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

i.s.m.

1

De ‘Wilde Yr’ bij Vondel en elders.
Na lang weerstand geboden te hebben aan den op haar uitgeoefenden aandrang,
geeft Badeloch toe en verklaart zij zich bereid den aangewezen leidsman der
vluchtelingen, Broer Peter, te volgen, al ware het ‘of na den wilden Yr, of aen de
1)
Noordsche kust’ . De laatste plaatsaanduiding staat mogelijk voor het einde der
wereld, ultima Thule; wil zij met de eerste zeggen dat zij den gids de gehoorzaamheid
niet zal opzeggen, zelfs indien deze haar eventueel zal voorgaan onder de minst
2)
gastvrije barbaren ? Zoo schijnt de uitgever van Gysbreght in modern gewaad deze
plaats op te vatten: ‘de Ieren waren toentertijd [in 1304? of in 1637, toen zij konden
bogen op landgenooten als de Protestantsche kerkhistoricus James Ussher en de
voortreffelijke annalisten en hagiografen in het Franciscaansche klooster van St.
3)
Anthonius te Leuven?] zeer onbeschaafd’ . Van Lennep gaf zijn meening in althans
wat welwillender vorm: ‘in de dagen van Vondel was Ierland nog weinig bekend, en
de inwoners werden als halve wilden beschouwd’. In den grond is zijn voorzichtiger
geformuleerde uitlegging evenwel dezelfde, en ook de toelichting op de
spreekwoordelijk verbreide uitdrukking ‘wilde Ier’ bij Harrebomée, Prof. Stoett en in
de noot in de Wereldbibliotheekuitgave (III, bl. 596) wijkt hiervan niet af. Evenmin
geheel bevredigend is het artikel Ier (I) van het Woordenboek, waarin de oudere
verklaringen zijn verwerkt en aangevuld:

1)
2)

Gysbreght, vs. 1784.
Aldus was de reputatie der Ieren in Vondel's tijd stellig niet! Zelfs het later te noemen pamflet
Knuttel no. 1091, dat hun weinig goede eigenschappen toekent, laat hun de eer dat zij ‘de
o

3)

vreemdelinghen altijts seer wel onthalen’ (bl. A iv, v ).
Joost van den Vondel's Gijsbrecht van Amstel ed. W.H. Staverman (Amsterdam, 1929), bl.
154.
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‘de Ieren staan van ouds hier te lande als ruwe, woeste lieden bekend’. Dit
generalizeerende oordeel moge al ten grondslag liggen aan de latere
spreekwoordelijke verbreiding in de volkstaal, aan het ontstaan van de uitdrukking
is het ten eenenmale vreemd. Oorspronkelijk, en denkelijk nog bij Vondel, heeft de
‘wildheid’ van den Ier niets met zijn volksaard uit te staan, zoodat de vergelijking
met den ‘lompen of norschen Deen’ en den ‘dronken Lap’ (waaraan misschien de
‘wilde Saks’ toegevoegd zou kunnen worden) slechts gedeeltelijk opgaat. Anders
gezegd: wild heeft hier, althans aanvankelijk, niet de beteekenis van saevus, maar
1)
van silvestris (ME. Lat. ook sylvestris, sylvaticus > Fr. salvage > salvaticus ), en is
in deze vaste verbinding geen epitheton ‘ornans’, doch een distinctivum, hetzelfde,
waardoor onderscheiden wordt de int wilde (in silva) voorkomende variëteit van een
2)
genus, waarvan ook het getemde of gekweekte type bekend is . De wilde Ier
(Hibernus silvestris) is namelijk de onafhankelijke Gael uit de binnenlanden, die tot
zijn onder Engelsch gezag levenden landgenoot in de kuststreek (English Irish) in
dezelfde verhouding staat als de gevluchte en vrijheidminnende Boschneger tot
den onderworpen plantageslaaf. Dat de uitdrukking hier te lande niet eerst ten tijde
van Leicester spontaan opgekomen is, zooals Harrebomée aannam, wordt door
Prof. Stoett en minder stellig in het Woordenboek te kennen gegeven. Het valt echter
op dat ook hier niet gerept wordt van den vreemden oorsprong van dezen
geïmporteerden term, die een zoo duidelijk etiket ‘English made’ draagt, en dat
terwijl Everhardt van Reyd in de veel aangehaalde plaats van zijn geschiedverhaal
3)
daarvan reeds nadrukkelijk gewaagt . Inderdaad was de uitdrukking ten tijde van
Vondel en reeds vroeger

1)

2)
3)

Ducange, ed. 1883-7, VII, bl. 685-686, scheidt sylvaticus: agrestis, incultus, aspero ingenio,
van de relatinizatie salvaticus, die gegeven wordt als tegenovergestelde van domesticus,
domipastus.
Vgl. wild konijn, zwijn, viooltje enz.
‘wilde Yren, ghelijck sy in Enghelant ghenoemt worden’ (Oorspronck ende voortganck vande
de

Nederlantsche oorloghen, 2

dr., Arnhem, 1633, bl. 152).
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uit het Engelsch en Latijn in het Kymrisch, Fransch, Italiaansch en Duitsch, en
vermoedelijk ook in het Spaansch overgegaan. Voor de latere geschiedenis vooral
in de Engelsche litteratuur kan thans verwezen worden naar een belangrijke studie
van Edward D. Snyder, welke ongelukkig bij de bewerking van het artikel van het
1)
Woordenboek nog niet beschikbaar was .
Als uitgangspunt is dit rijk gedokumenteerde, ofschoon uiteraard onvolledige
overzicht waardevol. Daarentegen kan men bezwaren hebben tegen het
gezichtspunt, waaruit het materiaal bewerkt is en de conclusies, die de schrijver
eruit trekt. Snyder immers, die een speciale studie gemaakt heeft van de ontvangst,
welke den ‘Ossianischen’ zangen van MacPherson ten deel viel, is sterk onder den
indruk van den onbarmhartigen spot, waarmee deze nieuwe dichtsoort door een
deel van het publiek destijds begroet werd. Zonder voldoende rekening te houden
met den klassiek geschoolden smaak der lezers, die het hun moeilijk maakte deze
vroege romantiek te genieten, schrijft hij die afwijzende houding toe aan ‘instinctive
racial prejudice, political bitterness, and religious differences’ (bl. 688). De uitdrukking
‘wild Irish’ nu, door hem, evenals door onze Vondelcommentatoren,
spreekwoordenverzamelaars en lexicografen, te uitsluitend opgevat als een
2)
‘opprobrious term’ (bl. 689) , is in zijn oog symptomatisch voor deze zonder twijfel
overdreven celtophobe geestesgesteldheid, en aldus komt ook hij er toe het dikwijls
volkomen neutrale gebruik daarvan, ook in oudere teksten, te miskennen. Voor hem
is ‘the Wild Irish phenomenon’ niets minder dan ‘a prejudiced way of writing Celtic
history, or an inordinate

1)

2)

The Wild Irish; a study of some English satires against the Irish, Scots, and Welsh, in Modern
Philology, XVII (1919), bl. 687 vlgg. Zie daarnaast de beide artikelen van de New English
Dictionary, Irish (B l a ) en Wild (A I 5).
Dit niettegenstaande de oorspronkelijke beteekenis hem niet onbekend is: ‘the very phrase
“a wild Irishman” seems to have been used originally with the natural intent of distinguishing
the uneducated Irish kern or woodkarne from his city-bred neighbor, who was often of English
descent’ (bl. 688). De tegenstelling uneducated - city-bred is w.i.w. ook niet primair.
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desire to satirize anything and everything Celtic, whether Irish, Scottish or Welsh’
(bl. 687) - het ontgaat hem dat het verschrikkelijke adjectief, waarmee de
zelfgenoegzame Engelschman zijn uiterste verachting voor de bewoners van de
‘Celtic fringe’ heet uit te spreken, het eerst toegepast is.. op zijn eigen stamgenooten.
Niet op allen evenwel! Wij zijn in de dagen van Willem den Veroveraar, in 1067.
De slag van Hastings is gestreden, de krachtigste voorvechters, koning Harold en
zijn broeders, zijn gevallen, het volk, van zijn leiders beroofd, heeft moedeloos het
hoofd in den schoot gelegd. Slechts enkele (min of meer) onverzoenlijken trekken
zich terug in de minder toegankelijke streken van het westen, waar zij voorloopig
buiten het bereik van de Normandische wet zijn, met andere woorden, zij begeven
zich in outlawry en gaan de ‘wildernis’ in. Een van de voornaamste verzetsleiders,
Eadric, draagt dan ook in de geschiedenis den bijnaam Guilda (latinizatie van wilde),
1)
id est Sylvaticus , en men mag veilig aannemen dat deze term geen veroordeeling
van 's mans karakter of manieren inhoudt, doch slechts een tegenstelling met zijn
landgenooten, die zich wel onder vreemd gezag konden schikken, uitdrukt. Deze
zelfde tegenstelling vinden wij steeds terug waar van Keltische ‘wilden’ sprake is.
Snyder spreekt niet van ‘wild Welshmen’, en toch komt het epitheton het eerst
voor in betrekking tot de dikwijls opstandige en altijd frondeerende bevolking van
de

2)

Wales . Uit een voornaam Normandisch geslacht, dat sedert het einde van de 11
eeuw gevestigd was in Pembrokeshire en zich daar vermaagschapt had aan de
inheemsche vorsten, sproot de

1)
2)

Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, ed. A. Le Prévost, II (Parijs, 1840), bl. 166.
Deze zijn ook de eenigen onder de Kelten, die zich zelf met gepasten trots als ‘wilden’ (gwylltion
de

Cymru) aanduidden. Sedert de 15 eeuw komt daarnaast als poëtische naam voor het land
voor de uitdrukking ‘Gwyllt Walia’, welke door George Borrow, den auteur van de romantische
reisbeschrijving ‘Wild Wales’ (1862), zij het ook in gewijzigde beteekenis, groote populariteit
heeft verworven.
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geestelijke en historicus Giraldus de Barri (omstreeks 1146-1223), die zich in 1176
en 1199 niet zonder luidruchtigheid opwierp als kampioen voor de onafhankelijkheid
van de metropolis van zijn vaderland, St. David's, ‘propter honorem Walliae’. Sedert
draagt hij in de geschiedenis den eerenaam Cambrensis (d.i. ‘de Welshman’); zijn
tegenstanders, Anglo-Normandiërs en ‘loyale’ Welshmen, noemden hem om dezelfde
1)
reden liever Giraldus Sylvester . Een nog ouder voorbeeld biedt ons de geschiedenis
van den legendarischen Britschen profeet, Merlijn (Myrddin). Galfridus van Monmouth
heeft deze romantische figuur, zoo al niet geschapen, dan toch in de wereldlitteratuur
ingevoerd door zijn beide groote werken, de Historia regum Britanniae, waarin deze
optreedt als de tooverkundige raadsman der koningen Vortegirnus en Uther
Pendragon, en de poëtische Vita Merlini, waarin hij de latere avonturen beschrijft
van den ziener, die in zijn levensavond het hof van zijn zwager, koning Rodarchus,
ontvlucht om profeteerende door het Caledonische Woud te zwerven. De ‘profetieën’
nu, die uit deze beide levensstadia afkomstig heeten te zijn, verschillen onderling
niet onbelangrijk in stijl en duidelijkheid, en reeds vroeg heeft men gemeend dit te
kunnen verklaren door ze aan twee verschillende auteurs toe te schrijven, die dan
als de hoveling Merlinus Ambrosius en de vrijheidminnende boschman Merlinus
Silvestris onderscheiden worden. In dit verband is de term lang voor Vondel hier
door Maerlant ingevoerd - minder juist overigens, want deze bedoelt den eersten -,
2)
in zijn hoofdstuk Van Merline den wilden .
Ook op Schotland, met zijn Germaansche, aan den koning

1)

2)

Toen de humanisten zijn werken gingen excerpeeren - Ortelius en Boxhornius deden dit ten
onzent - was de beteekenis van den bijnaam vergeten, zoodat zij hierin een voornaam Silvester
zagen en hem soms pleonastisch aanduidden als Silv. Giraldus Cambrensis.
Spiegel historiael, III, v, XIV, ed. De Vries - Verwijs, II (Leiden, 1863), bl. 288-290. (Het
Latijnsche equivalent schijnt niet voor te komen bij Vincentius, althans niet in den gedrukten
tekst).
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te Edinburgh onderworpen bevolking in de Laaglanden en zijn vrijwel onafhankelijke
Gaelische clanns in de ontoegankelijke Hooglanden, is deze terminologie van ouds
toegepast. Reeds de Fransche dichter Jordan Fantosme spreekt kort voor 1180
1)
van Escoce la salvage . Duidelijker zijn de verzen, waarin Laurence Minot omstreeks
1352 de beide bestanddeelen van het in 1333 bij Halidon Hill verslagen Schotsche
leger onderscheidt:
Thare was crakked many a crowne
2)
Of wild Scottes, and alls of tame .

Snyder geeft de juiste verklaring van de beide epitheta, maar kan niet nalaten
daaraan de opmerking toe te voegen: ‘but the adjective [wild] did not suit the Scottish
temperament well enough to come into general use, and in its place we find
3)
occasionally another choice characterization, “a wily Scot”’ . Dat de karakterizeering
niet in de eerste plaats betrekking heeft op temperament, behoeft na het
voorafgaande niet meer betoogd te worden, en ook de gangbaarheid van de
uitdrukking wordt hier onderschat. Men kan gerust zeggen dat deze althans in de
de

de

geleerde litteratuur van de 16 en het begin van de 17 eeuw veelvuldig is, al moet
daarbij worden opgemerkt dat daarin een pejoratieve beteekenisontwikkeling begint
4)
door te schemeren . Het is alweer Maerlant, die ook

1)
2)
3)
4)

In de uitgave van Chronicles of the reigns of Stephen, Henry II and Richard I door R. Howlett,
III (Londen, 1886), bl. 264.
Political poems and songs, ed. Thos. Wright, I (Londen, 1859) bl. 60.
Bl. 688, n.l. Cf. bl. 712.
.. praeterea sicut Scotorum vti diximus duplex est lingua, ita mores gemini sunt. Nam in
nemoribus Septentrionalibus & montibus aliqui nati sunt: hos altae terrae: reliquos imae terrae
viros vocamus. Apud exteros priores Scoti syluestres, posteriores domestici vocantur: lingua
Hibernica priores communiter vtuntur: Anglicana posteriores (Ioannes Maior, Historia Majoris
o

Britanniae, Parijs, 1521, bl. xv, v ).
.. Scoti qui meridionalem incolunt partem multo meliorem, benè morati sunt, & ut humaniores
lingua utuntur Anglica... Alteram aquilonarem ac montosam tenet genus hominum longe
durissimum ac asperum, qui Sylvestres dicuntur... Omnes Hybernicè loquuntur.. (Polydorus
Vergilius, Historia Angliae, Londen, 1534; ed. Lugd. Bat. 1649, bl. 14).
.. Alia lingua in hac insula est Scotorum syluestrium atque insulanorum, & haec est hybernica.
Scoti uero mansuetiores utuntur lingua Anglicana (Sebastianus Munsterus, Cosmographia
Universalis, Bazel, 1554, bl. 46).
.. In the north part of the region, where the wild Scots, otherwise called the Redshanks, or
rough footed Scots... doo inhabit, they speake good Irish which they call Gachtlet [sic] (Raphael
Holinshed, Chronicles, Londen, 1577; ed. 1807-8, I, bl. 25).
.. Quinta [matrix] Hirlandica cuius pars quae hodie in usu Scotis Siluestribus (J.J. Scaliger,
Diatribae de Europaeorum linguis, in Opuscula varia, Parijs, 1610, bl. 121).
.. the fifth [prime or mother language] is the Irish, which the wilde Scots also speake (vertaling
van Scaliger's verhandeling door Edw. Brerewood in zijn Enquiries touching the diversity of
languages, and religions, Londen, 1635, bl. 201).
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1)

die wilde Scotten bij ons ingevoerd heeft .
Thans ten slotte, na de wilde Engelschen, Welshmen en Schotten, de ‘wilde Ieren’.
Deze verbinding, de eenige, die zich tot heden gehandhaafd heeft, is van jongeren
datum, hetgeen geen verwondering zal wekken als men bedenkt dat het na de
eerste invasie (vanaf 1169) twee eeuwen geduurd heeft alvorens een Engelsche
koning zich opnieuw persoonlijk met de Iersche zaken heeft bezig gehouden. De
eerste, welke daartoe weer overging, was Richard II, die in 1394/5 en 1399 tegen
de onafhankelijke vorsten een tweetal expedities ondernam, waarvan de laatste
hem troon en leven zou kosten, immers,
whyle he werrid be west
On the wilde Yrisshe,
2)
Henrri was entrid
3)
On the est half .

Te recht vermoedt Snyder dat deze uitdrukking reeds voor 1399 gebruikelijk was
(bl. 713): er bestaat een voorbeeld van uit den tijd van den eersten veldtocht. Uit
zijn goede stad Develyn (Dublin, Mnl. Duvelingen) brengt Richard aan zijn broeder,
sten

den hertog van York, regent van het koninkrijk in zijn afwezigheid, den 1
Februari
1395 verslag uit over den staat, waarin hij Ierland gevonden heeft. Hij onderscheidt
daarin drie bevolkingsgroepen: de inheemsche Gaelen, die zijn gezag

1)
2)
3)

de

Stoett, Nederl. spreekwoorden, 4 ed., I (Zutphen, 1923), bl. 382, naar Mnl. Wbk., VII., bl.
689. (De plaatsaanduiding is daar onvolledig!)
De door Richard verbannen Henry Bolingbroke, sedert 1399 koning Hendrik IV.
Song on the deposition of Richard II (Political songs, I, bl. 369).
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niet erkennen; de afstammelingen der Normandische veroveraars in het binnenland,
die inmiddels vrijwel geheel aan de overwonnenen geassimileerd zijn - dit zijn de
zoogenaamde ‘Hibernicis hiberniores’, tegen wier hoogverraderlijke levenswijze
de

(aanneming van Iersche taal, kleedij, recht) in de 14 eeuw herhaaldelijk
geprotesteerd wordt -; en de loyale Engelsche bewoners van het reeds voor de
verovering door de Noormannen gegermanizeerde Dublin, Waterford en de
verbindende kuststreek (de ‘English Pale’): ‘en nostre terre Dirland sont trois maners
des gentz. cestassavoir Irrois savages noz enemis. Irroix rebelx et Engleis
1)
obeissantz’ .
Van slechts enkele jaren later (1401) dateert een in de NED. geciteerde plaats,
waarin de Latijnsche glosse aan elken twijfel aan de oorspronkelijke beteekenis van
het adjectief een einde maakt: ‘Si Nicholaus Hogonona capellanus per suggestionem
quod ipse fuit Wildehirissheman (Hibernicus et inimicus noster) in prisona... detentus
2)
existat...’ .
Nadat de uitdrukking, waarvan wij drie voorbeelden binnen zes jaren tijds vonden,
eenmaal ingeburgerd was, verdween zij niet meer uit het spraakgebruik. Het schijnt
overbodig uit het volgende tijdvak (1400-1550) nog talrijke Engelsche plaatsen te
citeeren, bijv. uit het hoofdstuk Ierland van het merkwaardige tractaat over
handelspolitiek, The Libel of English Policy (1436), dat in de volgende eeuw door
3)
opneming in Hakluyt's vermaarde Navigations etc. of the English Nation groote
verbreiding heeft gekregen. Van meer belang voor ons doel is echter de mededeeling
van Andrew Boorde in zijn humoristische beschrijving van tal van landen van Europa
en daarbuiten:
Irland... is in the west parte of the world, & is deuyded

1)

2)
3)

