godentrias Wodan, Tiu, Frô,
welke aan Mercurius, Mars en Hercules zou beantwoorden. Ook het argument, dat
bij de vertaling der dagnamen Donar de weergave van Jupiter is, heeft, zooals wij
reeds opmerkten, geen groote waarde. Daarentegen kan het van meer beteekenis
zijn, dat deze Hercules voornamelijk bij Ingvaeoonsche stammen werd vereerd; wij
mogen hem dus wellicht verklaren als de god Ing, die zoo als wij van elders weten,
2)
met Frô identiek is geweest. Ook Much acht de hypothese van Möller zeer
aannemelijk, althans veel waarschijnlijker dan een identificatie van Donar met
Hercules.
Inderdaad, een volledig bewijs kan niet worden gebracht. Maar hetzelfde geldt in
niet mindere mate van de interpretatie van Hercules-Donar. Wij zullen dus beproeven
de waarschijnlijkheid van de verklaring Hercules-Frô zoo groot mogelijk te maken.
Het zal daartoe noodig zijn allereerst te bewijzen, dat de Nederrijnsche Germanen
een godheid hebben vereerd, die aan den Skandinavischen Freyr beantwoordt.
Ingaevones noemt Tacitus de volkstammen, die ‘proximi Oceano’ wonen en Plinius
vermeldt onder deze nog Cimbri, Teutoni et Chaucorum gentes. De uitdrukking is
zoo vaag, dat men niet kan zeggen, tot hoever zich deze groep heeft uitgestrekt.
Helm is van meening, dat Plinius zich vergiste, toen hij de Chauken er toe rekende,
3)
maar een bewijs voor deze zonderlinge opvatting wordt ons onthouden . De overige
Germaansche overlevering moet ons dan leeren, wat in de eerste eeuw onzer
4)
jaartelling onder den naam Ingaevonen of beter Ingvaeonen werd ver-

1)
2)
3)
4)

Ibid. blz. 19 en uitvoeriger in Zeitschrift für deutsche Wortforschung IV (1903) blz. 111 vlgg.
Der germanische Himmelsgott blz. 43.
l.c. blz. 337.
Zie hierna blz. 286.
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staan: het zouden de stammen zijn, die woonden in Zuid-Zweden, de Deensche
eilanden en Jutland. Intusschen is de uitdrukking ‘proximi Oceano’ ruimer te verstaan,
dan alleen het door Helm bepaalde gebied; in den mond van een Romein moet men
het ‘proximi Oceano’ toch eerder opvatten als een aanduiding van de bewoners der
Noordzeekusten, waartoe dan, behalve de Chauci, zeker ook de Friezen zouden
behooren en mogelijk nog andere stammen in het Nederrijnsche gebied. Tacitus
zegt immers van de beide deelen der Friezen, dat zij ‘usque ad Oceanum Rheno
1)
praetexuntur’ . Die onderzoekers, welke de Ingvaeonen willen beperken tot het
Jutsch-Skandinavische gebied, beroepen zich op de woorden van Plinius ‘proximi
2)
autem Rheno Istraeones’ , waaruit zou blijken, dat de stammen langs den Rijn tot
een andere groep behoorden. Intusschen is de Rijn een rivier, die zich over een
groote lengte uitstrekt en men mag daarom betwijfelen, of het Nederrijnsche
3)
deltagebied hier bedoeld zou zijn. Kauffmann rekent tot hen Bructeri, Marsi,
Sugambri en Ubii, dus stammen die veel hooger op langs den Rijn woonden.
Zoo zie ik geen enkele geldige reden de duidelijke bewoording ‘proximi Oceano’
anders te verklaren, dan wat zij voor een onbevooroordeeld lezer in het verband
van Tacitus' Germania slechts beteekenen kan: de bewoners van de kust der
Noordzee. Wij rekenen er dus toe het grootste deel der Nederrijnsche bevolking en
verder langs de kust de Chauci en de stammen der Nerthus-confederatie.
4)
De benaming Inguaeonen is ook op zeer verschillende wijze verklaard. Kauffmann
denkt aan een verwantschap met gr. Ἂχαιοι (= indigenae); Much zoekt verband met
got. aggwus en herinnert aan de beteekenis van gr. ἄγχιστος om het woord