Afgedrukt in Proceedings and ordinances of the Privy Council of England, ed. Harris Nicolas,
I (1834), bl. 56. Zie ook Edmund Curtis, Richard II in Ireland, 1394-1395 (Oxford, 1927), bl.
25, 35.
New English Dictionary, X, bl. 123, s.v. wild (A III 16).
ed. Londen, 1599, I, bl. 199-201.
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in II. partes. one is the Engly[sh] pale, & the other, the wyld Irysh ... The
people of the Englyshe pale be metely wel manerd, vsing the English
tunge; but naturally they be testy, specially yf they be vexed; yet there be
many well disposed people, as wel in the Englysh pale as in the wylde
Iryshe, & vertuous creatures, whan grace worketh aboue nature. The
1)
other parte of Irland is called the wilde Irysh, and the Redshankes be
2)
among them... .
Deze plaats is in verschillende opzichten merkwaardig. De toestand in Ierland is
blijkbaar vereenvoudigd doordat de oorspronkelijk Normandische baronnen thans
zoo volledig in de Gaelische bevolking zijn opgegaan (‘verwilderd’), dat er geen
aanleiding meer bestaat om naast de English-Irish in de Pale nog onderscheid
tusschen ‘wilde’ en ‘rebelsche’ Ieren te maken. Nog altijd is de uitdrukking uitsluitend
een politieke en vooral ethno-geografische term: vermoedelijk onder invloed van
het klassieke spraakgebruik wordt met den volksnaam in het meervoud het land
aangeduid. De opvatting van ‘wild’ in ongunstigen zin is nog steeds niet geheel
doorgedrongen, al is de geest van dit hoofdstuk van Boorde onmiskenbaar ironisch.
Trouwens, zelfs in den tijd tusschen 1550 en 1650, de periode van de volledige
verovering en de bloedig onderdrukte opstanden, waarin de stemming jegens de
Ieren steeds meer verbittert, overweegt nog lang het oorspronkelijk gebruik. Wij
vinden dit bijv. zelfs bij Fynes Moryson, een der giftigste Engelsche schrijvers over
dit land: ‘This Ireland, according to the inhabitants, is divided into two parts, - the
3)
wild Irish and the English-Irish living in the English Pale’ . Dikwijls wisselt het adjectief
ook af met het neutrale woord mere < merus.
Bij dit traditioneele gebruik nu van den term in ethnogeografischen zin sluiten de
Nederlandsche schrijvers zich vol-

1)
2)
3)

De Schotsche immigranten in Ulster.
The Fyrst Boke of the Introduction of Knowledge (Londen, 1547?); ed. F.J. Furnivall
(Londen, 1870), bl. 132.
Itinerary (Londen, 1617); hier naar den gedeeltelijken en gemodernizeerden herdruk bij Henry
Morley, Ireland under Elizabeth and James the First (Londen, 1890), bl. 413.
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komen aan. Aldus doet reeds de Bruggeling Willem Weydts, die in 1570 te Madrid
getuige was van de joyeuse entrée van Anna van Oostenrijk, Philips' vierde gemalin,
waaraan luister werd bijgezet door de aanwezigheid van ‘prynsen ende graeven
van Hynghelandt, van vylth Yerlandt ende noch veel heedeldom partykelyer van
1)
alle canten’ . De tegenstelling, die in de uitdrukking opgesloten is, wordt ter zelfder
tijd juist weergegeven door Ortelius in de Nederlandsche versie van de oudere,
beknopte redactie van zijn Theatrum Orbis Terrarum:
Al is dit een groot Eylandt op sy seluen aende West-syde van Engelandt
gelegen, soo sijn de Coningen van Enghelandt nochtans Heeren daer
ouer, principalick ouer de Oost-syde, daert mede na Engelandt siet. Maar
anders binnen int Landt ende aen de Westsche Costen, ist al wilt volck,
niemanden onderdaen, dan diuersche Heeren, diese onder hun
2)
hebben... .
Zoo schijnt ook nog bij Vondel de volksnaam ‘wilde Yr’, staande naast de
‘Noordsche kust’, dezelfde traditioneele waarde van een aardrijkskundigen term als
bij Boorde en Moryson te hebben.
Men kan zich echter afvragen hoe de uitdrukking te zijner kennis is gekomen, en
vooral, wat de dichter zelf bij die ‘wildheid’ gedacht heeft. Dan moet rekening
gehouden worden met den invloed der geleerde overlevering. Deze is van ouds
onwelwillend jegens de Ieren en uiteraard conservatief: de humanistische
kamergeleerde is geneigd de berichten zijner voorgangers te copiëeren zonder zich
er steeds om te bekommeren dat deze in zijn eigen tijd niet meer met de werkelijkheid
overeenkomen. Wanneer Strabo (IV, v, 4) de Ieren omstreeks het begin onzer
jaartelling van anthropophagie beticht, en deze aantijging in de geleerde
compilatiewerken de reeks karakteristieken opent, is daardoor al een ongunstige

1)
2)

Chronique flamande de Guillaume Weydts, ed. Emile Varenbergh (Gent, 1869), bl. 156.
Theatre, oft Toonneel des Aerdt-bodems [Antwerpen 1571].
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stemming gewekt. Ernstiger onheil is echter aangericht door den reeds genoemden
Giraldus Cambrensis, den goedgeloovigen en kwaadsprekenden geschiedschrijver
1)
van de verovering van 1169 , die te recht door de Iersche patriotten verfoeid wordt
als ‘de leugenachtige belhamel van de kudde’. De quintessens immers van diens
de

onwelwillende aanmerkingen en veelal belachelijke fabeltjes uit de 12 eeuw,
verbreid o.a. door het reeds vroeg, in de vertaling van John Trevisa, gedrukte
Polychronicon van Ranulph Higden (1482), is critiekloos overgenomen in de meeste
beschrijvingen van Ierland, ten onzent in de latere redactie van Ortelius' Theatrum
en daaruit in het Caert-Thresoor van Cornelis Claessz. (Amsterdam 1598 en
2)
volgende drukken) . Behalve door Giraldus werd de publieke opinie beïnvloed door
een even satirische verhandeling over de zeden der Ieren van zekeren John Good,
een priester en schoolmeester te Limerick omstreeks 1566, die door den meest
gezaghebbenden schrijver over de Britsche Eilanden, William Camden, waardig
3)
gekeurd werd om in zijn standaardwerk Britannia (1586) te worden opgenomen .
In dezen vorm kan zijn geschrift Vondel bereikt hebben door een tweetal publicaties,
4)
waarvan de laatste, Blaeu's groote atlas hem althans later zeker bekend was,
5)
terwijl een handiger uitgave in Respublica, sive Status Regni Scotiae et Hiberniae
den dichter onder oogen zou kunnen zijn gekomen vóór hij den Gysbreght schreef.
Nu is Camden, na de aantijgingen van Good tegen de Ieren opgenomen te hebben,
blijkbaar beducht geweest voor den onaangenamen indruk, die deze karakteristiek
op de English Irish in de Pale zou kunnen maken - ‘naturally they be testy’, had
reeds Boorde opgemerkt -, zoodat hij het noodig

1)
2)
3)
4)
5)

Topographia Hibernica en Expugnatio Hibernica (Opera, dl. V, ed. J.F. Dimock).
Bl. 54 vlgg.
de

In de 3 ed. (Londen, 1590), bl. 712 vlgg.
Liber XIII: Hibernia (Amsterdam, 1662), waarin de tekst van Camden (en Good), Hibernicorum
mores, veteres et recentes, als toelichting, bl. 45-49.
Verschenen in de bekende ‘Republieken’-reeks van Elzevier (Lugd. Bat., 1627), met den tekst
van Good bij Camden als De Hibernorum priscis recentibusque moribus, & institutis, bl.
197-214.
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achtte te verzekeren dat alleen de ‘wilde’ zich deze critiek hadden aan te trekken:
‘Hi sunt syluestrium Hibernicorum mores, ex authore nostro [Good]; in reliquis qui
Anglicam, quam dicunt, Prouinciam [English Pale] incolunt, nihil abest quod in cultu,
1)
& humanitate requiratur’ .
Het kan niet twijfelachtig zijn hoe de buitenlandsche lezers na de voorafgaande
zedenschildering dien term geduid hebben. De daarin opgesloten tegenstelling
ontging hun wel niet - voorbeelden van absoluut gebruik, ouder dan 1600, ken ik
niet -, maar in veel sterker mate dan de Engelsche auteurs, voor wier gevoel het
politieke antagonisme alle andere tegenstellingen overheerschte, waren zij dikwijls
geneigd daarbij te denken aan contrasteerende beschavingniveaus. Nu is het niet
te loochenen dat de dankbare herinnering aan het ‘Eiland der heiligen en wijzen’,
die in de donkere tijden na de volksverhuizing Christendom en klassieke beschaving
de

in West- en Midden-Europa verbreid hadden, in de 16 eeuw geheel verdwenen
was. Erasmus bijv. schroomt niet den Ier in één adem te noemen met den Thraciër
2)
en den Scyth als typische barbaren, afkeerig van alle cultuur . Het is dan ook
begrijpelijk dat in de opvatting van Fransche geleerden sauvage en silvestris, indien
toegepast op de Ieren, van wier zeden zooveel kwaad verteld werd, niet langer het
tegenovergestelde van obéissant en domesticus, maar van civilisé en mansuetus
3)
is .

1)
2)

3)

de

Britannia, 3 ed. (Londen, 1590), bl. 719. In de uitgaven van Blaeu en Elzevier, bl. 49 resp.
213-214, met de minder ver gaande beperking: ‘in reliquis plerisque omnibus’.
.. ut.. neminem patriae poeniteat, adeo, ut nec Hirlandus cum Italo, nec Thrax cum Atheniensi,
nec Scytha cum insulis fortunatis cupiat permutare (Stultitiae Laus, cap. XXII; ed. I.B. Kan,
Den Haag, 1898, bl. 36-37).
.. Ils viuent de laict & de chair, usan for peu de pain, & celuy qu'ils mangent souuent, est de
farine d'Auene & Orge. Ce sont les Sauuages qui viuent ainsi, car les autres sont (vn) ciuilisez
o

davantage (André Thevet, La Cosmographie Universelle, Parijs, 1575, II, bl. 671 r ).
.. Ultonia [Ulster] omnium [provinciarum] amplissima ad septentrionem, olim a silvestribus
tantum indigenis inhabita, nunc coloniis Anglorum eo deductis sensim mansuescit (J.A.
Thuanus, Historiae sui temporis, 1607; ed. Londen 1733, III, 700).
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Deze misvatting treedt intusschen niet vroeg op ten onzent, waar men sterk
afhankelijk is van de Engelsche berichtgeving over Ierland, welke overigens in het
tijdvak tusschen 1579 en 1650 hier krachtig werkzaam is, krachtiger dan men wellicht
zal vermoeden. Ik doel hier op de betrekkelijk talrijke en zeer tendencieuze
pamfletten, waarin de Engelschen hun successen in Iersche zaken bekend maakten,
1)
en die nu en dan onverwijld in het Nederlandsch vertaald werden . Een uitstekend
voorbeeld hiervan is de Warachtighe Tijdinghe ende corte beschrijvinghe van Yrlant,
welke in 1599, bij het begin van de grootsch opgezette (en jammerlijk mislukte)
expeditie van Essex, door den bekenden Cornelis Claessz. van Amsterdam
2)
uitgegeven werd . Hoewel het eerste gedeelte van dit merkwaardige boekje, dat
verdient eens herdrukt te worden, in hoofdzaak een samenvatting is van de
onwelwillende schildering van de zeden der Gaelen door John Good bij Camden,
en de herhaaldelijk genoemde ‘wilde Ieren’ er af en toe nader beschreven worden
als ‘woeste ende wilde Yrischen’, ‘wilde wreede Yren’, is de verklaring van het
adjectief volkomen traditioneel en correct:
Comende nu tot de Volckeren ende Inwoonders daer van, die worden
overmidts haer verscheyden seden ende costuymen in tween verdeylt,
te weten de tamme Yrischen die alle goede Rechten ende Wetten
onderdanich zijn, ende die houden een deel van Yrlant, ende twort the
Inglishpale, dat is de Engelsche streken genaemt, de andere zijn de wilde
Yrischen die een woest onghetempt leven voeren, gheen Wetten
onderdanich, maer ghestadich teghen de Majesteyt van Enghelant haren
Souvereyn mutineren ende rebelleren, den Spaengiaerts (door het
becouten der Jesuiten) liever onderdanich zijnde, die haer Landt ondert
decsel van medehelpinghe ende voorstandinghe soecken te vernielen,
dan dat sy onder hare Majes-

1)

Knuttel, Catalogus van pamfletten, n
4955-4957.

2)

Knuttel, n 1091; E.W. Moes en C.P. Burger Jr., De Amsterdamsche boekdrukkers, n 411.
Dit is een vertaling van een Londensche uitgave van Christopher Barker, waarvan mij echter
geen volledig exemplaar bekend is.

cs

o

399-401, 520, 1091, 4803, 4804, 4809, 4819,
o
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o

o

teyts ghehoorsaemheyt willen blyven (bl. A III, r -v ) ... Door dese middelen
is gecomen datter tweederley volcken altijts gheweest zijn, te weten de
tamme die hen onder de onderdanicheyt der Engelschen begeven hadden,
waer door de Enghelsche met hen handelden ende traffiqueerden, soo
dat sy niet alleenlick haer seden, manieren ende costuymen, maer oock
haer tale aengenomen hebben. De andere die altijts rebellerende zijn
gheweest, hebben in haer oude costuymen gebleven, ende is een woest
wilt volck, allesins rovende ende plonderende daer sy connen oft moghen,
nerghens van wetende, dan te mutineren ende oproer te maken, gheen
gheloove oft verbondt met niemanden houdende, daer sy in beloften
mede staen, onghestadich, wanckelbaer, trouweloos, een yegelic
bedriegende, waer door de Engelschen groote moeyten ende oorloghe
o

met die wilde wreede Yren ghehadt hebben... (bl. B I, r ).
Eerder nog dan door de vermelde geleerde geschriften, zal door dergelijke
blauwboekjes de term hier verbreid zijn.
Wij zagen evenwel dat de uitdrukking sedert Harrebomée doorgaans verklaard
is uit de onbehaaglijke herinnering aan de 1200 Ieren van kolonel William Stanley,
aan wie in 1586/7 de verdediging van Deventer was toevertrouwd. Afgezien van
het feit dat de ‘wilde Ieren’ minstens zestien jaren te voren in Vlaanderen bekend
waren (Weydts, Ortelius), zou ik aan deze kortstondige episode geen zóó groot
gewicht willen hechten. Dat deze lieden geen gewaardeerde gasten zijn geweest,
1)
valt moeilijk te ontkennen. Blijkens de beschrijving door Van Reydt waren het
ceatharn - Engelsch: kern(es), of, met een pleonastische vertaling van silvestres,
wild wood-kern(es) -, dat is, een afdeeling lichtgewapende, spaarzaam bekleede
2)
infanteristen van den laagsten rang , die een allerminst gunstige reputatie genoten.
‘They do all the beastly behaviour that may be; they oppress all men; they spoil as
well the subjects as the

1)
2)

de

Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche Oorloghen, 1626; 2 ed., Arnhem, 1633,
bl. 152, 170.
Militia eorum constat ex equitibus triariis, quos Galeglasios [Gall-óglaigh] appellant, qui
securibus utuntur acutissimis; & levioris armaturae peditibus; Karni dicuntur; qui jaculis
amentatis & machaeris, dimicant (Good bij Camden in Respublica... Hiberniae, Leiden, 1627,
bl. 210).
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enemy; they steal, they are cruel and bloody, full of revenge, and delighting in deadly
execution, licentious, swearers and blasphemers, common ravishers of women,
and murderers of children’, verklaart van dezen Edmund Spenser, de dichter van
1)
de Faerie Queen, in zijn View of the present state of Ireland (1596) , waarin de
‘gentle poet’ zich als een weinig beminnelijk ambtenaar doet kennen. Mogelijk ging
die kwade roep hun al vooraf, en in ieder geval sluit de schildering van Van Reyd
niet onaardig bij deze karakteristiek aan. Ongetwijfeld zal deze geschiedschrijver,
zelf een geboren Deventeraar, door vrienden en magen wel uitvoerig over de
zonderlinge verdedigers ingelicht zijn, maar zijn beschrijving (onze eenige directe
litteraire bron) is toch iets te rhetorisch om letterlijk aanvaard te kunnen worden. De
snoodheden, die hun in de officieele stukken, onlangs door Prof. Brugmans
uitgegeven, ten laste worden gelegd, zijn althans niet verbijsterend. Wij vernemen
daarin van ‘extorcions and exactions uppon the inhabitantes’ en van ‘grandes
insolences, que commettent les soldatz yrlandois dedans la ville de Deventer, et de
leurs façons de faire deshonnestés, dont ils usent au grand schandal des gens de
bien’, welke hierin schijnen te bestaan dat zij laat in de stad bleven passagieren;
2)
bovendien heeft een van hen eens een zwangere vrouw met zijn zwaard bedreigd .
Ontegenzeggelijk afkeurenswaardige gedragingen dus, maar welbeschouwd juist
wat men van een vreemd garnizoen in dien tijd mocht verwachten; - van de Waalsche
en Duitsche huurlingen in Staatschen dienst had men wel erger wangedrag gezien!
Het is te begrijpen dat men er te Deventer nog lang verontwaardigd over gebleven
is, maar zouden deze onregelmatigheden daarbuiten een zoo algemeenen afschuw
hebben gewekt dat de herinnering aan deze ‘wilde Ieren’ een halve eeuw later nog
levendig was? Het zwijgen over deze buiten-

1)
2)

Bij Morley, ed. cit., bl. 110-111.
Correspondentie van Robert Dudley, graaf van Leicester en andere documenten betreffende
zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden (Utrecht, 1931), I, 317, 341-2; II, 17-18, 34,
39.
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sporigheden door Bor en Van Meteren, en door de beide Spaansche bevelhebbers,
die bij het verraad betrokken waren, Taxis en Verdugo, in hun memoiren, geeft te
denken.
Wat ten slotte de reactie op de fatale ontknooping betreft, men zei in Holland niet
dat de Ieren of Stanley Deventer verraden hadden, maar dat de Engelsche
bondgenooten en de afwezige landvoogd de stad aan den Spanjaard verkocht
hadden, en verkondigde dit zelfs zoo luid en dreigend, dat het verbreiden van
1)
dergelijke geruchten bij plakkaat moest worden verboden . Indien de Iersche soldaten
hier echter ooit als echte ‘wilden’ te boek hebben gestaan, dan zullen zij in 1637 de barbaarsche verwoesting van Maagdenburg lag toen versch in het geheugen 2)
in die waardeering wel door Tilly's Kroaten verdrongen zijn . Daarentegen moet wel
worden toegegeven dat de naam en reputatie der overigens vermoedelijk reeds
lang vergeten ‘wilde Ieren’ van Deventer in die dagen door schriftelijke overlevering
weer in het geheugen kan zijn teruggeroepen, doordat men zich juist dan in Vondel's
omgeving weer met Van Reyd's verhaal bezig houdt. Diens geschiedenis wordt in
1626 eindelijk posthuum uitgegeven en beleeft in 1633 een tweeden druk; Dionysius
3)
Vossius vertaalt deze in hetzelfde jaar in het Latijn ; Hooft zal het requisitoir van
4)
Van Reyd weergeven zonder zijn naam te noemen in zijn Nederlandsche Historien .
Voor de ontwikkeling van de hier bestudeerde uitdrukking is het van belang dat het
adjectief bij den Deventerschen historicus eindelijk onjuist geïnterpre-

1)
2)

o

Pamflet Knuttel n 781 b.
Juist de Iersche huurlingen hadden zich in 1634 in de publieke opinie gerehabiliteerd door
het vastberaden optreden van Butler's Iersche compagnie tegen de samenzweerders van
Eger en door den welgemikten hellebaardstoot, waarmee kapitein Devereux de verraderlijke
plannen van Wallenstein in de kiem had gesmoord. De daad schijnt door beide partijen te
zijn toegejuicht, zoodat een Duitsch pamflet, waarin ‘Ebrox’ uitbundige lof wordt toegezwaaid,
o

3)
4)

te Brussel in het Nederlandsch vertaald en te Rotterdam herdrukt kon worden (Knuttel, n
2525, bl. 26).
Belgarum aliarumque gentium annales Auctore Everardo Reidano (Lugd. Bat., 1633).
den

In den 3

druk (Amsterdam, 1677), bl. 1128.
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teerd en in absoluten zin gebruikt voorkomt. Vossius gaat door op de fout door de
1)
uitdrukking door feros Hibernos te vertalen (bl. 101) .
Tot dusver heb ik ter verklaring van de bekendheid ten onzent met de ‘wilde Ieren’
den nadruk gelegd op de aanwijsbare schriftelijke overlevering. Wij mogen echter
niet uit het oog verliezen dat de uitdrukking zeer wel het eerst ingevoerd kan zijn
door zeevaarders op ‘wild Ierland’. Zonder op onze handelsbetrekkingen met dit
de

land in te gaan, kan hier aangestipt worden dat sedert de 14 eeuw de schepen,
die op IJsland stokvisch inlaadden, soms althans ‘Duvelingen’ aandeden, en zich
2)
daar dan wel eens moeilijkheden met de bevolking voordeden . Wij weten bovendien
3)
dat reeds vroeg Nederlanders zich blijvend in Ierland gevestigd hebben . Belangrijker
is echter dat in 1576 een stroom der Nederlandsche (Brabantsche?) emigratie zich
daarheen gericht heeft, en dat Sir Henry Sidney, de toenmalige onderkoning en
vader van den bekenden Sir Philip, toen het initiatief genomen heeft tot een
kolonizatie van veertig Hervormde gezinnen te Swords. In 1609 wordt melding
gemaakt van een Nederlandsch koopman Maximiliaan, die ijvert voor een vestiging
van zijn landgenooten in Ulster, onder de ‘wilde’ Ieren dus, en ook over dit plan
4)
wordt gunstig geadvizeerd . Indien Vondel door zijn ouders nog van deze eerste
emigratie in het jaar van de Spaansche Furie gehoord heeft, bestaat de mogelijkheid
dat hij aan deze vluchtelingen gedacht heeft toen hij Badeloch

1)
2)

3)

4)

Strada (De Bello Belgico decas secunda, Rome, 1647, bl. 332) verviel niet in dezelfde fout
en sprak van ‘Hiberni.. è siluestri omnes genere atque ferino’.
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland, ed. H.J.
Smit ('s-Gravenhage, 1928), I, 224, 369; II, 714-715, 798, 802, 808, 818-819, 820, 824,
828-829, 837.
Alice Stopford Green vermeldt een grafschrift op een voornamen Bruggeling in de kathedraal
van Waterford: Bruges crie et lamente, Apres son citadin. Waterford s'en augmente, D'avoir
fait tel butin (The making of Ireland and its undoing, Dublin en Londen, 1920, bl. 26, n. 4).
Men vindt de desbetreffende teksten bij Constantia Maxwell, Irish history from contemporary
sources, 1509-1610 (Londen, 1923), bl. 375-377.
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deed toestemmen in een uitwijking naar den ‘wilden Yr’.
In de latere teksten, bij Bernagie en vooral bij Wolff en Deken, overweegt het
overdrachtelijk en schertsend gebruik van de uitdrukking. Het is waarschijnlijk dat
deze ten slotte uit de schriftelijke overlevering (van het bericht bij Van Reyd?) in de
volkstaal is doorgedrongen; de plaats bij Brandt is daarvan dan het oudste voorbeeld.
De mogelijkheid daarnaast van hernieuwden import uit de Engelsche romanlitteratuur,
de

waarin de 18 -eeuwers zoo goed thuis waren, behoeft daarom nog niet ontkend
te worden.
Den Haag.
TH.M. CHOTZEN.
N a s c h r i f t . Na het bovenstaande voltooid te hebben, trof ik nog een merkwaardig
en oud voorbeeld van de daarin besproken uitdrukking aan: het Nederlandsche hs.
de

Libr. Brit. Mus. Add. 28.330 (16 eeuw) bevat een Corte Beschryvinghe van England,
Scotlande ende Irlond, waarin op fol. 34 een kostelijke teekening van twee ‘Wilde
Iresche’, welke in reproductie te vinden is bij W.C. Borlase, The dolmens of Ireland
(3 dln., Londen, 1897), tegenover het titelblad van dl. I.
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Koppen snellen
Wat er in het Woordenboek der Nederlandsche Taal over of met betrekking tot
dezen term te lezen is (het artikel K o p moet nog geschreven worden), staat in het
1)
artikel S n e l l e n en is het volgende :
S n e l l e n (I), onz., vroeger ook bedr. en wederk. zw. ww.
A) Bedr. 1). Met een object dat een wijze van gaan of in het algemeen
een beweging uitdrukt: haasten; bespoedigen.
In deze toepassing niet meer in gebruik.
De tijt snelt haren loop, CATS 1, 298b.
(Hij) Seyt dat hy... met een rassen spoet... wonder stil syn reyse snellen
moet, CATS 2, 96a.
Dies kreech ick groot verlanghen, En snelde myne vlucht, V.D. VENNE,
Sinnemal 4.
Krates... Die... naer 't strande snelt zijn treên, DE DECKER 1, 165.
Toen ick naer Cirtha snelde mijn' gangen, DE DECKER, 2, 390.
2) Jacht maken op en zich meester maken van, t.w. het hoofd van een
vijand. Als gebruik onder de Dajaks op Borneo en sommige andere volken.
De ontwikkeling van deze bet. is niet na te gaan.
Voorvechters en hoofden van hoogen rang, die meer dan drie koppen
reeds gesneld hebben, HORNER, Tijdschr. v. Neêrl. Indië, 1840, 347.
De vijand wordt verraderlijk van achter aangevallen, en knaphandig de
kop gesneld, die zij dan in triumf medevoeren, VERHUELL, Reis n. O.I. 1,
202.
Het snellen tot het verkrijgen van schutsgeesten en het snellen ter
voorziening in het doodenoffer, PLEYTE, in Tijdschr. Aardrijksk. Gen. 1891,
911.
Inderdaad, de ontwikkeling van deze, hier als tweede ver-

1)

Wdb. d. Ned. Taal XIV, kol. 2312.
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melde, beteekenis van snellen als transitief werkwoord, is niet na te gaan, en 't lijkt
volstrekt onmogelijk, dat men zou willen trachten haar te verbinden aan -, haar af
te leiden uit de onder 1) genoemde beteekenis, die van: bespoedigen; versnellen.
Een poging om de bet. 2) met de bet. 1) te combineeren wordt dan ook terecht in
1)
dit Woordenboeks-artikel gemist .
Ik geloof trouwens, dat wij de kwestie van eene ontwikkeling, hoe of waaruit dan
ook, niet eens behoeven te stellen; immers, het dunkt mij dat wij de uitdrukking: een
kop, of iemands kop, of koppen snellen isoleeren moeten; haar niet in verband met
Nederlandsche beteekenissen van snellen beschouwen, maar haar geheel op zich
zelf moeten nemen, en vragen of wij haar ook ergens anders vandaan kunnen
hebben, en zoo dit mogelijk of waarschijnlijk blijkt, de vreemde herkomst nader
bepalen, en nagaan - zoo mogelijk aanwijzen - langs welken weg wij er dan aan
gekomen zijn. Ik houd het er stellig voor dat wij deze uitdrukking ontleend hebben,
en ik heb mij even verbeeld zoo gelukkig te zijn van overtuigend te zullen kunnen
laten zien, langs welken weg, door welke bemiddeling. Al kan ik het denkbeeld van
ontleening nog niet opgeven; wat den weg en den tijd der ontleening betreft, waar
ik meende zoo zeker van te zijn, vond ik mij teleurgesteld.
Het spreekt vanzelf dat ik alleen denk aan ontleening uit het Hoogduitsch. In die
taal komt schnellen voor in toepassingen en verbindingen waar 't woord de
beteekenis heeft van: met een snelle, korte beweging slaan, stooten, stompen; met
een rasse, rappe beweging een slag, stoot of stomp toebrengen. Zóó in: einen an
-, auf -, vor die nase schnellen; einen vor die stirn schnellen; verg. ook hirnschneller,
2)
geschwinder schlag an den kopf. Het Duitsche Woordenboek omschrijft hier
schnellen als: schnippend schlagen; schnippen is volgens 't zelfde

1)
2)

3

V e r c o u l l i e , Bekn. Etym. Wdb. (1925). geeft van koppensneller een onbevredigende
verklaring als volgt: K o p p e n s n e l l e r m. = chasseur de têtes Mhd. snellen = wegslingeren.
Deutsches Wörterbuch 9, 1298.
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1)

Woordenboek : eine schnelle, kurze bewegung ausführen. - Transitief gebezigd
moet schnellen dan beteekenen: iets met een rasse, rappe beweging met, aan, of
ten opzichte van iets of iemand uitvoeren, verrichten; de uitdrukking einen kopf, of
köpfe schnellen zou men - indien deze verbinding in het Duitsche Woordenboek
vermeld ware - aangezien het ‘koppen snellen’ een verrichting met snijdend
gereedschap is -, aldaar waarschijnlijk omschreven vinden door: met een rassen,
rappen (zwaard)slag afslaan, van den romp verwijderen.
De opvatting dat schnellen als naam voor een rasse, rappe beweging, transitief
gebezigd, inderdaad beteekenen kan: iets of iemand met een snellen, korten slag,
stoot of ruk van iets verwijderen, vind ik - al komt, gelijk aangeduid, köpfe schnellen
er niet in voor - in het Duitsche Woordenboek door de volgende plaatsen bevestigd.
De eerste is te vinden in de Gedichte van G ö c k i n c k (G o e k i n g k ), welke
tusschen 1780 en 1782 gedrukt zijn, en luidt:
wer läszt den kopf sich gern vom rumpfe schnellen?
G ö c k i n c k 1, zuschrift A 4b (D. Wtb. 9, 1295).

De andere is te vinden in R ü c k e r t 's Firdosi en luidt aldus:
vom sattel schnellt er ihn (den feind mit dem lasso) wie den ball
der aufspringt von des schlägers prall.
(D. Wtb. 9, 1295).

Ik m e e n d e , na deze bevinding, en meen nog, dat wij de uitdrukking een kop,
iemands kop, koppen snellen uit of door het Duitsch moeten gekregen hebben. En
ik v e r m e e n d e nu aanstonds óók te weten, en te kunnen laten zien, hoe wij er
aan gekomen zijn, en door wie. Het ‘koppen snellen’ is volstrekt niet uitsluitend,
maar wel heel bijzonder, bekend als een gebruik der Dajaks op Borneo; de zending
onder de Dajaks

1)

D. Wtb. 9, 1337.
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is, omstreeks 1835, begonnen door de Rheinische Missions-Gesellschaft te Barmen;
de Duitsche zendelingen van die vereeniging zullen van 't ‘koppen snellen’ in hun
berichten natuurlijk melding maken, in die berichten zullen de Duitsche termen köpfe
schnellen en köpfeschneller zonder twijfel te vinden zijn. En dan, uit die berichten,
en bij ons als koppen snellen en koppensneller overgenomen, zijn ze al spoedig in
ons taalgebruik overgegaan. Zóó was mijn redeneering. De herkomst scheen ontdekt,
en de weg der bemiddeling aangewezen. Maar het is anders uitgekomen.
De overvloed van bewijzen die ik mij voorstelde te zullen vinden, bleek niet te
bestaan, en daarenboven, bij het noodzakelijk onderzoek of toch niet misschien
vóór het begin van de werkzaamheid der Rheinische Missions-Gesellschaft op
Borneo, in onze literatuur over Nederlandsch Indië de termen koppen snellen en
koppensneller al ergens gevonden worden, kwam ik tot een verrassende, maar voor
mijn kunstig gebouw vernietigende ontdekking.
Ik heb de Jahresberichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft van 1831 tot
1854, en ook de Berichte derzelfde Gesellschaft van 1849 tot 1856 zeer nauwkeurig
doorgelezen, maar er niet in gevonden wat ik er vast in had verwacht: rijk
bewijsmateriaal voor de termen köpfe schnellen en köpfeschneller; de geheele oogst
was één voorbeeld van Köpfeschnellen (als koppeling), en dat eerst in het Twaalfde
Jahresbericht (1840) in de volgende woorden van den bekenden Rhijnschen
zendeling en taalgeleerde H a r d e l a n d (in een verslag over de toestanden en
gebruiken op Borneo): ‘Tief im Innern Borneo's wohnt ein bis jetzt unzugängliches
Volk, die Dajak-Paris genannt. Bei ihnen ist das Köpfeschnellen noch an der
Tagesordnung’ (Zwölfter Jahresber., blz. 29). Natuurlijk is er in de door mij doorzochte
deelen herhaaldelijk melding van de z a a k , maar onder de benaming:
kopfabschlagen of kopfabschneiden.
Köpfeschneller komt in de Jahresberichte, en in de Berichte in 't geheel niet voor;
ik vond den Duitschen vorm alléén in
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het Dajaksch-Deutsches Wörterbuch van H a r d e l a n d (1856) op het Dajaksche
woord kajau dat door H a r d e l a n d gedefinieerd wordt als: Köpfeschneller und
zugleich Räuber. Een in de Jahresberichte en in de Berichte dikwijls voorkomende
benaming is: Kopfabschlager; Kopfabschneider. Het op jacht van menschenhoofden
gaan, heet er verscheidene malen: Köpfe suchen.
***
Al was het resultaat uiterst mager, de oogst der bewijsplaatsen allerschraalst,
zoolang ik voor onze Nederlandsche uitdrukking ‘koppen snellen’ geen ouder
plaatsen kende, dan die welke het Woordenboek der Nederlandsche Taal daarvoor
in 't artikel Snellen geeft, namelijk één uit 1835 in de Herinneringen van eene reis
naar Oost-Indiën, Dl. 1, blz. 202, van Q.M.R. V e r h u e l l (die reis werd in 1835
gemaakt), en een uit het jaar 1838 bij H o r n e r , in een opstel over 't koppensnellen
ste

bij de Niassers, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Neêrland's Indië III (1840), 1
Deel, blz. 347; zoolang durfde en mocht ik nog meenen, dat tòch het Duitsch der
Rhijnsche zendelingen de oorsprong kon (of zou) wezen van ons Nederlandsch
koppen snellen en koppensneller, namelijk door hun mondeling verkeer met de
Nederlandsche hoogere en lagere bestuursambtenaren op Borneo, en dan
bekendwording en verbreiding door dezer bemiddeling in het moederland of, en
óók, door zendingskringen hier te lande. Maar ik moest ook dat denkbeeld laten
varen, toen ik, door 't naspeuren bij latere schrijvers over Borneo, Ambon, Nias,
Celebes, Ceram, Halmaheira en andere eilanden, om te zien of door hen over de
herkomst van ons ‘koppen snellen’ en ‘koppensneller’ mogelijk alreeds iets was
gezegd, beweerd of gegist, zoodoende bekend werd met de titels van oudere
geschriften, die ik voor dit onderzoek niet ongelezen mocht laten. Mijn verrassing
was groot, toen ik in een werkje van het jaar 1827, getiteld: Aanteekeningen
gehouden op eene reize in Oost-Indië en gedurende een veeljarig verblijf in
onderscheidene Nederlandsche établisse-
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menten door J o h . O l i v i e r , voorheen Secretaris te Palembang, het volgende
onder de oogen kreeg:
‘Men heeft doorgaans een zeer verkeerd begrip van de Inlandsche
bevolking van Borneo en die van de Moluksche eilanden, door de
beschrijving van Valentijn onder den naam van Koppensnellers bekend.
Velen denken dat dit volk zoo wreed en wild is, dat zij even als tijgers in
het woud, uit enkele bloeddorst elkander verscheuren. De dayaks van
Borneo, en de alfoeren (Harafora's) van Halmaheira, van Tidore, van
Ternate enz. zijn koppensnellers, en niettemin een zeer goedaardig,
vreedzaam, trouw en eenvoudig slach van menschen. Het is, ja, bij hen
een bijgeloovig begrip dat zij een mensch geveld moeten hebben, en
deszelfs hoofd als een soort offerande, aan de priesters moeten ter hand
stellen, alvorens zij als man beschouwd kunnen worden of huwen mogen’.
Een bewijs dus van 't voorkomen van de benaming ‘koppensneller’ in het
Nederlandsch, een kleine tien jaar vroeger dan 't eerste begin van het zendingswerk
der Rheinische Mission op Borneo. Maar dat niet alleen, te gelijkertijd een plaats
welke V a l e n t i j n , zoo misschien niet als den vader, althans als gebruiker van die
benaming noemt. Zou men 't woord inderdaad bij dien schrijver aantreffen, het zou
er nog een honderd jaar ouder door worden (V a l e n t i j n 's Oud en Nieuw
Oost-Indien verscheen tusschen 1724 en 1726). Maar ik ben er niet in geslaagd,
het begrip in kwestie onder dezen naam bij V a l e n t i j n te vinden. Doch hoe 't ook
zij, honderd jaar ouder of jonger, van mijn oorspronkelijk denkbeeld blijft, in 't een
of in 't ander geval, niets over. Hoe wij aan de uitdrukking ‘koppen snellen’, en
daardoor aan het woord ‘koppensneller’ gekomen zijn, en wanneer, moet alsnog
onzeker en onbeslist blijven. Evenwel, ondanks het negatief resultaat, veroorloof ik
mij de geschiedenis van mijn onderzoek, als misschien toch niet geheel nutteloos,
te laten drukken. Ik voeg daaraan over vroegere benamingen der ‘koppensnellerij’
1)
nog iets toe .

1)

Aan een practischen wenk, om vooral ook in de daarvoor in aanmerking komende uitgaven
van de Linschoten-vereeniging na te gaan, of daaruit ook misschien de termen koppen snellen
en koppensneller, te voorschijn zouden komen, heb ik gaarne gehoor gegeven, maar zonder
die termen te vinden. - Ik heb ook nagegaan of in de Allgemeine Evangelische
Missionsgeschichte van JULIUS RICHTER, Band V (1931), Heft 1: Niederlündisch-Indiën, iets
over de g e s c h i e d e n i s van die termen voorkomt, en bevond dat dit niet het geval is. Ik
lees daar op blz. 4: Schädeljägerei, das ‘Koppensnellen’; blz. 31: Koppensnellerei; blz. 100:
Kopfjägerei, das sogenannte Koppensnellen. Dat zijn de Nederlandsche termen, maar zonder
historischen ondergrond of achtergrond overgenomen.
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De ‘sneltochten’ of ‘sneljachten’, om een paar moderne termen te bezigen, waren
natuurlijk bij onze oude zeevaarders en reizigers, bij onze Gouverneurs en hun
onderbestuurders, vóór V a l e n t i j n , geen onbekende zaken, maar zij spreken er
in hun journalen of rapporten van in een algemeene bewoording. Het be d r i j f heet
1)
bij hen ‘hoofden afslaan’; ‘hoofden’ of ‘koppen halen’ ; wij lezen van ‘de afgekapte
koppen harer doodsvijanden’ welke ‘de Indianen’ tot ‘een Zegenprael’ mede naar
2)
huis nemen, en ze daar aan hun Vrouwen vereeren ; van ‘afgekapte
Menschen-hoofden’ die ‘om aan de (lands-eer’) te voldoen, moeten worden
3)
‘gewonnen’ ; één algemeene -, een staande term is er nog niet voor in gebruik. En
4)
van ‘hoofden weghalen’ en ‘koppen halen’ lezen wij nu óók wel bij V a l e n t i j n ;
maar, als reeds gezegd, ‘koppen snellen’ heb ik in zijn werk nergens kunnen vinden.
Enkele malen echter vindt men in de oudere literatuur op 't bedrijf van 't ‘hoofden’
of ‘koppen’ halen, een bijzonder woord toegepast; een woord dat onze schrijvers
de

de

van de 16 en 17 eeuw gebruiken voor: uit stelen gaan; stroopen (vooral van
maraudeerende soldaten gebezigd), en dat bij B r e d e r o in den zin van: moorden,
5)
doodslaan voorkomt, namelijk moeskoppen . Met de mededeeling van de plaatsen
waar het

1)

2)
3)
4)
5)

o

Koppen halen, Reis van Gouv. Padtbrugge in de Minahassa, a 1679, in Bijdr. Kon. Inst. III
(1866) 1, blz. 310, 314, 318, 319; hoofden halen, R u m p h i u s , d'Amboinsche Rariteit-kamer
(1705), 115; hoofden afslaan, O l i v i e r , Land- en Zeetogten (1817-1826), II, 318.
W. S c h o u t e n , Oost-Ind. Voyagie (Amst. 1676), Dl. I, 59: Onse Indianen kregen oock hier
(Goram) veel afgekapte koppen van haar doot-vyanden (enz.).
V a l e n t i j n , Oud en Nieuw Oost Indien I, 2, 397b.
V a l e n t i j n , a.w. II, 1, 71-73a.
Zie Woordenboek der Nederd. Taal: M o e s k o p p e n (II).
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‘hoofden halen’ met dezen term genoemd wordt, worde deze ‘proeve van
woordgronding’, die echter géén vasten grond heeft kunnen leggen, besloten.
Men leest ze in enkele beschikkingen van de Compagnie, welke aan haar
bestuursambtenaren hun gedragslijn voorschrijven; zij hebben betrekking op het
noord-oostelijk deel van Ceram en zijn gegeven naar aanleiding van oorlogen en
1)
wederzijdsche sneltochten tusschen de strandbewoners en de Bergalfoeren .