1)
2)
3)
4)

Germania 34.
Nat. Hist. IV, 99.
Deutsche Altertumskunde I, blz. 250.
Deze vorm is stellig te verkiezen boven dien van Ingaevonen in de Germania-hss; hij wordt
gesteund door de schrijfwijze der Plinius-hss: Ingyaeones.
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1)

te verklaren als ‘nauwverwanten’ ; Norden vergelijkt wederom gr. ἔγχος. Al deze
etymologische speculaties brengen ons geen stap verder, want zij zoeken de
verklaring van een ethnografischen term op een gebied der linguistiek, waarvan
geen licht te verwachten is. Daarbij ziet men geheel over het hoofd, wat Tacitus zelf
vertelt: de aardgod Tuisto had een zoon Mannus en deze had wederom drie zonen,
naar wie de groepen der Inguaeonen, Herminonen en Istaevonen genoemd zijn.
Het doet er niets toe, of de drie Mannus-zonen oorspronkelijk niet anders zijn dan
heroes eponymi, dan wel of de stammen naar drie mythische wezens werden
genoemd: in den tijd van Tacitus geloofde men, dat de Inguaeonen afstamden van
een mythischen voorvader en deze kan dus niet anders hebben geheeten dan Inguof Ingu̯ia-.
Wij kennen dezen god uit de Skandinavische traditie, waar hij Yngvi heet en
blijkens den naam Ingunar-Freyr nauw met dezen laatsten god verbonden was.
Overzien wij het gebied, dat de Inguaeonen bewoonden, dan moeten wij vaststellen,
dat dezelfde god, die in het Noorden Freyr heette, hier de namen Ing en Nerthus
2)
droeg . Maar wij kunnen verder gaan en er aan toevoegen, dat hij ook werd genoemd
3)
Frau̯a. Daartoe verwijs ik naar het vorige opstel van deze reeks Studiën , waar ik
heb aangetoond, dat in plaatsnamen als Franeker en Vroonloo de herinnering
voortleeft aan een Westgermaanschen god, die denzelfden naam droeg als de
Skandinavische Freyr.
Men heeft gezegd, dat in de godentrits van Tacitus de dondergod niet zou mogen
ontbreken; wij zeggen daartegenover, dat het zeker even onwaarschijnlijk zou zijn,
dat een

1)
2)

3)

Deze verklaring lijkt mij bezwaarlijk te vereenigen met zijn meening, dat Inguaeones met den
naam Angli zou samenhangen.
Een god Nerthus, niet een godin, zooals ik heb trachten aan te toonen in mijn opstel FFComm.
Nr. 94. Ik verklaar hierbij nadrukkelijk, dat mijn betoog hier niet afhankelijk is van deze
hypothese; men kan bijv. evengoed aannemen dat deze stammen naast elkander vereerden
een godin Nerthus en een god Ingu-Freyr. Men kan zelfs uitgaan van een hermafroditische
godheid.
Zie hiervoor blz. 97 vlgg.
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godheid, waarnaar de geheele stamgroep was benoemd, wiens naam in plaatsnamen
is blijven voortleven en van wien Tacitus zelfs een merkwaardigen ritus vertelt, door
hem niet zou zijn vermeld. Die god nu kan achter den naam Hercules schuilen en
het is van ondergeschikt belang, of wij hem voor het Nederrijnsche gebied in de
eerste eeuw moeten noemen Ing, Frau̯a dan wel Nerthus.
Deze god was in het bijzonder met de vruchtbaarheid verbonden. Waarom zouden
de Romeinen hem niet Hercules hebben genoemd, wanneer zij dezen immers zelf
als een met Silvanus verwanten god van zegen en voorspoed opvatten, als een
beschermer van het landelijke bezit (agrestis) en van de kudden en bovenal als de
genius van het Romeinsche stadsgebied? Als zoodanig past hij stellig beter bij den
Germaanschen Frau̯a, die als Ing ook stamvader van edele geslachten (Ynglingar)
en van gansche volksgroepen (Inguaeones) is, dan bij den dondergod Donar.
De bewering van Helm, dat een Duitsche god Frô een fictie is, kan juist zijn voor
het eigenlijk Duitsche gebied; voor de Ingvaeoonsche stammen geldt zij niet. Indien
wij niet door Tacitus van de vereering van Hercules hoorden, zouden wij het uit
andere gegevens reeds mogen afleiden; nu evenwel is ons de interpretatie door
Hercules een welkome bevestiging hiervan.