Dispositie 11 Januarij 1678. - Het moeskoppen moet door de
strandbewoners tegengegaan worden, en daarom aan dezelve permissie
gegeven worden, om zich op dergelijke wijze tegen Alfoeren te
revengeren.
Dispos. 6 Febr. 1681, 19 Julij 1683 en 17 Jan. 1698. - De regering behoeft
zich dit moeskoppen niet heel zeer aan te trekken, moetende slechts het
evenwigt tusschen de beide partijen gehouden worden.
Dispos. 27 Jan. 1781. - Omdat de Compagnie zich in geene kwestie
zoude wikkelen, is het eene zaak van onzijdigheid, den strand Alfoeren
consent tot een optogt tegen de bergmoeskoppers te geven.
Indien het juist is, dat wij in deze citaten moeskoppen mogen opvatten in den zin,
waarin een hedendaagsch regeeringsbesluit van ‘koppensnellen’ spreken zou, op
een andere plaats zullen wij het in den gewonen, niet gespecialiseerden zin van:
uit stelen-, uit stroopen gaan, moeten nemen. Zóó in het verslag van zijn reis naar
Menado (Minahassa) in 1679 van den gouverneur der Molukken P a d t b r u g g e :
‘Tot zulk een openbare treffinge in het veld komen zij zelden...., maar meest
2)
moeskoppen zij, en beloeren elkander bij nacht en ter sluik’ . En desgelijks, maar
hier staat men toch in twijfel, op een plaats (rapport), aangehaald door V a l e n t i j n :
‘Dat dezelve zonder Pas-cedul tot voorbij den hoek van Tamoena (Ambon) quamen,
onder pretext van te visschen... dog dat

1)
2)

Zie V a n D o r e n , Beknopte beschrijving van Wahaai, op de Noord-oostkust van het eiland
Ceram, in Bijdr. Kon. Inst. IV (1856), blz. 206.
Bijdr. Kon. Inst. III, (1866) 1, 319.
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1)

zulks inderdaad alleenlyk maar was, om te moeskoppen, te rooven, en te moorden’ .
Als V a l e n t i j n -zelf aangaande de ‘Alfoereezen’ zegt: ‘Wanneer zij uit moeskoppen
zullen gaan om eenige koppen te halen, zijn zij gewoon met 8 of 10 jongelingen
2)
daar op uyt te snuyven’ , dan kan het niet anders of men moet, wegens de
uitdrukkelijke doelbepaling: om koppen te halen, moeskoppen nemen in den zin
van: uit stelen, op maraude gaan.
Leiden.
A. BEETS.

Kleine Mededeelingen.
167. Everaert I, 892.
In een lofzang op Maria, voorkomende in Everaert's Spel van Maria Hoedeken, vindt
men de volgende regels (Muller en Scharpé, blz. 32):
891. O Maria maechdelicke/ vyguere fluere
Elc meinsche loost/ van uwen labuere dhuere
Schoon bloeyende roose/ by uwer drachten dracht.

Daargelaten dat het verbum ‘lozen’ bij de dichter elders luesen luidt (XXII, 249), is
loost in de tweede regel geheel misplaatst. Met de eenvoudige verandering in looft
is alles in orde: ‘iedereen prijst (zegent) de ure van uw barensnood, schoon bloeiende
roos, om uw verheven kind’.
Leiden.
J.H. KERN.

1)
2)

V a l e n t i j n , Oud en Nieuw Oost Indien II, 1, 197a.
V a l e n t i j n , a.w. II, 1, 73a.
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Van lok en plok en hun verwanten, en over de etymologie van
geluk.
Het zal niet al te gewaagd zijn de woorden lok, in het Ndl. Wdb. onder Lok (I), (II)
en (III) behandeld, voor identiek te houden. Weliswaar schijnt een enkele beteekenis
niet gemakkelijk te passen in de aldus verkregen reeks (nl. die van ‘rolletje
geldstukken’, waarvoor het in Breda gebruikt is of wordt; zie Ndl. Wdb. VIII, 2633),
doch van veel belang is dat bezwaar misschien toch niet.
De algemeene beteekenis waarvan men zal moeten uitgaan is ‘vezelig, pluizig
bosje; vlok’. Dat Lok (III) ook met het onzijdig geslacht voorkomt, hindert niet: veel
stofnamen hebben, vooral in Groningen, de neiging onzijdig te worden. De Ogerm.
vormen wijzen er op, dat het woord aanvankelijk m. was; de vormen met -e zijn
oorspronkelijk zw. masc. geweest en eerst later vr. geworden (zie Weigand-Hirt op
L o c k e ).
Dat dit gemeengerm. subst. lok verwant is met een ww. lûkan dat ‘trekken’
beteekent, heeft Verdam (Mnl. Wdb. 4, 742) aangenomen; en Hirt houdt het voor
1)
mogelijk dat nhd. locke bij mhd., beiersch liechen, ‘trekken, plukken’ behoort . Doch
daarmee kan dit znw. niet onmiddellijk samenhangen: het is veel nauwer verwant
met nhd. locken, evenals nnl. lok met lokken, welke ww. aanvankelijk stellig ‘trekken’
2)
hebben beteekend .
Van Wijk heeft in den tweeden druk van Franck's Etymol. Wdb. er op gewezen,
dat er een zeker parallelisme bestaat tusschen lokken en plokken: evenals men
naast dit laatste woord een jan-verbum (plukken) vindt, kwam er in het Ogerm.

1)
2)

De opvatting van M. Heyne in D. Wtb. 6, 1102 is misschien minder waarschijnlijk.
Zie Cosijn in Noord en Zuid 10, 200 vlgg.
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zulk een vorming voor naast lokken, t.w. ohd. lucchen. Zeer waarschijnlijk hadden
de ôn-verba aanvankelijk een andere beteekenis dan die met het jan-suffix; bij de
woordfamilie van lokken is van dat verschil nog iets te herkennen. Ohd. lochôn nl.
kon volgens Graff (2, 144 vlg.) beteekenen mulcere, de-, permulcere, palpare,
opvattingen die uit een beteekenis ‘zachtjes slaan, kloppen (t.w. zooals men een
dier liefkoost)’ kunnen zijn ontstaan, en aan inculcare (zie ald.) kan een begrip als
‘stooten’ ten grondslag liggen. Was dit ôn-ww. misschien primair, en het jan-verbum
(*lukjan) denominatief, nl. gevormd van *lukka(n)- (nnl. lok)? Het is mogelijk, doch
niet te bewijzen, en in de jongere taal is de stand van zaken sterk vereenvoudigd.
- Van plokken bestaan weliswaar nog altijd twee vormen, doch daarbij is, ook in het
Ogerm., die verscheidenheid van beteekenis die lokken heeft gehad onbekend.
De overeenkomst tusschen de *luk- en de *pluk-familie, zoowel in beteekenis als
in den vorm, gaat nog verder. In de eerste plaats wordt zoowel lokken als plokken
1)
voor ‘zuigen’ gebezigd , een opvatting die misschien uit die van ‘trekken’ is te
verklaren. Verder kent het Ogerm. een vorm *lokôn (nl. in ohd. lochôn), zooals het
ook *plokôn zal hebben bezeten (zie Plantijn en Kiliaan op p l o k e n ). En eindelijk
kwamen van beide wortels ook vormen met ogerm. û voor: ogerm. lûkan heeft o.a.
2)
‘trekken’ beteekend , en van nnl. pluiken ‘plukken’ kan men hetzelfde aannemen.
Daar de ww. van de wortels *lū̆k en *plū̆k in vorm en beteekenis zoozeer op elkaar
gelijken, zal het niet te gewaagd zijn hetzelfde van de daarbijbehoorende substantiva
te onderstellen. Plok komt in een groote verscheidenheid van beteekenissen voor;
men vindt het voor: een klodder, een handvol, een bosje, een vezelige, dradige,
pluizige massa, een groote hoeveelheid van iets, ook voor: vangst, buit, fortuintje,
buiten-

1)
2)

Zie Ndl. Wdb. VIII, 2647 en XII, 2728.
Zie Cosijn, l.c., blz. 201. Het is tot op dezen tijd bewaard in sommige Engelsche tongvallen,
met de beteekenis ‘wieden, onkruid uittrekken’: to louk.
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kansje. In plokworst, dat bij ons uit het Nd. is overgenomen, beteekent het
‘fijngesneden stukjes vet’ en eng. pluck komt voor voor de ingewanden van een
1)
dier , d.w.z. de kleinere stukjes vleesch. Zou tenslotte nhd. pflock ‘houten pin’ niet
ook identiek kunnen zijn met het Nnl. woord? Men vindt een soortgelijken overgang
2)
van beteekenis bij klad .
Veel van die opvattingen zijn bij lok terug te vinden. Die van ‘vezelige, pluizige
massa’ is de algemeen bekende; die van ‘stukje, brokje’ wordt opgegeven door
3)
Fischer (Schwäb. Wtb. 4, 1270 ), en ‘een zekere hoeveelheid, een massa, b.v. van
4)
geld’, vindt men als beteekenis vermeld voor Hessen en Zwitserland .
Men zou verder kunnen denken aan begrippen als: ‘hoeveelheid, portie die iemand
door het lot wordt toegewezen’, en: ‘datgene wat het noodlot iemand toedeelt’.
Gesteld dat naast dit enkelvoudige lok een collectivum bestond, gevormd met het
praefix ga- en het suffix - a (*galukki a- naast *lokka(n)-), zou dat woord dan niet
geïdentificeerd mogen worden met nnl. geluk, nhd. glück? Men zou dan moeten
aannemen dat de oudste, collectieve beteekenis: ‘al wat iemand ten deel valt, alles
wat de fortuin hem schenkt’ later is verzwakt; immers niemand denkt bij geluk nu
5)
nog aan een collectivum. Doch zooiets kwam meer voor: Wilmanns geeft voor het
Ohd. en het Mhd. een reeks van voorbeelden dat een collectivum in beteekenis
geheel of nagenoeg gelijk is aan het enkelvoudige znw. waarvan het is afgeleid. Bij
lok en geluk zou de toestand dan in zoover anders zijn, dat het oorspronkelijk verband
tusschen beide niet is bewaard; zijn ze inderdaad etymologisch zoo nauw verwant
als hierboven wordt ondersteld, dan moet

1)
2)
3)
4)

N.E.D. VII, 1010c.
Zie Ndl. Wdb. op Klad (I), de bet. E).
L o c k e n , zerstückelter Eierkuchen.
Zie Vilmar, Kurhess. Idiot. 252; Schweiz. Idiot. 3, 1251. Misschien is lok in den zin van ‘rolletje
geldstukken’ (zie hierboven op blz. 1) aldus te verklaren.

5)

Wilmanns, Deutsche Grammatik 2, 241 vlg.

2
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1)

men aannemen dat de beteekenissen later van elkaar zijn afgeweken .
In een concrete opvatting is geluk nl. niet bekend, ook niet in het Hd. of in Duitsche
dialecten. En in een beteekenis die vrij dicht staat bij de concrete is het tot nu toe
slechts éénmaal aangetroffen, en wel in het Mhd., waar het staat voor ‘het iemand
2)
door het lot toegewezen beroep’ . Doch het is niet te gewaagd aan te nemen dat
het in een dergelijken, of nog meer concreten zin aanvankelijk vaker voorkwam:
ook bij gr. μοῖρα en bij gr. αἶσα heeft de beteekenis ‘lot, noodlot’ zich ontwikkeld uit
die van ‘deel, gedeelte, aandeel’, en hetzelfde geldt van nnl. lot ten opzichte van
eng. lot.
Formeel is de hier gegeven combinatie stellig aannemelijker, dan die met nhd.
3)
gelingen, waaraan men op gezag van Pau langen tijd heeft vastgehouden, doch
1

waarvan vele etymologen thans de onhoudbaarheid inzien (men zie b.v. N.E.D. VI ,
486 b op L u c k , sb.). Bradley wijst in N.E.D. ook reeds op een mogelijk verband
van luck met nhd. locken, evenals Götze doet voor glück in den elfden druk van
Kluge's Etymol. Wtb., die thans door hem wordt bewerkt. Bradley ziet niet hoe de
beteekenissen van subst. en verbum met elkaar in verband gebracht kunnen worden,
Götze heeft zich glück waarschijnlijk gedacht als: ‘datgene wat den mensch lokt,
waarnaar hij haakt’. Doch de hier gegeven combinatie is misschien natuurlijker, en
zij wordt door parallellen gesteund: lokken (of eigenlijk ohd. lucchen) kan op dezelfde
manier een denominatief zijn van ogerm. *lukka(n)- als plukken van plok, pluimen
van pluim, plunderen van plunder enz. Het eenige dat niet bewezen is, blijft dus,
dat geluk inderdaad een collectiefformatie is van lok.
L e i d e n , October 1932.
JACOBA VAN LESSEN.

1)

2)
3)

Dat lok, voorzoover het voorkomt naast luk, den in de oude volkstaal gebruikelijken, door
procope van ge- ontstanen vorm van geluk, identiek zou zijn met het hier bedoelde *lokka(n)-,
is onwaarschijnlijk.
Müller en Zarneke, Mhd. Wtb. 1, 1049b: ‘vregete si wannen si wêren und waʒ ir glucke were.
dô sageten si iʒ ime: wir sint erzte’.
P.B.B. 7, 133, noot 2.
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Naschrift bij kakeichie enz.
In aansluiting bij hetgeen ik Dl. 51, blz. 91 vlgg. van dit Tijdschrift gezegd heb over
de etymologie van kakeichie en klakkooi kan nog de volgende plaats uit Bormeester's
klucht, 't Nieuwsgierig Aegje (blz. 2), worden genoemd. Sjoert, de man van Aegje
vertelt dat zijn vrouw op reis is gegaan om Antwerpen te zien, dat hij haar flink wat
zakgeld heeft gegeven en dat ze haar mooiste kleeren meegenomen heeft. Er volgen
dan deze regels:
Kerrement hoe wilse prijke ongder dit vreemt geway,
Staa op, staa op sel't weese, hier komt Mevrou van Kakay.

De beteekenis van de laatste woorden zal ongeveer zijn: hier komt mevrouw de
Druktemaakster, mevrouw Lawaai. Hoe Kakay moet worden opgevat is moeilijk te
zeggen; het aannemelijkste is misschien er een nomen actionis in te zien. Daar
kakeien en zijn verwanten slechts sporadisch voorkomen en -kwamen in het
Nederlandsch, is dit nieuwe bewijs voor het bestaan er van wellicht de moeite waard.
Professor Kloeke in Hamburg was zoo vriendelijk mij op deze plaats opmerkzaam
te maken.
JACOBA VAN LESSEN.
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Reinaert-studiën.
III. Aernout en Willem.
... ‘und kein Ende!’ In de kwarteeuw, alweer verloopen sinds de onverhoopte
ontdekking van een nieuw volledig handschrift van onzen Reinaert I, heeft de
daardoor gebrachte verrassing, de nieuwe auteursnaam A(e)rnout, in het kamp der
Nederlandsche philologie heel wat stof doen opwaaien, dat meerendeels de beide
bovengenoemde namen omdwarreld en daardoor de met die namen verbonden
vraagstukken veeleer verduisterd dan verhelderd heeft. Vooral in Reinaerts eigenlijk
vaderland, Vlaanderen, zijn, begrijpelijk genoeg, vele vaardige pennen in beweging,
is een stroom van verhandelingen aan 't licht gebracht, niet zelden zich bewegende
op het terrein van den befaamden proloog, vanouds een geliefd worstelperk, waar
de meest uiteenloopende verklaringen en de scherpzinnigste redeneeringen elkaar
kruisten. Naast een ouderen vossenjager als Leonard Willems, bekend door talrijke
welgeslaagde, in belang en gevolgen rijke ‘avonturen’ op dit, gelijk op menig ander
jachtterrein, zijn ettelijke ‘versche’ jagers (Vlaamsche, en ook een Waalsche) in 't
veld verschenen: Stracke, Van Mierlo, Vercoullie, De Keyser, Delbouille. Dat
Noord-Nederland, waar al deze opstellen tot dusverre nog weinig gerucht gemaakt
hebben, zich in dezen niet blijft bepalen tot een belangstellend gadeslaan, maar
ook een woord wil medespreken over dit belangrijk vraagstuk onzer
gemeenschappelijke middeleeuwsche literatuurgeschiedenis, moge blijken uit de
volgende bladzijden, die eene, noodwendig ietwat breedere, samenvatting en
critische bespreking dezer (soms zéér breedvoerige, maar ook veelszins belangrijke)
betoogen bedoelen.
Gelijk zoo vaak bij de behandeling van vraagstukken uit het gebied onzer
‘Middelnederlandsche’, d.i. meestal Vlaamsche,
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Brabantsche of Limburgsche taal en letteren, hebben ook hier de Zuidnederlandsche,
meestal Katholieke philologen, geboren en getogen in de geboortegewesten onzer
oudere ‘Dietsche’ cultuur, en daardoor vanzelf vertrouwd met de plaatselijke
gelegenheid en gesteldheid van het land, met de geschiedenis, de taal, de zeden,
den godsdienst van het volk dier gewesten, een aanmerkelijken voorsprong op
hunne veelal Protestantsche, Noordnederlandsche vakgenooten, die zich met veel
meer moeite, uit de verte, met dat alles moeten trachten vertrouwd te maken.
Gewapend met eene eerbied wekkende kennis en belezenheid vooral in de
(kerk)historische en theologische literatuur en met een schranderen speurzin en
geschoolden logischen betoogtrant, heeft meer dan één dezer Zuidnederlandsche
geleerden in den laatsten tijd over vele vraagstukken een, dankbaar te aanvaarden,
nieuw licht verspreid. Maar zij hebben ook wel eens, (meer historisch dan
philologisch, bepaaldelijk taalkundig) voorbereid - en misschien niet geheel buiten
invloed van zekere verklaarbare en verleidelijke, maar toch niet onbedenkelijke
‘Dietsche’ (een enkele maal zelfs bijzonder Brabantsche of Vlaamsche), in
‘nationalisme’ ontaardende vaderlandsliefde -, over onze middeleeuwsche
‘Nederlandsche’ letteren, met name ook over den Reinaert, verschillende vernuftige
gissingen geopperd (soms ook weer plotseling prijsgegeven!) en stoute besluiten
getrokken, die den indruk maken de vrucht te zijn eener neiging om, door gissing
op gissing te stapelen, te veel te willen, en daardoor te weinig te kunnen bewijzen,
blijk gegeven van het gemis der befaamde ‘ars nesciendi’, die met berusting de
grenzen onzer kennis erkent; ten gevolge waarvan zij 't, ondanks bovengenoemde
eigenschappen, soms niet verder brengen dan tot het aantoonen van zekere min
of meer waarschijnlijke mogelijkheden. Al hetgeen toch niet doodgezwegen of
onbesproken, ten deele on w e e r s proken, mag blijven.
Het geldt hier drie verschillende, maar toch nauw met elkaar samenhangende,
ten deele ingewikkelde vraagstukken; waarin de onderstelling van (gewaande?)
verlorengegane middeleeuw-
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sche, Walsche of Dietsche gedichten geen geringe rol speelt:
A. De o o r s p r o n k e l i j k h e i d van Reinaert I (A): v e r t a l i n g of v o o r b e e l d
van Renart I (le Plaid)?
B. Het dubbel a u t e u r s c h a p van Reinaert I (A en B): A e r n o u t en Willem of
alleen Willem?
C. De t i j d s - (en p l a a t s ) b e p a l i n g van Reinaert I (A en B): midden der 13de
de

of eind der 12

eeuw?

A. De oorspronkelijkheid van Reinaert I A.
Verrassend, ja schier verbijsterend was voor belangstellenden Van Mierlo's pleidooi:
1)
‘Voor Arnout's Oorspronkelijkheid’ . Daar werd betoogd dat A(e)rnout de dichter
zou geweest zijn van een oorspronkelijk, doch onvoltooid gebleven, Dietsch (d.i.
niet naar het Walsch vertaald of bewerkt) gedicht over Reinaert, hetzij al dan niet
2)
in hoofdzaak = de eerste helft van onzen Reinaert I A: vs. 1 - ± 1750 of wel ± 1892 ;
welk Dietsch gedicht later vrij vertaald zou zijn in 't Walsch: de beroemde eerste
‘branche’ (wellicht nog in een ouderen vorm dan waarin wij ze nu kennen) van den
Oudfranschen Roman de Renart. Het onvoltooide Dietsche stuk zou dan later door
Willem zijn voortgezet en voltooid. Dit laatste stemde overeen met de thans
vermoedelijk vrij algemeen aanvaarde voorstelling; doch de eerstgenoemde stelling
of gissing was geheel

1)
2)

Versl. en Meded. der Vl. Ac. 1927, 1071-1118; Gesch. v.d. Onl. en Mnl. Letterk. (1928) 105-6.
Hier en verderop verwijs ik, tenzij uitdrukkelijk eene andere uitgave genoemd wordt, naar
mijne critische editie van R. I (1914) en derzelver verstelling (behoudens vss. 741-96, die
2

2

2

ingevolge Cc. 363 aldus zijn omgezet: 791-6 > 741-6 , 743-66 > 747-70 , 741-2 > 771-2 ,
2

767-90 > 773-96 ). - Voor de gebezigde afkortingen der titels van mijne en anderer geschriften
over den R. - de veelvuldige aanhaling der eerstgenoemde moge verschooning vinden! veroorloof ik mij te wijzen naar mijn Crit. Comm. op V.d.v.R. (‘Cc.’, 1917), VII-VIII; waarbij
nog, ter vermijding van misverstand, dient herinnerd, dat in Td. de e e r s t e helft (A) nog aan
Willem, de t w e e d e (B) aan Aernout is toegeschreven; welke voorstelling ik in ‘Aernout en
2

Willem als de twee dichters van Reinaert I gehandhaafd’ (‘Td. ’: Tschr. v. Ned. T. en L. XLI
(1922), 65-114) heb prijsgegeven voor de omgekeerde, meer natuurlijke: Aernout dichter van
A, Willem voortzetter en voltooier van B (zie ben., blz. 41, noot 1).
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nieuw en opzienbarend! Althans oogenschijnlijk nieuw. Eigenlijk was zij immers
1)
slechts de h e r n ieuwing der door J.F. Willems bijkans eene eeuw geleden in de
Inleiding (XXVII-XLVI) zijner uitgave van den Reinaert (I en II) (1836) geopperde,
doch door Jonckbloet in de Inleiding (XXIX-XXXIII) zijner uitgave van R. I (1856),
naar men meende, voorgoed weerlegde, gelijkluidende stelling: Renart I < Reinaert
I; die thans echter door Van Mierlo ‘ontgraven’, en ten deele met dezelfde, aan
1)
Willems ontleende, ten deele met nieuwe bewijsgronden betoogd werd.
Aan eene bespreking en bestrijding van V.M.'s betoog moge echter eene
algemeene beschouwing voorafgaan van de waarschijnlijkheid eener dergelijke
2)
betrekking tusschen een Ofr. en een Mnl. gedicht. V.M. gewaagt, hier en elders ,
van het ‘vooroordeel’, dat de Mnl. literatuur altijd onoorspronkelijk, uit het Fransch
of uit het Latijn vertaald of althans bewerkt, nagevolgd zou moeten zijn; welk
‘vooroordeel’ hij (gesteund door zijn ordebroeder en medestander Stracke) dan ook
hier, evenals in zijne ‘Geschiedenis der Oud- en Middelnederlandsche letterkunde’,
met alle macht van vernuftige gissingen en scherpzinnige redeneeringen, ten deele
op grond van Latijnsche getuigenissen, bestrijdt. Inderdaad, zoo men wil, een
‘vóór-oordeel’; mits genomen in den eigenlijken, niet aanstonds ongunstigen zin
van: algemeene, o p d e e r v a r i n g g e g r o n d e zienswijze omtrent een
‘twijfelstuk’, die eene met deze algemeene ervaring strijdige stelling of gissing
aanvankelijk met eenig wantrouwen doet bejegenen. Zoo ook hier. Immers, hetzij
men 't met leede of met onverschillige oogen aanziet, sluiten kan men ze niet

1)

1)

2)

Wiens voorstellingen en gissingen ook elders, met rechtmatige Vlaamsche piëteit, weder
opgehaald worden; zonder dat hij daarbij echter steeds en telkens als de eerste zegsman
genoemd wordt. - Dit vraagstuk was trouwens toen in zooverre anders gesteld, als het niet
R. IA gold, maar den g e h e e l e n R. I (A en B) i n z i j n e b e t r e k k i n g tot R. II, welk
jonger werk toen aan Willem (Utenhove) toegeschreven werd!
Wiens voorstellingen en gissingen ook elders, met rechtmatige Vlaamsche piëteit, weder
opgehaald worden; zonder dat hij daarbij echter steeds en telkens als de eerste zegsman
genoemd wordt. - Dit vraagstuk was trouwens toen in zooverre anders gesteld, als het niet
R. IA gold, maar den g e h e e l e n R. I (A en B) i n z i j n e b e t r e k k i n g tot R. II, welk
jonger werk toen aan Willem (Utenhove) toegeschreven werd!
Tschr. v. Taal en Lett. XI (1923) 156-7; Vl. Ac. 1927, 1081; Gesch., passim.
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voor het feit van den overwegenden, schier overstelpenden invloed, sedert de oudste
de

tijden tot in de 19 eeuw, door de Romeinsche en Romaansche cultuur, taal, letteren
en kunst geoefend op onze ‘Dietsch-Duutsche’, later ‘Nederlandsche’; eerst en
vooral in Vlaanderen en van daar, uit het ZW., zich in vaak vertraagd tempo en
verzwakte kracht uitbreidende tot zelfs in het NO., doch hier stuitende op,
ruimschoots opgewogen door een Oost- of Overlandschen invloed en (in
de

N o o r d -Nederland) eerst in de 18 eeuw ernstige mededinging vindende in
Engelsche en Hoogduitsche stroomingen. Deze algemeene stelling behoeft toch
zeker evenmin nader betoog als de bijzondere, dat voor verre de meeste Mnl. (gelijk
trouwens ook voor zeer vele Mhd., in 't algemeen Westeuropeesche) zuiver literaire
werken - historische en stichtelijke (mystieke) werken dus buiten beschouwing
gelaten - een meer of min vrij vertaald of nagevolgd Walsch of Latijnsch origineel
of voorbeeld aangewezen of ten minste waarschijnlijk gemaakt is. Zeker, tot dusverre
is dit niet het geval b.v. voor Karel ende Elegast, Walewein, Moriaen, noch voor de
zgn. ‘abele spelen’; waarvan de stoffen en de namen trouwens meestal in de
Oudfransche literatuur terug te vinden zijn of daarheen verwijzen, zoodat zij, zoo al
niet vertaald, toch ‘nagezongen’ zijn. Maar al mocht eens blijken dat wij deze en
sommige andere werken tot zekere hoogte oorspronkelijk, d.w.z. niet rechtstreeks
naar één bepaald Fransch (of Latijnsch) werk vertaald of vrij bewerkt, mogen achten,
dan ware toch altoos de o m g e k e e r d e betrekking: eene vertaling of bewerking,
in de middeleeuwen, van een Walsch gedicht uit of naar een Dietsch nog iets geheel
anders, iets dat niet van te voren waarschijnlijk, integendeel stellig o n w aarschijnlijk
zou zijn. Mij althans staan geene andere middeleeuwsche vertalingen of bewerkingen
uit Dietsche literaire werken voor den geest dan, in het (algemeen-Westeuropeesche)
Latijn: Maerlant's Martijnzangen, en... inderdaad onze Reinaert I; in 't Fransch alleen
de

de

dezelfde Martijnzangen. Wel zijn (veel) l a t e r , in de 15 , 16

de

en 17

eeuw,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

38
enkele middeleeuwsch-Nederlandsche mystieke en historische geschriften, als
Ruusbroec, Heelu en de Grimbergsche Oorlog, in 't Latijn of (en) in 't Fransch, en
is ook vrijwat zestiendeeuwsche Nederlandsche literatuur in 't Latijn (Elckerlijc, Anna
Bijns ten deele enz.), in 't Engelsch (Elckerlijc, Mariken van Nieumeghen,
Proza-Reinaert enz.), of (zelfs!) in 't Fransch (Marnix Biencorf, het volksboek van
den in Frankrijk vergeten Reinaert) vertaald of bewerkt. Maar dit alles is m.i. toch
de

altoos nog heel iets anders dan eene vertaling, volgens Van Mierlo reeds in de 12
eeuw, van een Dietsch zuiver literair werk in het Walsch; dit lijkt mij vrijwel ongehoord:
in strijd met al wat wij weten van de toenmalige toestanden en betrekkingen. Eene
‘wisselwerking’ tusschen Dietsche en Walsche literatuur, door V.M. (Vl. Ac. 1927,
1081) ‘a priori waarschijnlijk, althans niet uitgesloten’ geacht, schijnt mij daarentegen
in hooge mate onaannemelijk.
Maar Dr. V.M. zal allicht, hiertegenover, triomfantelijk wijzen op de drie zooeven
genoemde Latijnsche, Engelsche en Fransche vertalingen juist van onzen Reinaert,
als een ‘vermaard Dietsch gedicht’ reeds aanstonds eene overzetting in het Latijn
waardig gekeurd (‘Fabula Reinardi, sicut reor, a g n i t a m u l t i s T e u t o n i c e
s c r i p t a metrificata sonet’: Rein. Vulpes, vs. 1). Inderdaad. Maar - om nu van
jongere vormen als de v i j f t iendeeuwsche Engelsche en de z e s t iendeeuwsche
Fransche vertaling te zwijgen - ook deze in Vlaanderen door een Brugschen ‘clerc’
omstreeks 1270 gemaakte, zeer getrouwe Latijnsche vertaling van het, zoover wij
weten, toen eenige Vlaamsche ‘dierenepos’ is toch altoos iets gansch anders dan
eene zeer vrije bewerking, eene eeuw vroeger - naast verscheidene bestaande
Fransche branches! - door een Noordfranschen trouveur van zoodanig Vlaamsch
werk ware.
de

En zulk eene onderstelling eener Fransche vertaling, in de 12 eeuw, van een
Mnl. gedicht, op grond dezer algemeene ervaring van te voren reeds zeer
onwaarschijnlijk, wordt dit nog meer, wanneer men de groote verbreiding en bloei
van
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1)

den Oudfranschen Roman de Renart , blijkende uit de 23 hss., bevattende een of
meer der 27 ‘branches’, vergelijkt met de 3 geheel of gedeeltelijk bewaarde hss.
van onzen Mnl. Reinaert I (en de 2 van R. II). Ook uit dit oogpunt bezien, schijnt het
aannemelijker dat één Dietsch gedicht bewerkt, verbeterd en vermeerderd is naar
2)
een der 15 oudere, reeds omstreeks 1200 bestaande Walsche ‘branches’, dan dat
een dezer laatste, bij uitzondering, bewerkt zou zijn naar een Vlaamsch origineel!
Zoover ik weet heeft ook nog nooit iemand er aan gedacht den omstreeks 1152
in Vlaanderen door een Vlaming gedichten Middellatijnschen Ysengrimus voor eene
vertaling uit een ondersteld Vlaamsch werk te houden: dit ware evenzeer in strijd
met hetgeen wij thans meenen te weten omtrent den toen gewonen loop van zaken:
de cultuur, de literatuur niet van onderen, uit het volk opgekomen, maar van boven,
uit de hooger ontwikkelde kringen, vooral uit de kloosters, neergezegen.
Zoo zouden dus alleen zeer bijzondere, vaste, onweerlegbare bewijsgronden ons
van dit algemeene ‘vóór-oordeel’ kunnen doen afwijken. Welke zijn nu die
3)
argumenten, op grond waarvan Van Mierlo zijne inderdaad ‘vermetele taak’
4)
aangedurfd heeft? Ze zijn, herhaaldelijk door hem opgesomd , in hoofd-

1)

de

de

Een groote, langdurige, maar toch niet duurzame bloei! De ‘epigonen’ der 13 en 14 eeuw:
Renart le bestourné, Couronnement de R., R. le nouvel en R. le contrefait hebben de
de

belangstelling blijkbaar uitgeput en gedoofd; zóózeer dat in de 16 eeuw de ‘naamhaftige’
Renart in zijn Fransch vaderland geheel vergeten was (door de bovengenoemde vertaling
van het Nederlandsche volksboek, als Reynier, zeker slechts eene zeer beperkte bekendheid
de

herkreeg), en in de 17 eeuw La Fontaine in zijne bewerkingen van Latijnsch-Grieksche of
Oostersche fabelen, naar allen schijn zonder eenige heugenis van den middeleeuwschen
held, den naamloozen renard (soms, naast maître corbeau, ook maître -, elders compère
renard) opnieuw vermaard maakte, als den vriend en leermeester van jong en oud in het
de

2)

3)
4)

de

wijde gebied der Fransche cultuur tijdens de 18 en 19 eeuw.
Zie Foulet, Le Roman de Renard, 118. - Dat volgens dezen de Ofr. br. II een en ander ontleend
zou hebben aan den Ysengrimus - L. Willems acht trouwens 't omgekeerde veeleer
waarschijnlijk - mag natuurlijk niet als een voorbeeld, voorlooper eener vertaling uit het
V l a a m s c h in het Fransch aangevoerd worden: de Latijnsche (kerk)taal was immers inter(of supra-)nationaal.
Vl. Ac. 1927, 1080.
Vl. Ac. 1927, 1080-1132; 1929, 756-68.
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zaak de volgende; naast welker beknopte samenvatting ik telkens de tegenwerpingen
van Delbouille, mij e.a. zal plaatsen, die, ten deele trouwens ook bij hem zelf reeds
1)
gerezen, zijn ‘achterdocht’ (n a d enken) en twijfel gewekt en den weg voor zijne
latere palinodie gebaand hebben.
1. Willems ‘voorbericht’, dat hij ‘na den walschen bouken’ zijn gedicht had opgesteld,
geldt a l l e e n voor het door hem bewerkte tweede gedeelte, R.I B, heeft dus g e e n
betrekking op Aernouts gedicht, al dan niet omgewerkt te vinden in R. I A. Aldus,
2)
zeer beknopt, doch naar ik meen juist weergegeven, V.M.'s eerste argument ; welks,
hier nog niet uitgesproken, maar kennelijke bedoeling is, den weg vrij te maken voor
een betoog van ‘A.'s oorspronkelijkheid’.
Staat het inderdaad vast dat W. met die veelbesproken ‘walsche bouke’ a l l e e n
op de door hem zelfstandig - juist in véél geringer mate naar het Fransch! - bewerkte
tweede helft doelt? Kan, mag men niet met evenveel, neen met veel meer recht
aannemen dat hij, Aernouts onvoltooid gedicht - welks afhankelijkheid van het
vermaarde Ofr. gedicht Le Plaid hem welbekend was - min of meer omwerkende
en, m e d e naar Fransche bronnen, voortzettende, het geheel (R. I: A + B) met de
toenmaals gewone vrijmoedigheid als z i j n werk beschouwde en bestempelde en,
van dit standpunt dan ook te recht, ten aanzien van het g e h e e l e (ten deele
ontleende en omgewerkte, ten deele eigen) werk de dáárop, op A e n B, inderdaad
toepasselijke uitdrukkingen ‘uten’ (of ‘na den’) ‘walschen bouken’, en ook ‘begonnen’,
3)
bezigde? Ik laat se in vs. 8 terugslaan op vite (7), vervat in de walsche bouke (8):
4)
de of eene verzameling Walsche ‘branches’ van den Roman de Renart . Deze
uitlegging heeft, in deze ‘glibberige’

1)
2)
3)
4)

Vl. Ac. 1929, 44-5, 405-6.
Vl. Ac. 1927, 1080-3.
2

Zie deze opvatting ook door Kluyver en Jellinek verdedigd: Td. 103.
2

Zie dit reeds breeder uiteengezet in Td. 112-3.
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materie, m.i. ten minste evenveel recht van bestaan als die van V.M., waarbij men
verlegen blijft met het - d a n misbruikte, immers alleen op het h o n d e r d e n
v e r z e n l a t e r volgende ‘begin’ van R. I B. toepasselijke! - dus begonnen (9), dat
toch kwalijk uit een soort van (voorafgaande) herhaling van beghin (12) en beghinne
(40) - beide van Aernout! - te verklaren is.
V.M. wil de voor de hand liggende bedenking tegen zijne toepassing der walsche
1)
bouke alléén op B, dat immers juist ongelijk v é é l m i n d e r met Ren. I
overeenstemt dan A, ontzenuwen door den vollen nadruk te leggen op het m v.
bouken: W. heeft, in tegenstelling met de eerste, in hoofdzaak nauw met ééne, de
ste

1 , Fransche branche overeenstemmende helft, voor zijn eigen werk allerlei
2)
motieven aan ‘allerlei Fransche branches’ ontleend; welk meervoud dus ook alléén
3)
kan gelden van R. I B, niet van A . M.i. heeft hier overdrijving plaats gehad naar
verschillende zijden. Heeft men vroeger R. I B àl te zeer als een zoogoed als geheel
4)
oorspronkelijk Dietsch, niet naar Ofr. branches gevolgd werk beschouwd , V.M.
gaat nu weer te ver in de omgekeerde richting, door de enkele of ettelijke aan 't
Fransch ontleende motieven als de h o o f d s tof van R. I B te beschouwen, en
daarom de ‘walsche bouke’ alleen daarop toepasselijk te achten (waardoor hij tevens
den roem der oorspronkelijkheid van den elders telkens door hem hooggeprezen
Willem kleineert!).

1)

Welke woorden, door Willem geschreven, als kennelijk op de eerste helft slaande, aanvankelijk
ook voor mij een der voornaamste redenen zijn geweest om deze aan hem (en dus de tweede
helft aan Aernout) toe te schrijven, ondanks het gewrongene eener ‘volmaking’ door
v ó ó r v oeging en ondanks de toespelingen in B op A (Td. 264-5). Van welke toescheiding
ik later ben teruggekeerd tot de natuurlijke eener voortzetting door W. van de eerste, door A.
gedichte helft; daarbij steunende op de bovengenoemde (reeds Td. 258-64 uiteengezette en
door V.M. 1079, 1081 allicht bedoelde, doch om begrijpelijke redenen niet aangehaalde)
2

2)
3)
4)

opvatting van w.b. en vite: zie Td. 96-113 (en ook Witlox in Tschr. v. taal en lett. X (1922),
125-30). Verg. boven, blz. 35, noot 2.
Vl. Ac. 1927, 1081-2. Eigenlijk zijn 't trouwens in hoofdzaak alleen I en Ia!
Zie voorshands Taal en Lett. XIV 482-5.
Zie Tschr. LII 245-6 (lees ald., blz. 245, r. 8 v.o.: K.e.E. iplv.: B).
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Maar bovendien behoeft men zich m.i. het hoofd niet al te zeer te breken met het
zoeken naar de juiste bedoeling van die ‘walsche bouke’ en die ‘vite’, die wij immers
allicht mogen beschouwen als een van de zoo talrijke Mnl. en andere
middeleeuwsche voorbeelden der manier of mode om, ter min of meer schertsende
versterking van het gezag en geloof van een volgend verhaal, vooraf zich te beroepen
op gewaande Latijnsche of wel Romaansche auteurs (= autoriteiten!) en dus - juist
andersom dan in moderne tijden! - opzettelijk o n oorspronkelijkheid voor te wenden.
Welk beroep op ‘walsche bouke’ en op eene ‘vite’ in den Reinaert bovendien nog
zeer gevoeglijk opgevat kan en mag worden als een der (juist in den proloog
1)
bijzonder talrijke) parodische navolgingen van een ouder heldenepos of ridderroman .
Aldus meen ik het oogenschijnlijk ongerijmde ‘walsche bouke’ en de (m.i. daarmede
eenzelvig bedoelde) ‘vite’, in den mond van den (véél zelfstandiger, veel m i n d e r
dan Aernout aan 't Fransch ontleenenden) dichter van B, Willem, te mogen verklaren
als de parodische navolging van een episch gebruik, m.a.w. als een halve leugen,
of althans fictie, welker toepassing op R. I A of op B ten slotte van geenerlei belang
is.
Echter, zelfs indien de ‘walsche bouke’ ernstig bedoeld waren en, naar V.M.'s
m.i. spitsvondige uitlegging, a l l e e n betrekking hadden op W.'s eigen werk, R. I B
- altoos, ik herhaal, bij de nauwe overeenstemming van A met Ren. I, tegenover de
verspreide en losse overeenkomst van sommige plaatsen uit B met enkele uit Ren.
I (e.a.), een, minst genomen, bevreemdende uitdrukking -, dan nòg zou daaruit
alleen de o n oorspronkelijkheid van R. I B, geenszins, omgekeerd, d e
o o r s p r o n k e l i j k h e i d van A volgen (hetgeen V.M.t.a.p. ook nog niet zegt, maar
toch blijkbaar reeds bedoelt, a.h.w. voorafspiegelt).
Kortom, hetzij de ‘walsche bouke’ (en de ‘vite’) alleen

1)