4. Mercurius- Wodan
Er kan nauwelijks twijfel bestaan, dat de Romeinen met den naam Mercurius den
Germaanschen god Wodan hebben bedoeld. De vertaling van dies Mercurii als
Woensdag is daarvoor een duidelijke aanwijzing. Ook in latere bronnen wordt
nadrukkelijk de indentiteit van beide goden vastgesteld. In de Vita Columbani,
geschreven omstreeks 642, wordt gesproken van een offer aan een heidenschen
god: ‘illi aiunt se Deo suo Vodano nomine, quem Mercurium, ut alii aiunt, autumant,
velle litare’. Een eeuw later herhaalt Paulus Diaconus

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51

297
deze mededeeling: ‘Wotan, quem adiecta littera Godan dixerunt, ipse est qui apud
Romanos Mercurius dicitur’.
Moeilijker evenwel is het vast te stellen, welk karakter deze Germaansche godheid
heeft gehad. Wie zich op het standpunt stelt, dat een zekere overeenstemming in
de attributen der beide goden de identificatie heeft veroorzaakt, kan niet verwachten,
daaruit iets te leeren betreffende den aard van Wodan. Meent men dat de
interpretatie een poging is, om eenig idee te geven van den Germaanschen god,
dan kan men vermoeden, dat hij een beschermer was van den handel; dit past
echter weer slecht bij den cultus van een volk, waarvan de Romeinen herhaaldelijk
getuigen, dat zij den kooplieden niet welgezind zijn. Wanneer K. Helm tracht te
bepalen, wat voor god Wodan is geweest, dan beschouwt hij hem als een doodengod
op grond van het overige Germaansche materiaal, als een handelsgod wegens de
interpretatio en bovendien als den oppersten god wegens de reeds aangehaalde
woorden van Tacitus: Deorum maxime Mercurium colunt. Wij zagen reeds, dat wij
aan dezen zin als ethnologische schablone weinig waarde kunnen toekennen en
dat deze dus op zichzelf onvoldoende is om te bewijzen, dat Wodan het hoofd van
den Germaanschen godenstaat was.
Tacitus weet weinig van hem te vertellen; in de Annalen (XIII, 57) zegt hij, dat na
den strijd tusschen Hermunduren en Chatten de vijanden werden gewijd aan Mars
en Mercurius.
Voor een handelsgod zou dit wel een vreemd offer zijn. Ook het feit, dat hem
menschenoffers werden gebracht en dat Paulus Diaconus van hem vertelt: ‘ab
universis Germaniae gentibus ut deus adoratur,’ sluit wel uit, dat hij in eenig bijzonder
verband met het vreedzame bedrijf van den koopman zou hebben gestaan.
Stellig mogen wij de rijke gegevens der Germaansche literatuur gebruiken om te
bepalen, wat de Westgermaansche Wodan in den Romeinschen tijd kan zijn geweest.
Zijn karakter als doodengod is zoo onmiskenbaar, dat wij dit als grondslag mogen
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aannemen. Maar wij zien, dat zulk een god velerlei functies kan hebben en inderdaad
in de Skandinavische literatuur veelzijdige ontwikkeling vertoont; met een verklaring
als ‘doodengod’ zijn wij dus nog niet geholpen. Hij kan immers zijn opgevat als de
vergoddelijkte demon van het geestenheer, zooals men hem langen tijd placht te
beschouwen; of ook als een chthonische godheid, die bijzonder met de
vruchtbaarheid verbonden was, en eindelijk als een god van uitgesproken
intellectueelen aard, zooals de Skandinavische Ó inn. Ik heb in mijn opstel FFComm
Nr. 94 trachten aan te toonen, dat zijn werkingssfeer van den oudsten bereikbaren
tijd af in het bijzonder gelegen was in alles wat mantiek, magie, poëzie betrof en
men kan dus verwachten, dat juist dit karakter in den zooveel eeuwen ouderen
Westgermaanschen Wodan niet minder sterk zou moeten blijken. Indien men
bedenkt, dat de Romeinen deze Germaansche godheid hebben leeren kennen,
nadat zij het Gallische godensysteem hadden bestudeerd, mag men wel aannemen,
dat de interpretatio romana der Germaansche en Gallische goden naar gelijksoortige
principes zal zijn geschied. Nu is, blijkens Caesar's mededeeling de Gallische
Mercurius stellig een ‘intellectueele’ god: ‘Deorum maxime Mercurium colunt; huius
sunt plurima simulacra, hunc omnium inventorem artium colunt, hunc viarum atque
intinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam
1)
arbitrantur.’ Hier is ongetwijfeld het karakter van den handelsgod onmiskenbaar ;
hij is dezelfde als de god, ‘qui vias et semitas commentus est,’ zooals een inscriptie
2)
in Brittanië het formuleert . Maar niet minder duidelijk is hij de vinder van alle kunsten,
en dit doet hem uitstijgen ver boven de beteekenis van een god, die de
koopmanschap beschermt. Het is daarom niet onwaarschijnlijk, dat dit laatste karakter
sterker op den voorgrond trad in de dagelijksche betrekking tuschen Galliërs en
Romeinen en daarom dezen laatsten in het bijzonder opviel.