Zie Tschr. LII 223; en verg. ben., blz. 56.
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op B dan wel op het geheel (A + B) betrekking hebben, en hetzij zij al dan niet in
vollen ernst bedoeld zijn, de a priori reeds onwaarschijnlijke gissing, dat A een
oorsponkelijk gedicht, en wel het origineel van Ren. I, zou zijn, is door dit betoog
geen stap nader gekomen tot de aannemelijkheid; zij is tot dusverre slechts eene
1)
onbewezene en m.i. onwaarschijnlijke ‘mogelijkheid’ ; het omgekeerde: R. I A de
vrije bewerking van Ren. I, blijft, tot op bewijs van ongelijk, nog steeds véél
waarschijnlijker. Trouwens, heeft iemand er ooit aan gedacht andere Mnl. gedichten,
die zoo nauw met een Ofr. gedicht in inhoud en vorm overeenstemmen, dat een
rechtstreeksch verband ontwijfelbaar is (als b.v. Ferguut, Rose e.t.q.) voor de
2)
origineelen dier Fransche gedichten te houden ?!
2. Ook de betrekking tusschen R. I en den Mhd. Reinhart Fuchs en beider betrekking
3)
tot den Ofr. Roman de Renart (Ren. I e.a.) is door V.M. aangeroerd .
Dit vraagstuk hangt weer samen met twee andere. Het eene, over de betrekking
de

tusschen het, in zijn geheel in 2 hss. bewaarde, Mhd. gedicht uit het begin der 14
eeuw (1320-30), gewoonlijk Reinhart Fuchs genoemd (RF.), en (de fragmenten van)
den ouderen, oorspronkelijken vorm van ditzelfde werk, Isingrînes Nôt geheeten
de

4)

(IN.), in het laatst der 12 eeuw (c. 1182) door zekeren Heinrich geschreven, heeft
voor Nederlandsche philologen slechts in zooverre eenig belang, als het ons vanzelf
herinnert aan het, zoowel in aard als in tijdsverloop (ongeveer 1½ eeuw), gelijksoortig,
maar vermoedelijk vrijwat grooter verschil, naar inhoud en vorm, tusschen de oude
en de jongere bewerking van den Reinaert en aan

1)
2)
3)
4)

Aldus noemt V.M. zelf zijne gissing (Vl. Ac. 1927, 1082).
Verg. boven, blz. 39.
Vl. Ac. 1927, 1083, 1088-93; 1929, 757-8.
Tot dusverre altijd ‘der Glîchezâre’ geheeten; welke bijnaam echter, naar Wallner's vernuftige
en overtuigende gissing (ZfdA. LXIII 214-6) niet den dichter, maar den held van het gedicht,
Reinhart - oorspronkelijk, in IN., den deuteragonist, in RF. den ‘heros eponymus’ (zie vs. 10)
- toebehoort.
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de mogelijkheid eener critische reconstructie, ook met behulp eener jongere
bewerking, van een ouden tekst. Over dit vraagstuk is in de laatste jaren een telkens
vinniger pennestrijd gevoerd tusschen den (her)uitgever van beide bewerkingen
Baesecke, die zich bepaald heeft tot eene parallel-uitgave van een critischen tekst
van IN. en den blooten afdruk, naar het oudste hs., van RF., en zijne vak- en
ambtgenooten Wallner en Schröder, die verschillende pogingen hebben gedaan tot
een verdergaand critisch herstel, zoowel van RF. als van IN.
Maar geen geringeren strijd heeft het andere vraagstuk: de herkomst van het
oude gedicht (IN.) verwekt. Is dit bewerkt naar de thans bekende branches van den
Ofr. Roman de Renart, dan wel naar onderstelde, verloren geachte, oudere
gedaanten dier gedichten? Hetzelfde alternatief, dat ook wel ten aanzien van onzen
R. I gesteld is en wordt; tegenhanger, of liever onderdeel van het bekende,
geruchtmakende vraagstuk van den oorsprong der Oudfransche ‘chansons de
geste’, waarin - tegenover de oudere school van Gaston Paris, die met deze
onderstelde, niet bewaarde, noch ooit ergens met zekerheid aangewezene oudere
gedichten placht te opereeren en hare geheele theorie over den oorsprong der
‘épopée nationale’ daarop gebouwd had - de jongere school van Joseph Bédier het
vroegere bestaan dezer oudere gedaanten loochent of betwijfelt, en het ontstaan
der chansons de geste op eene gansch andere, nuchter-realistische,
economisch-his-torische wijze verklaart. Hier handhaven Voretzsch, Sudre, Förster,
Leitzmann, Gröber, Reissenberger en dezes opvolger als uitgever van RF.,
Baesecke, zich op het oudere, vroeger ook door Grimm, Fauriel, Wackernagel,
Jonckbloet e.a. ingenomen standpunt; terwijl Martin, Lange, Büttner, Foulet en
Wallner, met Bédier instemmende, de thans bekende gedaanten der Ofr. branches
als origineelen of voorbeelden ook van IN. aanvaarden.
Ook de betrekkingen tusschen R. I en RF. en beider betrekking tot Ren. I (e.a.)
zijn bij het onderzoek naar den
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oorsprong van R. I reeds meer dan eens terloops besproken. Vooreerst door
Jonckbloet, die zijn betoog, dat de Ofr. Ren.-branche I niet - zooals J.F. Willems
meende, en Van Mierlo nu (eerst) wederom gemeend h e e f t - de vertaling, maar
integendeel het origineel van R. I geweest is, o.a. grondde op de overweging, dat
de oorspronkelijke vorm van RF., d.i. IN. (c. 1180), zelf ouder dan R. I is, dus dichter
ste

bij den (onderstelden, verlorenen) ouderen vorm der Ofr. 1 branche staat dan R.
I, en dat derhalve de plaatsen, waar Ren. en RF. overeenstemmen, doch R. I daarvan
afwijkt (waarvan hij er eenige te berde brengt), het bewijs leveren, dat de laatste
1)
van den ouderen vorm afgeweken, dus jonger, naar Ren. vertaald is . - Van Helten
heeft J.'s betoog in 7 punten samengevat; doch daarnaast ook op een paar plaatsen
gewezen, ‘welke op de bekendheid van den Dietschen dichter met een zoodanig
Oudfra. gedicht wijzen’, t.w. ‘een verloren gegane Oudfransche branche..., welke
met de Mhd. bewerking in betrekking stond, d.i. òf... het voorbeeld zelve dier Hd.
navolging òf... een daarmee nauw verwante redactie’, waarbij dus R. I en RF.
overeenstemmen, terwijl de (tegenwoordige) Ofr. Ren. I niets dergelijks (meer?)
2)
heeft . - Ook Singer heeft een viertal plaatsen aangewezen, waar RF. en R. I,
overeenstemmende, te zamen van Ren. I afwijken. Doch naast deze enkele gevallen,
waarin R. met RF. overeenstemt, staan, zoo vervolgt hij, een heele reeks, waar
Ren. en R. samen tegenover RF., en eveneens vele, waar Ren. en RF. samen
tegenover R. staan; zoodat hij, wegens de vrijheid, waarmede R., maar ook RF.
hunne voorbeelden gebruikt zullen hebben, het bezwaarlijk acht een stamboom der
3)
verschillende redacties op te stellen . - Eindelijk heeft ook Buit. Hettema nog

1)
2)
3)

‘Want het stuk dat in den regel nader aan het oorspronkelijke komt, in plaatsen waar het
andere er van afwijkt, moet noodzakelijk de middenterm uitmaken’ (ed. Reinaert, LIII).
Ed. Reinaert, V-VI, noot; XXXII-XXXIII.
AfdA. XVIII (1892), 247.
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gewezen op enkele tot dusverre niet opgemerkte overeenstemmingen tusschen
1)
RF. en R. I, waar Ren. òf niets òf iets anders heeft .
Volgens Van Mierlo nu is het betoog van Jonckbloet - met wien hij overigens wel
2)
eensgezind schijnt in het onderstellen van oudere redacties der Ofr. branches -,
dat R. I naar Ren. I vertaald of bewerkt moet zijn, omdat op sommige plaatsen
laatstgenoemde (hoewel zelf een jongere redactie eener verlorene oudere) nog met
den ouderen RF. (< IN.) overeenstemt, onhoudbaar; daar die oudere Ofr. redactie
zelf immers zeer wel, evengoed, bewerkt kan zijn naar (een ouderen vorm van) R.
I A (het einddoel van zijn, M.'s betoog!) en de nu in Ren. en RF. bewaarde
‘afwijkingen’ (van R. I A) van een jongeren Franschen omwerker afkomstig kunnen
3)
zijn. En indien, gelijk Foulet en met hem V.M.'s tegenstander Delbouille meent, die
onderstelde oudere redactie niet bestaan heeft, ‘strijdt men niet tegen mij, maar
4)
tegen Jonckbloet’ .
Tot steun zijner stelling maakt V.M. voorts een gretig gebruik van eenige andere,
vroeger nog niet in 't geding betrokken episoden, waar Ren. I, in overeenstemming
met RF., afwijkt van of, vooral, breedvoeriger is dan R. I: Coppe's begrafenis, Brune's
kapelaanschap, 's konings woede op 't vernemen van R.'s moord op de hoenders,
Cuwaerts koorts en miraculeuse genezing op Coppe's graf: alles ongeveer aldus
5)
overeenstemmend te vinden èn in Ren. I èn in RF., maar in R. I ontbrekende . Het
uit dit verschil voortvloeiende alternatief: heeft men hier te doen met
gemeenschappelijke uitbreidingen in Ren. en RF. of met eene besnoeiing in R. I,
beslist V.M. dan stellig in eerstgenoemden zin; het zijn alle uitbreidingen van Ren.
en RF., die nog niet in de (door R. I

1)
2)
3)
4)
5)

Ed. Reinaert CXII.
Vl. Ac. 1929, 758, 759 noot.
Revue belge de philol. et d'hist. VIII (1929), 25-6 (zie ben., B).
Vl. Ac. 1927, 1083-5; 1929, 758-9.
Vl. Ac. 1927, 1088-93; 1929, 758-9.
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vertegenwoordigde) oorspronkelijke redactie stonden: de kortste is zonder twijfel
altijd de oudste.
Dit laatste nu schijnt mij een uiterst subjectief besluit, dat ‘in dieser allgemeinheit
1)
kaum richtig’ is . Waarom kan eene beknopte redactie niet evengoed uit eene
breedere bekort als daarvan de oorsprong, de kern zijn? Ik behoef Pater Van Mierlo,
zoo belezen in de middeleeuwsche kronieken en vertoogen; toch zeker niet er aan
te herinneren, dat uitbreidende of omwerkende continuaties en compilaties op dit
2)
gebied telkens afwisselen met bekortende, samenvattende excerpten . Vlak voor
de hand ligt hier het geval van den Ysengrimus, eerst eene jongere uitbreiding
geacht van een veel beknopter werk, doch later integendeel het oudere gebleken,
3)
waarvan die ‘Ysengrimus abbreviatus’ slechts een jonger uittreksel is! En ook in
de latere geschiedenis van onzen Reinaert wisselen immers uitbreiding en inkrimping
elkaar af.
Hoewel reeds ietwat ‘duizelig’ en huiverig door al dit werken (of spelen?) met
meerendeels onderstelde, heel of half verloren oudere redacties: van RF., d.i. (de
fragmenten van) IN., maar ook van Ren. en misschien zelfs van R. I - bij welke
onderstellingen de vaste grond ons toch eigenlijk onder de voeten wegzinkt -, heb
ik mij niettemin, ten einde mij een zelfstandig oordeel over dit ook voor den oorsprong
van R. I belangrijk vraagstuk te vormen, een nader, doorloopend onderzoek getroost
der drie teksten: Ren. I, RF. en R. I, voor zoover zij rechtstreeks te vergelijken zijn.
Doch de uitkomsten zijn helaas, te gering en vooral te onzeker gebleken om, vooral
als uitweiding, in dit beperkt bestek eene uitvoerige, zeer vele bladzijden druks
eischende mededeeling dier verge-

1)

2)
3)

Verg. ben., blz. 61-71, over V.M.'s neiging om telkens de aesthetisch verkieselijke redactie
eo ipso ouder, oorspronkelijker te achten dan de minder mooie, volgens hem verknoeide.
Een wel zeer pessimistische zienswijze: alsof er in deze historische ontwikkeling altijd achter-,
nooit vooruitgang ware!
‘Tout traducteur médiéval se permettait au grć de sa propre fantaisie, ici d'allonger son modèle,
là de le raccourcir’ (Delbouille, a.w. 28).
Zie Voigt vóór Ysengrimus, CXX-CXXXIX; Delbouille, a.w. 27-8.
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1)

lijking te rechtvaardigen . Daarom bepaal ik mij hier tot eenige algemeene indrukken,
vergezeld van enkele sprekende voorbeelden. Vooraf een overzicht van den inhoud
van RF.
2)
Het Mhd. gedicht (2266 verzen) is door Martin onderscheiden in 21 ‘avonturen’;
3)
die door Büttner , in verband met zijne m.i. vrij gewrongen geleding van het geheele
gedicht in 3 ‘bedrijven’ (verg. trouwens Cc. 154-7), tot 15 herleid zijn. Van deze 21
avonturen stemmen alleen de 7 laatste (15-21, vss. 1239-2266), behoudens den
aanvang, het ontbreken van sommige episoden en het slot, naar inhoud en volgorde
der avonturen, vaak tot in kleinigheden van uitdrukking, overeen met R. I A (41-1750
of 1892): aanklachten van Isingrin, Schantekler, dagvaardingen door Brun, Dieprecht
en Krimel, R.'s veroordeeling; in hoofdzaak ook overeenkomende met en blijkbaar
gevolgd naar Ren. I (11-1350) en X. De inhoud der 14 e e r s t e avonturen (vss.
11-1238) is daarentegen achtereenvolgens ontleend aan Ren. II, V, III, IV, Va en
wederom II. Eigenlijk hebben wij bij eene vergelijking van RF. met R. I en Ren. I
dus alleen met dat tweede gedeelte te doen. Doch niet alleen daar, maar evenzeer
in het eerste gedeelte worden wij slag op slag (véél vaker dan tot dusverre opgemerkt
en aangetoond is) verrast door allerlei motieven, avonturen, toestanden, bijzondere
trekken en détails, maar ook zegswijzen, uitdrukkingen, woorden, bijnamen en
epitheta, die, al zijn zij dikwijls op een heel andere plaats, in een ander verband te
pas gebracht, aanstonds aan onzen Reinaert (meestal A, maar ook niet zelden B)
herinneren. Deze vaak nauwe en treffende overeenkomsten - welker lijst inderdaad
zeer lang is - zouden ons aanvankelijk in den waan kunnen brengen eener
bijzondere,

1)
2)
3)

Verg. een zoodanig vergelijkend onderzoek, door Voretzsch, van R F. en Ren., in Zschr. f.
rom. Philol. XV (1891) 124-82, 344-74, XVI (1892) 1-39: samen 156 blz.!
Observations s.l. Rom. de Renart (1887) 104-5.
Der Reinhart Fuchs und seine französische Quelle (1891).
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nauwere betrekking tusschen beide gedichten (die dan een der zeldzame raakpunten
tusschen de Mhd. en onze Mnl. literatuur zou zijn). Doch weldra wint toch de
overtuiging veld, dat hier alleen sprake kan zijn van eene verwantschap door
1)
gemeenschappelijke afstamming, het putten uit dezelfde Oudfransche branches ,
soms wellicht ook gesteund door de mondelinge overlevering van dierensproken
en -fabelen, die, evenals dit bij de eigenlijke sprookjes zoo vaak het geval is, zekere
avonturen, sommige trekken, wendingen, epitheta enz. traditioneel en ‘mondgemeen’
2)
maakte, zoodat zij telkens, bij alle gelegenheden, terugkeeren . Aan eene
rechtstreeksche nauwere betrekking, eene ontleening aan of navolging van RF.
(IN.) door R.I, valt m.i. dus niet te denken. Dit zou niet alleen in 't algemeen
indruischen tegen al wat wij weten omtrent de volstrekt of overwegend Romaansche
oriënteering onzer oudere middeleeuwsche (Vlaamsche, epische) literatuur en
cultuur, het schier volslagen gemis, althans de groote schaarschte van verbindingen
met Overlandsche, zgn. ‘Duitsche’ literatuur (Nibelungen, Wisselau, Brandaen,
Veldeke); maar het zou, in dit bijzondere geval, ook zeer moeilijk zijn overeen te
brengen met den boven, blz. 48, vermelden verschillenden inhoud der beide
gedichten.
Die niet zelden tot in bijzonderheden afdalende overeenstemming tusschen RF.
en R. I zal dus in hoofdzaak zijn toe te schrijven aan beider gebruik en bewerking
van dezelfde of nauw verwante Oudfransche voorbeelden: wel mogelijk oudere
vormen van branches (I, X e.a.) van den Roman de Renart. En zij is toch anderzijds
zeer wel bestaanbaar met eene algemeene, daarnaast staande, n a u w e r e
overeenstemming tusschen Ren. (I) en R. I in het beloop en den inhoud van het
verhaal.
Inderdaad doet zich bij eene vergelijking tusschen de drie ge-

1)

2)

Evenzoo is de gelijkenis te verklaren tusschen plaatsen als RF. 253 vlgg., 389 vlgg., 397,
552, 632 vlgg., 694 vlgg., 720 vlgg., 1161 vlgg., 2248 vlgg. en R. II (onderscheidenlijk) 3557
vlgg., 7178 vlgg., 7207, (1881 en) 5693, 7612 vlgg., 7456 vlgg., 6269 vlgg., (6815 en) 6967
vlgg., 7764 vlgg.
Verg. ook Tschr. LII 219-21.
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dichten drieërlei overeenstemming voor. Van alle drie gevallen mogen hier eenige
voorbeelden volgen, waar een der drie gedichten afwijkt van de twee andere, samen
1)
overeenstemmende .
2)
A: RF. // R. I × Ren. I :
1405-7: Hersant heeft, volgens Crimel, geen letsel gehad // R. 286-9 × Ren. 119:
hier is alleen sprake van I.'s schade, welker vergoeding echter juist weer in RF.
1408 (door Cr.), in Ren. 122 (door den daar pleitenden Brun) beloofd wordt.
1447-51 (en 1640-1, 1760-75): R. dient driemaal gedaagd, zijn niet-verschijnen
zal hij bekoopen // R. 998-1001 (en 1331-9) × Ren.: 0. Verg. ook Tschr. LII 247-8.
1458-67: Schantekler en Pinte komen met hunne door R. vermoorde dochter voor
den koning, Sch. klaagt // R. 279 vlgg., 309 vlgg. × Ren. 299 vlgg.: Pinte klaagt.
1547, 1557, 1559: R. waarschuwt Br. ‘mit sinnen’ te ‘werben’, ‘gemechliche’ te
eten // R. 660-5 × Ren.: 0.
1602-4: schande voor den ‘wirt’ (R.), indien B. mishandeld werd // R. 664-5 (verg.
ook 3311 vlgg.?) × Ren.: 0.
1676-8: R. heeft Diepreht in geen jaar gezien // R. 1081 vlgg. × Ren.: 0.
1687, 1731: heldere nacht // R. 1092-3 × Ren.: 0.
1710-1: Diepreht, geworgd, schreeuwt // R. 1196-7 × Ren.: 0.
1776-83: Crimel, als derde bode gezonden, gaat zonder angst // R. 1340-9 × Ren.
922-45: Gr. eischt geen derde dagvaarding, maar wil niet gaan zonder een brief
des konings.
B: RF. // Ren. I × R. I:
RF. 1396-8: Hersant door haar echtgenoot I. belasterd (verg. ook 628-31) // Ren.
125-9 × R. (AF): 0 (maar zie L 111-2, B (R. II) 251-4: Cc. 171).
RF. 1481-4: de haas krijgt, van schrik voor 's konings toorn, de koorts // Ren.
359-60 × R.: 0 (maar verg. 2857-61?).