1)
2)

Zie S. Reinach, Cultes, Mythes et Religions III, blz. 168.
C.I.L. VII, 271.
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Hij kan daarom nog wel een diepere beteekenis hebben gehad.
Voor de Germanen zal zeker het verband met de bescherming van handel en
wegen van ondergeschikt belang zijn geweest. De gevreesde god, aan wien men
menschenoffers bracht en die naast den krijgsgod in den strijd werd aangeroepen,
was heer van leven en dood, zooals de latere Skandinavische overlevering hem
1)
nog duidelijk kent ; maar hij was daarnaast ook de god, die door zijn relatie met de
machten der onderwereld, in het bezit was van de ondoorgrondelijke geheimen, die
in de extase van den ziener, den profeet en den dichter aan de menschheid werden
geopenbaard. In dezen zin zou ik de interpretatio romana Mercurius-Wodan willen
verstaan.
Enkele bijnamen van deze godheid zijn op wijsteenen overgeleverd. Zij leeren
ons echter niets omtrent het karakter van Wodan. De zeer speculatieve verklaring
van den naam Mercurius Hanno, door Much gegeven, is hoogst onzeker; of de
Mercurius Cimbrianus een Keltische dan wel een Germaansche godheid was, staat
geenszins vast; over den Mercurius Leudisianus valt evenmin iets zekers te zeggen.
Door K. Helm wordt de meening verdedigd, dat Wodan oorspronkelijk door de
Westgermanen zou zijn vereerd en dat zijn cultus zich vandaar langzamerhand zou
hebben uitgebreid naar de overige stammen. Een bespreking en bestrijding van
deze theorie ligt buiten het bestek van deze studie; ik heb deze kwestie reeds
2)
behandeld in mijn zooevengenoemd opstel en wat ik daaraan zou hebben toe te
voegen, kan beter tot een andere gelegenheid worden bewaard. Slechts wil ik er
op wijzen, dat reeds de klassieke getuigenissen ons vertellen van een ruime
bekendheid der Wodanvereering. Wij zagen reeds, dat de Chatten en Hermunduren
hem menschenoffers brachten. De wijze, waarop Helm dit getuigenis ter zijde tracht
te

1)
2)

Zie E. Mogk, Nordgermanische Götterverehung nach den Kultquellen, Germania,
Festschrift-Sievers 1925, blz. 26.
Contributions to the study of Othin especially in his relation to agricultural practices in modern
popular lore, FFCommunications Nr. 94.
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1)

schuiven , is een bewijs, dat hem dit feit voor zijn theorie onwelkom is; voor anderen,
die meer waarde hechten aan de overlevering, zal het steeds een beletsel zijn te
gelooven in de hypothese van een zoo groote uitbreiding van de Wodansvereering
uit een bepaald centrum in de eerste eeuwen onzer jaartelling.
De oogst van deze korte beschouwing is mager. Hier hebben wij een interpretatio
romana, die tot geenerlei twijfel aanleiding geeft; hier ook geldt het een god,
betreffende wien de Germaansche bronnen talrijke gegevens bevatten. Desondanks
kan het karakter der godheid maar vaag worden bepaald en hebben wij meer steun
aan de IJslandsche mythen van duizend jaar later, dan aan de rechtstreeksche
mededeelingen van de Romeinsche schrijvers betreffende het godengeloof van
onze heidensche voorouders.

5. Het Germaansche godendrietal.
De Romeinsche schrijvers noemen ons drie goden: Mercurius, Mars en Hercules;
later vermeldt de Saksische abrenuntiatieformule eveneens een drietal Uuôden,
Saxnôt en Thuner. Uit de namen der dagen leeren wij kennen Wodan, Tîwaz en
Donar. Het heeft den schijn, dat een drietal goden, althans van hoofdgoden, voor
de Germanen mag worden aangenomen. Zangemeister heeft dit nog verder willen
2)
bewijzen door een beroep te doen op de inscripties der equites singulares en uit
andere dedicaties, maar tot eenig afdoend resultaat kon hij hierbij niet komen. Het
afwijzende standpunt van Helm, dat tegenwoordig wel door de meeste onderzoekers
3)
wordt gedeeld, is dan ook zeer aannemelijk . Indien, hetgeen

1)

2)
3)

Hij zegt l.c. I, 306: Da sie (d.i. de Hermunduren) kaum zu jenen Völkern gehört haben, bei
denen der Wodankult zu erst aufkam (waarom? omdat dit met de theorie beter zou uitkomen?)
darf vielleicht angenommen werden (op welke gronden?), dass gerade dieser Krieg für die
Annahme des Kultes durch sie entscheidend war. Het behoeft wel nauwelijks te worden
gezegd, dat uit den tekst der Annalen hiervoor niet de geringste steun te halen is.
Neue Heidelberger Jahrbücher V (1895) blz. 46-60.
L.c. blz. 352.
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wij boven trachtten aan te toonen, met Hercules eigenlijk Frô is bedoeld, dan hebben
wij althans voor de West-Germanen reeds vier goden: Tîwaz, Wodan, Frô en Donar.
Het is verlokkend daarnaast te plaatsen de Noordgermaansche gegevens, die
inderdaad in dezelfde richting schijnen te wijzen. Týr en Þórr beantwoorden aan
Tîwaz en Donar, beiden in zekeren zin ‘natuurgoden’. Daarnaast waren er anderen,
die eveneens tot de oudste periode der Noordgermaansche oudheid teruggaan en
die een meer abstracte beteekenis hebben gehad. Ik heb vroeger er op gewezen,
dat de namen Ó r, Ullr en Njǫr r alle met een zelfde þu-suffix kunnen zijn
samengesteld. Van jongeren oorsprong zijn dan goden als Ó inn en Ullinn, wier
namen uit de vorige zijn afgeleid en waarschijnlijk meer persoonlijk gedachte goden
moeten aanduiden. Ook tegen de bedenkingen van Van Hamel meen ik hieraan te
mogen vasthouden; ofschoon volkomen overtuigd, dat ook dit slechts een hypothese
is, acht ik haar zoo goed gefundeerd, dat ik ze als grondslag van verder onderzoek
1)
meen te mogen gebruiken .