1)
2)

Waarnaast ook vele gevallen staan, waar alle drie op één of meer punten van elkander
verschillen.
// beteekent overeenstemming, × afwijking.
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RF. 1485-7: de koning beveelt den kapelaan Brun c.s. de lijkmis te zingen // Ren.
398-9, 403-4 × R. 434 vlgg. (waar niet B., maar wel, later, Belijn kapelaan is).
RF. 1489-92: de haas geneest door den slaap op het graf der hen (heilige
martelares: 1506-10) // Ren. 451-8 × R.: 0.
RF. 1594-1604: R. bespot, v ó ó r zijne ‘burc’ zittende, den kapelaan Brun // Ren.
696-9 (u i t zijne burcht) × R. 871-941 (van een ‘berch’ afdalende); verg. ben., blz.
64.
RF. 1831-4: R. slaat een kruis, ten afweer der booze ‘lugenarin’ // Ren. 1440-2 ×
R.: 0 (maar zie 1748-50, 1776-93).
C: RF. × Ren. I // R.I.
Vooreerst verschilt RF. zoowel van Ren. als van R. I (in dezen met Ren.
eenstemmig) op eenige hoofdpunten. Zoo onder meer: de aanhef van het, overigens
in 't algemeen met Ren. en R. overeenstemmende, tweede gedeelte, 1239 vlgg.
(de zieke leeuw, geplaagd door den in zijn oor gekropen mierenkoning, wil zijne
tekortkomingen boeten door hervatting van zijn rechterambt), het ontbreken van
sommige episoden - het gewag van den St.-Maartensvogel, de figuur en de naam
van ‘des papen sone Martinet’ (de ‘pfaffe’ heeft wel een ‘wîp)’ en de beruchte
scabreuse passage (als elders ook in RF. niet ontbreken) in Tibeerts avontuur, de
particuliere biecht aan Grimbeert -, en het slot (R., als arts optredende, vergiftigt
den koning en vlucht). Voorts b.v.:
RF. 1564-86: een ‘wagenman’ (= ‘gebur’, ook = ‘ein stolz (> kundic) spranzinc’?)
× R. 706-13: ‘Lamfreit’ // Ren. 625-7: ‘Lanfroi le forestier, li vileins’ (doch verg. ook
2

RF. 13-9: ‘ein gebure... geheizen Lanczelin’), en R. 773 : ‘Lottram’ // Ren. 659:
‘Otrans’.
RF. 1712-3: de ‘pfaffe’ slaat, in 't donker, bij ongeluk zelf den strik stuk × Ren.
885-6 // R. 1303-7: T. bevrijdt zich zelf.
Deze staat van zaken schijnt - mij althans, evenals vroeger
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aan Singer - geen vasten grond op te leveren om een stamboom op te bouwen: de
wederzijdsche betrekkingen zijn te onzeker en te wisselvallig om er iets uit te
1)
besluiten . De talrijke, altoos opmerkelijke parallelplaatsen tusschen RF. en R. I
behouden dan hier en daar misschien zekere waarde voor de exegese en de
vergelijkende waardeering der beide gedichten; maar voor de onderlinge betrekking
en de herkomst bewijzen zij weinig of niets. En voor V.M.'s betoog der
‘oorspronkelijkheid van R. I A’ valt er ook na een nader onderzoek niets mede aan
te vangen. Verg. echter ben., blz. 63, 67, 69, 71.
In aansluiting aan het bovenstaande veroorloof ik mij in 't voorbijgaan, als
uitweiding, hierbij de opmerking, dat onze Reinaert althans in zijn huidigen, ons
2)
alleen bekenden vorm niet alleen stellig vrij wat j o n g e r is dan de oorspronkelijke
- in de latere omwerking, naar 't schijnt, betrekkelijk weinig gewijzigde, voornamelijk
in de taal gemoderniseerde - vorm van den Mhd. Reinhart Fuchs, d.i. Isengrînes
Nôt, maar ook in literair opzicht, als kunstwerk, een veel verder voortgeschreden
vooruitgang of ontwikkeling vertoont en zijn voorganger en genan zeer verre overtreft.
Ginds een reeks van onderling niet of los samenhangende of verbonden, en telkens
3)
herhaalde , avonturen, zonder overgangen, zonder motiveering,

1)

2)
3)

Niet geheel onwaarschijnlijk dunkt mij intusschen een schema als het volgende:

Zie reeds Singer t.a.p., en ook Jonckbloet LII.
Zie beneden, C, aan 't slot.
Zoo vindt men in de eerste reeks (14 avonturen) verscheidene verhalen en avonturen, die
later, veelal in de tweede reeks (de 7 met R. I A overeenkomende), min of meer gewijzigd,
nog eens terugkeeren en zoodoende, geheel of ten deele, inderdaad herhalingen zijn:
Schantekler (11-172 // 1857-63) Diepreht (313-84 // 1652-1742), het ‘gezelschap’ van I. en
R. en Hersints overspel met of verkrachting door R. (385-448, 563-634, 1061-1225) enz. Zie
echter ook Ojb. 137-9.
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zonder eenheid; onvolledig, onnauwkeurig, met allerlei ‘gloppen’ (leemten) in de
verhalen, zonder eenige aanschouwelijke détailschildering; in een drogen, dorren,
eentonigen, haastig springenden, hortenden, archaïschen verhaaltrant en stijl en
eene vrij armoedige taal, met nog vaak onzuivere rijmen en vele telkens
1)
terugkeerende rijmlappen (dâ: sâ of: gâ(ch), dô: frô of: alsô) ; kortom het werk van
een middelmatigen dichter zonder veel talent (schoon niet zonder zekeren drogen
humor), wellicht een zwervenden ‘speelman’: zie b.v. verzen als 854-5, 1791-2?);
alleen historisch te waardeeren als eene loffelijke, maar nog vrij onbeholpen eerste
poging, uit een vroegere, nog weinig ontwikkelde periode der literatuur, om
verschillende avonturen uit Oudfransche branches tot een geheel, een klein epos
te verbinden. Hier daarentegen een voortreffelijke samenhang der deelen, eenheid
van opbouw en samenstel, psychologische motiveering, een levendige, smakelijke,
genoeglijk-omstandige vertelling, geestige trant en stijl, gezouten - nauwelijks enkele
2)
3)
malen ook gepeperd - met fijnen humor en een lichte vleug van satire en parodie ,
een lenig rhythme en eene schier ongeëvenaarde rijmzuiverheid.
4)
De meeste Duitsche beoordeelaars, als Büttner, Martin en ook Voretzsch ,
erkennen dan ook min of meer gereedelijk die gebreken van RF. - al heeft de laatste
eenigen lof over voor de van zekere begaafdheid blijkgevende vindingrijkheid - en
de superioriteit van R.I. Maar Büttner beproeft toch wel

1)
2)

3)
4)

Die trouwens dikwijls (altijd?) van den omwerker van RF., niet van den dichter van IN. afkomstig
schijnen: zie Schröder in Gött. Nachr., Phil.-hist. Kl. 1926, 27 vlgg.
De beruchte, vanouds tot heden in edities voor het groote publiek door geestclijke of wereldlijke
censuur geschrapte of gecastigeerde plaats 1244-91, waarnaast misschien enkele
dubbelzinnigheden staan (143, 239, 1649-51?). Zie daarentegen in RF. 590a, 1057-60, 1161-3
(?) e.e. vrij grove obscoeniteiten.
Zie Tschr. LII 217-63.
Die daarentegen in zijne Einl. vóór Leitzmann's herdruk van Prien's uitgave van den Mnd.
Reinke de Vos - immers doorgaans slechts het nagenoeg woordelijk omschrift van onzen
Reinaert - aan dezen laatste evenmin recht laat wedervaren (zie reeds Museum XXXIV (1927)
154-5) als A. Graf in zijn (voor 't overige zeer verdienstelijk, nuttig en overzichtig) geschrift:
‘Die Grundlagen des Reineke Fuchs’ (lees: ‘Reinaert de Vos)!
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eene ‘rettung’ van den Mhd. dichter, door hem allerlei opzet en bedoeling (o.a. van
een soort van drama in drie bedrijven, met een climax enz.) toe te schrijven, die dan
b.v. de drie verschillende verhalen van Hersants ‘boelage’ met R. en allerlei
weglatingen uit het Ofr. origineel moeten verklaren of vergoelijken; waarbij, ook
1)
volgens Voretzsch, vrijwat ‘inlegkunde’ vereischt en te pas gebracht wordt . Hoe
het zij, bij vergelijking tusschen het oudere Mhd. en het jongere Mnl. gedicht dunkt
2)
mij eene zéér groote ontwikkeling en stijging onmiskenbaar ; die zijdelings tegen
V.M.'s gissing getuigt.
3. Wij blijven nu verder V.M. op zijde bij zijne verdere bewijsgronden. R.'s lofspraak
van den honing: ‘Goeder verscher honichraten Hebbic couver harde groot’ (564-5),
reeds door Jonckbloet (LIX) aangevoerd als bewijs, dat R. I naar Ren. I bewerkt is
- immers in R.'s mond kwalijk passende naast zijn smalen op dat ‘geringe, ongezonde
armeluiseten’ (559-63), en dus alleen verklaarbaar geacht als ‘eene ondoordachte
vertaling... van het fransche “bon miel frès et novel”’ (Ren. I 552), verg. nog
3)
‘merveillos mangier françois’ (504)

1)
2)

3)

Literaturbl. XIII 158-9. - Ook Foulet waardeert de handige, vernuftige verbindingen en de
groote lijnen van het werk; zie over 't geheel a.w. 393-432.
Een paar opmerkingen, bij de vergelijking gemaakt, mogen hier eene ondergeschikte plaats
vinden. Vooreerst wijs ik op een kenmerkend verschil tusschen het Mhd. en Mnl. gedicht. In
RF. is steeds en telkens sprake van den ‘walt’, waarheen I. of R. na een avontuur terugkeeren,
waar zij (en andere dieren) wonen (138, 312, 469, 638, 641, 859, 1033, 1515, 1658, 1830,
2061, 2066, 2198). In R. I spelen de gebeurtenissen zich meestal af ‘an der heide(n),’ d.i. op
het vlakke, onbebouwde (reeds ontboschte?) veld (869, 1092, 1425, 2296 e.e.); waarnaast
soms een (‘N e d e r landsche’!) ‘berch’ (278, 505, 548, 871), en het ‘wout’ genoemd wordt
(502, 2092, 2300, 2375, 2884, 3459; verg. ook 2257 × 2265, 2463-70), bijna alle in B, en
veelal in ‘O v e r ’- × ‘N e d e r l and’! Verg. daarentegen den aanhef van den ook Vlaamschen,
maar ouderen Ysengrimus (I 1): ‘Egrediens s i l v a mane Ysengrimus etc.’; en ‘s i l v i g ena’
(V 822, 893). Zie ook mijne Inl. XXXI-XXXIII.
Voorts is opmerkelijk 't optreden ook in RF. van den ‘lêwart’ (gelijk aan 't slot van R. I van den
‘lubaert Firapeel’), evenals Botsaert de aap een ‘hoffähig’ dier, van vreemde herkomst; zie
Td. 244 en Wallner in PBB. XLVII (1923) 205, 208, 215-6 en ZfdA. LXIV (1926) 253.
Over het ‘mangier’ in dezen en den voorafgaanden regel zie ben., blz. 60.
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en ‘novel miel en fresces rees’ (536) - wordt door V.M. integendeel, in eene breede
1)
bespreking , òf wel v e r k l a a r d als eene in den oorspronkelijken (niet meer
bewaarden) vorm van Aernouts werk reeds aanwezige voorstelling (l o u t e r e
2)
lofspraak van den koning), in Ren. I , en ook door Willem, bij zijne omwerking van
A.'s gedicht, ‘ondoordacht’ overgenomen n a a s t zijne andere, betere opvatting; òf
wel v e r d e d i g d als eene verbetering, door Willem, der ‘grove psychologie’ van
het Ofr. (hem dus reeds bekende?) gedicht en diens ondersteld voorbeeld, Aernouts
oorspronkelijk gedicht. R.'s o n v o o r w a a r d e l i j k e lof van den honing zou immers
Brune argwaan hebben doen opvatten (B., den dommen, ‘fellen vraet’ 540?!); terwijl
juist de m e n g e l i n g van R.'s voorgewende geringschatting der ‘cranke have’,
waarmede hij, als ‘arem man’ ‘dor den noot’ zich wel moet generen (die er op
berekend is om B.'s wantrouwen weg te nemen), en van R.'s lof der ‘goeder verscher
honichraten’ (die B. moet doen watertanden) een meesterstuk, ‘een trek van
(Willems) fijne psychologie’ is!
Ik vrees dat ik niet de eenige ben, wien het bij deze haarfijn gesponnen gissingen
omtrent hetgeen bedoeld zal zijn door onbekende dichters, vertalers of omwerkers
van onderstelde oudere vormen van gedichten gaat duizelen. Mij althans schijnt dit
alles op zijn best niet gansch o n mogelijk, maar allicht ‘acutius quam verius’: al te
spitsvondig-vernuftig om waarschijnlijk te zijn. Hebben wij recht en reden om een
middeleeuwschen dichter, zelfs onzen te recht hooggeloofden Willem, eene zóó
angstvallig fijne psychologische berekening toe te schrijven?

1)
2)

Vl. Ac. 1927, 1085-8.
‘Het Fransch nu heeft die psychologie niet begrepen’ (a.w. 1087). Een dubbele vraag: wie
heeft (wiens?) psychologie niet begrepen? De jongere bewerker van Ren. I, die dus bekend
was met W.'s omwerking van A.'s gedicht (verg. hierboven)? In welk een warnet van gissingen
en onderstellingen geraken wij hier!
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4. Nu volgen Van Mierlo's ‘Positieve bewijzen voor Arnout's oorspronkelijkheid’.
Vooreerst het (wederom reeds door J.F. Willems, XLII, aangevoerde) herhaalde
1)
beroep in Ren. I op een g e s c h r i f t (11, 346, 875 e.e.) , alle juist in het eerste
gedeelte, beantwoordende aan (en volgens Van Mierlo vertaald uit) R. IA (41-1750
of 1892), waarin naar geen geschrift, wel tweemaal naar m o n d e l i n g e zegslieden
2

verwezen wordt (644, 789 ); ‘eene “estoire”, ... een “escrit...” kent de Fransche, niet
de Dietsche dichter’. Atqui ergo: Ren. I < R. I A! Immers ware met deze ‘estoire,
escrit’ een L a t i j n s c h of een ouder F r a n s c h gedicht bedoeld geweest, dan
bestond die toch reeds in 's dichters taal en kon moeilijk gezegd worden, dat ‘le
miès de sa matere’ nog niet eens behandeld geworden’ (Ren. I 4).
‘Men kan er natuurlijk ook eenvoudig een kneep in zien’, d.w.z. dat beroep op
een (verzonnen) schriftelijke bron voor een literaire zede of mode houden. Inderdaad
meen ik dat wij dit mogen doen. En ik veroorloof mij te verwijzen naar Martin's betoog
(Observ. 12-3, 62-3), dat althans de oudere Ofr. branches (in parodieërende
2)
navolging van het heldenepos) met zulk een beroep op eene ‘estoire’ doorgaans
de algemeene, mondelinge overlevering aangaande R. bedoelen, naar het
gelijkluidend oordeel van Delbouille (a.w. 29) - die meent ook Ren. I 4 op ‘contes
oraux’ te mogen betrekken, en die voorts verwijst naar de gewoonte der
middeleeuwsche dichters (auteurs) van chansons de geste of romans courtois om
‘en faveur de leurs contes les plus invraisemblables, l'autorité de sources imaginaires’
aan te halen, maar ook en vooral naar de hierboven, blz. 42 en Td. 258-64,
3)
vermelde ,

1)
2)
3)

Vl. Ac. 1927, 1093-5, 1109-10; 1929, 759-60. Ik voeg hier en elders de door V.M. niet
genoemde verscijfers bij de aanhalingen.
Verg. trouwens ook eng. story en mnl., ouder-nnl. (hi)storie in den zin van: vertelling.
Waaraan ik thans nog toevoeg: den roman der Lorreinen, volgens Suchier ten deele
oorspronkelijk, ondanks de stellige verzekering in het Mnl. gedicht, dat het vertaald is (zie
2

Matthes, Inl. IV, maar ook Te Winkel, Ontw. I 150); zie ook nog Jellinek, in PBB. XLV 55 en
Voretzsch, vóór Reinke de Vos, ed. Leitzmann, XXII.
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meerendeels Mnl., voorbeelden dezer voor ons modern-individualistisch gevoel zoo
vreemde literaire ‘zede’; met dien verstande echter, dat ik thans niet meer, als toen,
‘ondanks deze wolk van getuigen huiverig’ ben om de ‘vite’, de ‘walsche bouke’ van
R. I 8, met betrekking tot R. I B, voor een (halve) fictie te houden, maar integendeel,
op gezag dier getuigen, R. I B aan Willem durf toekennen (verg. boven, blz. 41, noot
1).
Delbouille ziet bovendien (a.w. 28-9) wel te recht in V.M.'s afwijzing van de ‘vite’
en de ‘walsche bouke’ als getuigen voor een Walschen oorsprong van R. I A (daar
die immers, volgens hem, a l l e e n op R. I B, n i e t op A, slaan), ‘une dangereuse
petition de principe’ (a.w. 28-9), daar immers zijne betooggronden juist moeten
dienen ten bewijze zijner uitlegging van den (eersten) proloog van R. I; op welke
uitlegging hij zich derhalve hier nog niet mag beroepen!
1)

2)

5. ‘Br. I in rijmnood om leuke uitdrukkingen van R. I A te behouden’ . Het geldt hier
allereerst het alweer reeds door J.F. Willems, XLIII, aangewezene, maar door
Jonckbloet, L-LIII, gewraakte ‘flandricisme’ willecome of welcomme (Ren. I 777 =
R. I 1065), dat volgens V.M. reeds in de oudere (verlorengegane) Fransche redactie
3)
gestaan moet hebben en van daar ook in IN. (RF. 1663) overgegaan zou zijn.
Jonckbloet heeft reeds het voorkomen aangetoond van dit woord willecome (en van
ste

een afgeleid ww. welc(o)umier) in de 27

1)

2)
3)

branche

Een woord, door V.M. herhaaldelijk in zijn N o o r d nederlandsche, moderne en modieuse,
verruimde en verbleekte beteekenis gebezigd; terwijl het zooveel beter, in zijne oorspronkelijke,
beperkte beteekenis, voor den eigenaardigen humor in den R. bewaard gebleven ware.
Vl. Ac. 1927, 1095-8; 1929, 760-1.
Zoodat de oorspronkelijke R. I A volgens V.M., nòg ouder zou geweest zijn dan het origineel
van dit oudere Ofr. gedicht, dat zelf het origineel was van IN. Wij zouden zoodoende met het
de

onderstelde Mnl. gedicht allicht in de e e r s t e helft der 12

eeuw terechtkomen!
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(Martin XXII 260), in Renart le nouvel en in Benoit's Chron. de Normandie, terwijl
ste

de dichter der (oudere) 20 branche, blijkens de taal en het aldaar vermelde Arras
(Martin Ia 1976), waarschijnlijk uit ‘la Flandre gallicante’, Artesië of Picardië afkomstig
was, waar woorden uit het naburige Dietsch-sprekende land gemakkelijk inslopen.
Delbouille (a.w. 30) wijst eveneens op het geenszins verwonderlijke, in Ren. I, van
dit woord welcome, ‘très répandue en dehors du domaine linguistique flamand et
familière aux habitants du nord de la France, région où fut composé le Plaid’ (zie
ook Martin, Obs. 14). Raadpleegt men het Ofr. woordenboek van Godefroy of het
handwoordenboek van Bonnard-Salmon, dan ontmoet men aanstonds niet alleen
wil(l)ecome, maar vele andere (vooral met w- of gu- beginnende), in 't gemeen een
verrassend groot aantal Vlaamsch-Dietsche woorden, die in Noord-Frankrijk bekend
en vrij algemeen gebruikelijk waren; weliswaar grootendeels thuishoorende op
allerlei gebieden van het maatschappelijk en staatkundig leven (ambachten en
bedrijven, waterschappen, recht enz.), en dus meest gevonden in de ambtelijke taal
der oorkonden, maar toch ook wel in de meer literaire taal (vooral waar die, zooals
hier, de gesproken volkstaal weergeeft), en evenmin uitsluitend - zooals V.M. afdingt
1)
(blz. 1196) - in ‘den lateren tijd’ voorkomende .
o

Hieraan kan ik nu toevoegen: 1 dat Jonckbloet (LXIII) nog verder aangevoerd
heeft: fere let (Ren. I 1241) = < mnl. leet doen en eschames (342) = < mnl. schamel;
o

en 2 dat Martin (Observ. 24-7) in den Ren. nog verscheidene andere Vlaamsche
woorden, meestal soortgelijke veel gebruikte en gehoorde uitroepen en
aanspreekformules, heeft aangewezen: Godehelpe (I 2351, hs. a C; B: Gode here,
2)
H: - hiere, L: erre)

1)

Zooeven lees ik in eene bespreking van M. Valkhoff's Etude sur les mots français d'origine
néerlandaise door den Luikschen Romanist J. Haust: ‘En somme, s'il est permis de parler au
e

XVII siècle d'un rayonnement linguistique néerlandais en France, l'auteur croit pouvoir
e