1)

Van Hamel's kritiek (Museum XXXIX, kol. 187) vermeldt het volgende:

a. O inn mag niet in de groep van kindins e.a. worden opgenomen, wegens verschillende
beteekenis van het grondwoord. Mijn opvatting is intusschen geenszins nieuw, vgl. Hellquist,
Svensk Etymologisk Ordbok blz. 541. Zij wordt gesteund door de woorden Ullinn en Ullr, die
Van Hamel onzeker noemt en verder buiten beschouwing laat. Zelfs toegegeven, dat de beide
suffixen -inn volkomen verschillend zijn, blijft het parallellisme Ó r: Ó inn en Ullr: Ullinn
onaangetast.

b. Ó r en Ullr zouden niet op één lijn mogen worden gesteld, omdat het eerste geen u-stam
is. Deze opmerking is formeel juist, want in de zeer zeldzame gevallen, waarin een genitief
van Ó r voorkomt, luidt deze Ó s. Daarnaast heeft het subst. ó r wel degelijk een genitief

ó ar, wat toch stellig wijzen kan op de mogelijkheid, dat ook de gelijkluidende godennaam
oorspronkelijk een u-stam is geweest. In dit verband lijkt mij de runenvorm wo u- niet zoo
onbelangrijk, als van Hamel het wil doen voorkomen.

c. Mijn eigen opvatting dat vates met ó r zou samenhangen, zou moeilijkheden bereiden
voor mijn hypothese, omdat het lat. woord een ti-stam is. Ik sprak echter van verwantschap,
niet van identiteit. Vates is de naam van een persoon, ó r daarentegen een abstractum. De
stam van beide woorden kan natuurlijk wel degelijk dezelfde zijn geweest, al was het een met
een ti-, het ander met een tu-suffix gevormd.
Overigens zijn er in mijn opstel FFComm. 94 andere punten, die correctie en aanvulling
behoeven; ik hoop daarom hierop later nog terug te komen.
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Nu weten wij uit de Skandinavische overleveringen, dat Njǫr r en Freyr ten nauwste
met elkander verwant zijn en in elk geval gelijksoortige godheden waren. Verder is
het waarschijnlijk, dat Ullr een bijzondere vorm van den hemelgod was en dus met
Týr-Tîwaz mag worden gelijkgesteld; in elk geval schijnt hij een speciale
Noordgermaansche ontwikkeling te zijn, daar wij bij de West-Germanen geen spoor
van hem vinden. Zoo krijgen wij den indruk, dat wij ook voor de Noord-Germanen
als vier oude belangrijke goden mogen aannemen: Týr (-Ullr), Thórr, Ó r (-Ó inn)
en Njǫr r-Freyr. Intusschen mag men daaruit natuurlijk niet besluiten, dat deze
goden de eenige zouden zijn geweest; daartoe geven ons de schaarsche historische
1)
gegevens niet het recht . Naast de goden vereerden de Nederrijnsche stammen
ook godinnen; wij kennen uit den dagnaam Vrijdag den naam Frîja en mogen
aannemen, dat ook Nehalennia en Hludana tot dezelfde categorie zijn te rekenen.
Een enkele opmerking wil ik hieraan nog toevoegen over de trias (H)erminonen,
Inguaeonen en Istraeonen. Dat de Germaansche volksgroepen genoemd zijn naar
mythische stamvaders, ligt voor de hand; het is slechts onzeker, of deze op hun
beurt weder uit de stamnamen zijn geabstraheerd, dan wel of zij inderdaad goddelijke
wezens waren. De naam der Inguaeonen houdt verband met den godennaam Inguen van de Erminonen kan men kwalijk betwijfelen, dat zij genoemd zijn naar Irmin,
2)
een naam van en dus een hypotase voor den hemelgod Tîwaz . Dan echter mag
men aannemen, dat hetzelfde het geval is met den derden naam, dien der Istraeonen.
Ik behoef hier nauwelijks in herinnering te brengen, hoeveel

1)
2)

De Skandinavische overlevering noemt nog een groot aantal andere, deels oude (Heimdallr,
Hoenir), deels jonge (Bragi, Forseti).
Zie hiervoor blz. 117. Natuurlijk kan men hier ook denken aan een verbaal adjectief *erminaz
(Cf. Van Hamel, Neophilologus XVII, 236-237), maar de plaats bij Tacitus wijst op een mythisch
wezen, dat als stamvader der Erminonen werd beschouwd en een zoon van Mannus was.
Ook in de Gotische koningsnamen vat ik het eerste lid Ermana- op als godennaam, dus
parallel met het eerste deel van namen als Thorsteinn, Asvaldr, Freyger r, Ingimarr.
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moeite reeds aan dit woord is besteed; de vorm van den naam staat niet eens vast,
daar naast Istraeonen ook Istaevonen is overgeleverd. Neemt men met Wessén
1)
aan , dat de eerstgenoemde vorm door de overlevering het meeste wordt gesteund
en dus de voorkeur verdient, dan zou men mogen uitgaan van een godennaam
*Istraz, die voor de langs den Rijn wonende volkeren de voornaamste god zou
hebben aangeduid.
Men is dan geneigd te vragen: Wodan of Donar? Daarop een antwoord te geven
is moeilijk, zoolang wij den naam zelf niet kunnen verklaren. De talrijke uitleggingen
2)
met een andere te vermeerderen, ligt niet in mijn bedoeling , slechts wil ik er op
wijzen, dat de vorm van dezen naam Istraz ons herinnert aan andere godennamen
door het suffix, waarmede het is gevormd. Immers dit woord Istraz ziet er uit als een
-ra- afleiding van een stam Ist-. Ditzelfde suffix germ -ra-, idg -ro- is ons uit andere
godennamen bekend; ik herinner aan de Indische namen Indra en Rudra en vooral
3)
aan den Germaanschen Donar (stam *Þunra-) en den Keltischen Tanaros . Het
vaststellen van dit suffix in den naam Istraz helpt ons voorloopig niet veel in het
opsporen van de beteekenis van het woord; wij weten niet, of Istraz is ontstaan uit
een ouder Israz, dan wel of hier inderdaad een stam Ist- moet worden aangenomen.
Maar één conclusie mogen wij misschien wagen. De beteekenis van een bepaald
suffix in de vorming van godennamen hebben wij reeds aangetoond bij de woorden
Ó r, Ullr en Njǫr r. Zoo zouden wij mogen veronderstellen, dat goden, wier namen

1)
2)
3)

oStudier till Sveriges Hedna Mytologie och Fornhistoria (Uppsala Universitets Arsskrift 1924,

blz. 44.
Zie Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde IV, 595; Wessén, l.c. en Günter, Der arische
Weltkönig und Heiland blz. 93.
Cf. K.F. Johansson, Skrifter Hum. Vet. Samf. Uppsala XX, 1 blz. 146, die meent, dat Indra,
þunra en Tanaros tenminste in zooverre met elkander kunnen samenhangen, dat zij met
hetzelfde suffix gevormd zijn. Dit bewijst natuurlijk geen indentiteit, maai kan wel een aanwijzing
zijn voor een bepaalde conceptie van godheden, wier naam aldus is gevormd. Het belang
van deze overeenstemming voor het geheel parallelle geval Ó r, Ullr en Njǫr r is evident.
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op analoge wijze zijn gevormd, zooals dit het geval is bij Þunraen Istra- tot een
gelijksoortige categorie hebben behoord. Bovendien wijst het feit, dat dezelfde
vorming in het Indisch voorkomt, op ouden oorsprong van deze godennamen. Indien
dan Þunraen Istra- namen zijn van twee goden, dan kunnen wij de vraag, die wij
zoo even niet konden beantwoorden, n.l. of met Istraz Wodan dan wel Donar zou
zijn bedoeld, oplossen: Het eerste schijnt dan wel de meest aannemelijke verklaring
1)
te zijn . Voor onze kennis van het Germaansche geloof is het niet van belang
ontbloot, dat de stammen, die aan den Rijn gevestigd waren, als hun goddelijken
stamvader Wodan vereerden. Wat Frô voor de Noordzeestammen was en Tîwaz
voor de meer Oostelijk wonende Erminonen, dat zou dan Wodan voor de stammen
aan de Rijnoevers zijn geweest. Zoo zou de zinsnede van Tacitus ‘Deorum maxime
Mercurium colunt’ nog een onverwachte bevestiging hebben gevonden.
L e i d e n , April 1932.
J. DE VRIES

1)

Men kan natuurlijk ook aannemen, dat Istraz de naam was van een godheid, die noch Wodan
noch Donar was. Maar aangezien wij voor een dergelijke godheid niet de minste
aanknoopingspunten bezitten, maakt deze vooronderstelling het probleem noodeloos
gecompliceerd.
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