2)

e

supposer une autre expansion, aux XIII et XIV siècles, lors de la grande prospérité des
Flandres’ (Bull. Comm. Topon. Dial. VI (1932) 288).
BHL: de met R. I naast verwante hss. van Ren. I!
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< mnl. God helpe, - heere; Ya, ya, goditoet (2394, in de hss. verknoeid < mnl. God
weet); en Nien hic < mnl. neen ic (2357): alle trouwens, als een soort Bargoensch,
in den mond van den als een Bretonschen jongleur vermomden R. (zie Martin, a.w.
16-9). Alles ten bewijze, dat een enkel willecome in een Noordfransch (Picardisch)
gedicht als Ren. I zeker geen verwondering behoeft te wekken, en dus geen vasten
grond geeft aan eene gissing omtrent de prioriteit van ons Mnl. gedicht boven het
Ofr., noch aan stoute gevolgtrekkingen aangaande literaire ontleening, die (ik herhaal
't) hiermede weinig of niets uitstaande heeft.
Verder noemt V.M. dan (1096) het op bovenstaand (naar hij meent uit R. I A.
overgenomen) welcomme rijmende Rome (‘Se tu venoiez or de Rome, Ou de seint
Jaque frescement’, Ren. I 778-9) een noodrijm. Delbouille (30) daarentegen acht
dit Rome zeer wel verklaarbaar, als een (door den Vlaamschen vertaler niet
begrepen) ironisch toevoegsel in R.'s geveinsden mond: ‘vanwaar ge ook komt, van
eene verre pelgrimsreis naar Rome of St.-Jago, altoos welkom!’ Maar zelfs indien
men dit laatste spitsvondig mocht achten en er wèl een noodrijm in ziet - waren er
in 't Fr. wel vele andere rijmwoorden op Rome? -, dan zou dit nog geen grond geven
1)
om hierbij aan vertaling uit het Dietsch in 't Walsch te denken .
Eindelijk acht V.M. (1097-8) het weldra volgende pantecoste (: coste, Ren. I 781:2)
evenzoo misplaatst, daar 't immers, naar de Ofr. lezing, toen niet Pinksteren was,
maar ‘Ascensions’ (Ren. I 15); het zou in rijmnood geboren zijn uit den
‘ondoordachten invloed’ van vs. 41 van het Dietsche ‘voorbeeld’. De rijmregel ‘Mes
sa parole que li coste?’ is z.i. eene onbeholpen, zwakke vertaling van ‘Wat coste
Reinaerde s c o o n e tale?’ (R. I 1068); waarna ook de volgende spreekwoordelijke
regel: ‘Eer die line wert ghelesen’ onvertaald bleef,

1)

In R. I allicht is van Rome geen gewag omdat het niet zuiver rijmde op het (onmisbare)
willecome (zie Cc. 64-7).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

60
vervangen werd door het onbeduidende, herhalende: ‘Si le salue belement’. Te
recht antwoordt Delbouille hierop (31) dat er niet staat: ‘Het is nu Pinksteren’, maar:
‘ge zijt w e l k o m a l s P.’, de ook in Frankrijk, gelijk overal, als begin van den zomer,
vanouds ‘verwelkomde’ feestdag; dat bovendien coste in 't Mnl. juist n i e t in 't rijm
staat, den Franschen zgn. ‘vertaler’ dus niet tot het r i j m woord pantecoste behoefde
te verleiden; terwijl omgekeerd de Dietsche navolger, die wel het in beide talen
bestaande coste, maar niet pantecoste kon overnemen, dit laatste weggelaten en
het eerste binnen in 't vers ondergebracht heeft.
1)
Tegenover deze gewaande flandricismen in Ren. I heeft nu bovendien Jonckbloet
(LXI), reeds terloops gewezen op het in R. I voorkomende, overigens in 't Mnl.
ongewone, maar wèl in 't Ofr. bekende gebruik van male in den zin van: maag o
muil (396, 879), en van no voor: zelfs niet (129), evenals ofr. néis (Ren. I 752, 1781).
Van het eerste geeft het Mnl. Wdb. alleen enkele plaatsen uit Esop. en R. I en II
2)
(onder vergelijking echter ook van balch), van het tweede slechts deze ééne plaats
(zie a.w. IV 1059 en 2455).
Hieraan voeg ik toe - naar aanleiding van het door V.M. (1087) gewraakte gewag,
in 't Ofr., alleen van 't ‘mangier’ van den honing, niet van R.'s daardoor veroorzaakte
ziekte (immers de eigenlijke, voorgewende hindernis tegen R.'s ‘hofvaert’) - dat dit
in 't Ofr. hier telkens (503, 504, 515, 535, 588) gebezigde mangier kennelijk juist
het v o o r b e e l d is van het (elders in 't Mnl. slechts hoogst zelden gevonden!),
maar hier door R. ‘hoveschelike’ gebezigde, hoofsche, vreemde woord mangieren
in R. I 700 (F): ‘ga nu maar stevig d i n e e r e n ’ (niet: ‘eten’!); zie reeds Cc. 194-5.
Er zijn dus, bij nader inzien, veeleer ‘gallicismen’ in R. I

1)

2)

De zonderlinge, aan V.M. (1097) ontsnapte opvatting van vos in Ren. I 1354 als een
onwillekeurige overneming van m n l . vos (vulpes) - estes le vos = nfr. le voilà (verg. 1423)
- is later (Vl. Ac. 1928, 587) door hem herroepen.
Doch zie ook Roel. (Ep. Fragm., ed. Kalff) 630 (?), Maerlant, Rijmb. 2653.
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dan ‘flandricismen’ in Ren. I op te merken; hetgeen zeker niet vóór V.M.'s stelling
pleit.
6. ‘Enkele episoden zijn alleen oorspronkelijk in 't Dietsch: door zijn zucht naar
1)
gemakkelijke uitbreiding heeft Br. I de hoofdzaak uit het oog verloren’ .
a. De Walsche en de Dietsche redactie van het tooneel bij het ‘prioreit van swarten
nonnen’, na R.'s eerste, private biecht breedvoerig vergelijkende (Ren. 1143-88 //
R. 1687-1750), stelt V.M. te recht deze verre boven gene. Dáár wordt bij de
beschrijving der ‘grange à noneins’ wel op allerlei voorraad in die schuur gewezen
(‘let, formaches, uès, berbiz, vaches, bues’, 1155-6), maar niet op wat toch voor R.
het begeerlijkste, dus meest vermeldenswaardige, is: de ganzen en de hoenders;
die in R. 1693-4 daarentegen wèl, en alléén, vermeld worden. Blijkbaar, meent V.M.,
eene uitbreiding van den Franschen vertaler, die 't voornaamste vergeet!
Delbouille, hier (a.w. 32) en elders tegenover den Vlaamschen advocaat van den
Vlaamschen dichter gaarne de partij van den Walschen nemende, wil hierin een fijn
overleg van dezen zien om, satirisch, den rijkdom van het nonnenklooster in 't
algemeen te schilderen, zonder juist in bijzonderheden R.'s opkomende begeerte
te motiveeren; terwijl de Vlaming zijn voorbeeld wilde verbeteren door, met ‘certaine
naïveté’, uit- en nadrukkelijk te vermelden hetgeen in 't Ofr. opzettelijk verzwegen
was. M.i. is dit weer eene proeve van oververnuftige ‘inlegkunde’, ditmaal aan den
Waalschen kant; ook diende die ‘naïveteit’ van den Dietschen dichter wel nader
2)
bewezen! .

1)
2)

Vl. Ac. 1927, 1098-1105; 1929, 761.
Zijnerzijds spreckt V.M. (1101) van de ‘onbenulligheid’ der Fransche redactie, die ‘van geen
oorspronkelijken R.-dichter kan komen’ enz. Beide advocaten zijn bij hunne pleidooien uiterst
vernuftig in 't vinden en aanwijzen van allerlei fijne bedoelingen in het werk hunner landslieden
of taalgenooten: een blijk hoe moeilijk soms ook in de philologie oprechte objectiviteit valt!
Of zou men hier inderdaad reeds van een Fransch geraffineerd overleg tegenover Vlaamsch
bot realisme mogen spreken?! Renart's e i g e n wegwijzing ‘Vers cele cort à ces gelines’
dunkt mij, evenals V.M., plomper dan des d i c h t e r s sober: ‘Dit wiste die felle creature!’
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Liever zou ik willen aanvoeren dat die twee inderdaad overscharige Fransche
versregels (1155-6) in de twee hss. BH, die doorgaans 't naast met onzen Reinaert
verwant gebleken zijn, dus m.i. 't dichtst bij diens v o o r b e e l d staan, ontbreken,
en dus - hetzij al dan niet interpolaties, in de plaats gekomen van een of meer
uitgevallen verzen, waarin van die ganzen en hoenders wèl gewag was - altoos
kwalijk ter vergelijking met het Dietsch gebezigd mogen worden.
V.M. weidt dan bij de verdere aanprijzing der verdiensten van den Vlaamschen
dichter uit over allerlei kleine bijzonderheden, welker bespreking hier te veel plaats
en aandacht zou vergen. Er bestaat tusschen de Fransche en de Nederlandsche
redactie dit verschil, dat in de eerste R. en Grimbeert niet naar of langs de
kloosterschuur, waar de ganzen en hoenders zijn, gaan (althans blijken te gaan),
maar G. alleen, op R.'s woorden: ‘Vers cele cort a ces gelines: La est la voie que
1)
lessons’ , aanstonds uitbarst in eene (door R. even onderbroken en aan 't slot
2)
beantwoorde) strafrede : ‘Renart.., Dex set bien por quoi vos le dites’ (1160-3),
waarna zij, ondanks R.'s begeerig omkijken, hun weg ten hove vervolgen; terwijl in
het Mnl. gedicht beiden, op R.'s aanwijzing van den weg (zonder gewag van de
hoenders!), inderdaad naar en langs de kloosterschuur gaan, wat R. gelegenheid
3)
geeft tot den onverhoedschen aanval op den haan , die de rechtstreeksche reden

1)

2)
3)

Het kennelijke voorbeeld van: ‘Tes si quamen ter rechter straten, Die si te voren hadden
ghelaten’ (R. 1745-6). - In allen gevalle beteekent R.'s herhaald: ‘Alon nos ent’ (1169, 1181),
als D. te recht opmerkt, alleen: ‘laten wij v e r d e r gaan’; niet, als V.M. wil: van de (niet
bereikte) s c h u u r a f .
V.M. spreekt ten onrechte van eene ‘tweede strafrede’, die hij ‘overbodig’, eene ‘blijkbare
uitbreiding’ acht (1100).
Zeker b l i j k t in 't Dietsch uit R.'s aanval de onoprechtheid zijner bekeering beter; maar Ren.
1180 zal toch ook wel als gehuicheld bedoeld zijn. - De ‘confessio Renardi’, in Jacob de Vitry's
‘sermones’, door V.M. ter vergelijking aangehaald, staat zeker dichter bij de Mnl. dan bij de
Fr. redactie; maar zij is ook, zooals Delbouille te recht opmerkt en V.M. erkent, waarschijnlijk
de

in de 13 eeuw in Vlaanderen, naar onzen R. of een daar dicht bij staande mondelinge of
schriftelijke overlevering geschreven, mag dus kwalijk als argument gebruikt worden (zie Cc.
244).
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is voor G.'s boetpredikatie en beider samenspraak. Zonder twijfel een der
voortreffelijkste tooneeltjes uit onzen R., aanschouwelijk, geestig, fijn-psychologisch;
verre boven de Fransche redactie uitmuntende! Maar waarom - hier en telkens
dezelfde vraag! - moet het betere per se ouder, oorspronkelijker zijn? Kan de (door
V.M. telkens zoo hooggeprezen) Vlaming zijn voorbeeld hier en elders niet uitgebreid
en verbeterd hebben; ja is dit niet veel waarschijnlijker dan eene verslechterende
Fransche vertaling, welker onvolkomenheden, na zulk een voorbeeld, vrijwel
onbegrijpelijk zouden zijn? In moderne vertalingen, waarbij de vertaler veelal beneden
den oorspronkelijken dichter staat, en bovendien het thans geëischte nauwkeurig
op den voet volgen noodwendig, door het verschil van taal, veel doet verloren gaan,
is de superioriteit eener vertaling boven het origineel een groote zeldzaamheid.
Maar dat, bij het veel vrijere navertellen en min of meer zelfstandig bewerken der
middelecuwen, ditmaal (anders dan in de meeste gevallen) de Dietsche dichter
zoowel in 't algemeen als telkens in bijzonderheden, zijn Walschen (reeds zeer
verdienstelijken) voorganger verre overtreft, dit zal V.M., de lofredenaar, de kampioen
1)
der Dietsche dichters, toch zeker niet ondenkbaar achten !
b. V.M. acht ‘plus près’ in Ren. 1022 (‘Qar je n'i voi prestre plus pres’) de vertaling
van mnl. ‘bi’ (R. 1433 A). Waarom niet het omgekeerde? Zie trouwens Cc. 241-2,
ter

1)

Reeds Jonckbloet heeft, aan 't slot zijner weerlegging van Willems' stelling gevraagd: ‘Is het
nu te verwachten, dat de minder voortreffelijke redactie eene navolging zou zijn van het
betere?’ (a.w. LXII). Waarop V.M. antwoordt (blz. 1088): ‘Met zulk een redeneering zouden
wij kunnen bewijzen, dat de meeste onzer Dietsche romans oorspronkelijk, de Fransche
integendeel navolgingen en vertalingen zijn. Of hebben de Dietsche dichters... het monopolie
der slechtere navolgingen?’ - ‘Neen zeker’, zou ik op deze laatste vraag willen antwoorden!
Maar hier gelden toch natuurlijk evenmin vaste en algemeene regels als bij het groote
vraagstuk van den ‘vooruitgang’ in 't algemeen, op allerlei gebied: bij vertalingen en
navolgingen valt hier verbetering, verfijning, daar misverstand, vergroving op te merken, al
naar gelang de vertaler waarlijk een ‘dichter’ of... een stumper is. En noch Aernout noch
Willem was een stumper! Het hier gezegde geldt evenzeer van de boven, bij 3, de straks bij
c, d en ben., bij 6, 8, 9 en 10 besproken punten.
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verdediging mijner lezing (naar F): nu, iplv. bi (van A), dat in de andere Ofr. hss. (en
in Ren. V 197: ‘Car il n'a ci entor nul prestre’) kwalijk voldoenden steun vindt
tegenover het (wederom) ontbreken dezer twee regels in de (als V.M., Vl. Ac. 1928,
581, zelf erkent) met R. naast verwante hss. BH; welke regels dus, wederom, niet
dan onder voorbehoud vergeleken mogen worden.
c. In 't Fransch wordt Brun, die, te dik om in R.'s hol binnen te komen, vóór de
‘barbacane’ blijft liggen, door R., die achter in zijn hol ligt, desondanks ‘au cors’
herkend (479-81, 483-4, 495-6); in 't Mnl. herkent R., in dezelfde omstandigheden,
B. ‘bi der tale’ (534-5); hetgeen, zegt V.M., veel beter (dus oorspronkelijker?!) is.
Zeker; al mag men vooreerst, met Delbouille (a.w. 311), vragen, waarom R. eigenlijk
B. niet van binnen uit zien en herkennen kon (verg. Ren. 963-5 iets dergelijks bij
Grinbert's komst). V.M. had zelfs nog beter de voortreffelijkheid der Mnl. redactie
kunnen doen uitkomen, waar R. aanvankelijk ‘v o r e n i n sine poorte’ ligt (531: zie
1)
Cc. 187 en 225), dáár B. herkent, en eerst daarna ‘bet in te dale waert’ treedt . Maar
waarom kan een Dietsche vertaler niet eens eene ontwijfelbare verbetering hebben
2)
aangebracht?
d. In 't Ofr. ziet en beschimpt R. Brun van Malpertuis uit, waarheen hij is
teruggekeerd en waar hij zich schuil houdt; in 't Mnl. doet hij dit onderweg naar huis,
bij 't afdalen van een heuvel naar den oever der rivier (Ren. 690-1 // R. 880-906):
niet alleen een breeder geschilderd, zeer aanschouwelijk tafereeltje, maar ook een
3)
veel aannemelijker voorstelling . Maar

1)

2)
3)

De ondoordachtheid, dat hij dan van dááruit het lange gesprek met B. voert (waarover zie
Ojb. 109, Cc. 187), staat buiten dit geding: hier geldt 't slechts de mogelijkheid eener
herkenning. Verg. voorts iets dergelijks: Cc. 361-2.
Verg. evenzoo RF. 1594-1604, waar hij vóór zijn burg zit (zie boven, blz. 51, en Jonckbloet
LIX, V.H. VI).
Waar T. aarzelt het ‘kattegat’ des pastoors binnen te gaan, en b e i d e n daarvóór staan, is
R.'s: ‘Ic sal hier b l i v e n voor dit gat’ (1174) eveneens beter dan ‘Ge t'atendrai au trou c a
f o r s ’ (853). Verg. voor 't overige ook Tschr. LII 248, 251.
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nogmaals: dit bewijst alleen dat onze Reinaert hier den Franschen overtreft,
geenszins dat gene ouder, en deze daarnaar vertaald is. Mogen wij niet tevreden
zijn met deze superioriteit, moeten wij voor ons Dietsch gedicht met alle geweld ook
aanspraak maken op de ‘oorspronkelijkheid’?
1)

7. ‘De eigenaardigheid in het rijmsysteem van Br. I wijst op Dietschen invloed’ .
Jonckbloet heeft, Inl. XXV-XXVII, in den geheelen Reinaert I (A en B) hetzelfde
streven opgemerkt om telkens binnen een kort bestek dezelfde rijmklanken te
vermenigvuldigen en op te hoopen, hetzij door zuivere zgn. ‘vierrijmen’, hetzij door
twee of meer achtereenvolgende rijmparen, die (zelf zuiver, consoneerend) onderling
in klinker overeenstemmen, maar verschillen in medeklinker (assoneeren), hetzij
eindelijk door de herhaling van dezelfde (of min of meer gelijkluidende) rijmklanken
op korten afstand. ‘Die zeer bijzondere eigenaardigheden, afwijkende van wat men
in alle andere Mnl. geschriften aantreft, vindt men in het geheele gedicht, van het
begin tot aan het einde terug’ (en gebruikt J. dan ook mede ten bewijze, dat het
2)
geheele gedicht, R. I, van één en denzelfden dichter, Willem is). En die
eigenaardigheid in het rijmsysteem vindt J. nu ook terug in de Ofr. br. (Martin) I (en
I a en b) - trouwens ook in X en XXII, doch niet in VI -; ‘welke overeenkomst zeker
geene toevallige kan zijn, en wel in rekening gebracht mag worden om de filiatie
dezer twee stukken te betoogen’ (a.w. XCVII-XCVIII). V.M. raapt deze laatste
opmerking van den (elders gedurig door hem bestreden) voorganger gaarne op;
maar natuurlijk om uit deze overeenkomst het tegenovergestelde gevolg (Ren. I <
R. I) te trekken!
Maar is deze ‘eigenaardigheid’ inderdaad wel zoo bijzonder? In het Mnl. zijn
vooreerst de zgn. ‘vierrijmen’ geenszins

1)
2)

Vl. Ac. 1927, 1105-6; 1929, 762.
En niet van den omwerker van R. II (die toen nog W.'s concurrent was!): van Aernout was
toen nog geen sprake; verg. boven, blz. 36, noot 1.
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1)

zoo zeldzaam gebleken, veeleer een tijdelijk vrij druk verspreide literaire mode, te
vergelijken met de tijdelijke voorkeur voor lettergreeprijmen (‘rimes riches’, ‘rührende
reime’) en derg. en met de een paar eeuwen jongere kunstenarijen der rederijkers
(zie hierover Cc. 143 en het daar aangehaalde, vooral Geurts I 177-80), en allicht,
evenals de laatstgenoemde, uit Frankrijk afkomstig. Immers daar is het verschijnsel
eveneens aangewezen: reeds door Jonckbloet in Chrestien de Troyes' Percheval
2)
li Galois (a.w. XCVIII) , en later door Foulet en Delbouille (a.w. 35) in drie andere
Ofr. gedichten. Bovendien vindt laatstgenoemde, ten slotte de rekening opmakende
ste

van deze ‘eigenaardigheid’ der 1 branche, er in 't geheel slechts d r i e vierrijmen
3)
in: 91-4, 101-4, 661-4! Eenig gevolg valt uit dit alles m.i. niet te trekken .
8. ‘De eigenaardige kunstwaarde en de bijzondere geest van li Plaid zijn te verklaren
4)
uit een Dietsch origineel’ .
5)
Ren. I, hetzij al dan niet van Pierre de St.-Cloud, wordt vanouds algemeen veel
hooger gesteld dan alle andere Ofr. branches. Maar, zoo beperkt nu V.M. dezen
lof, dit geldt eigenlijk alleen van het met R. I A overeenkomende, eerste

1)
2)

3)

4)
5)

Die van R. I zijn in de omwerking, R. II, meestal weggewerkt (zie Cc. 143)
Door V.M. ijlings te zijnen bate aangewend: Chr. de Troyes, ‘die juist aan het hof van den
graaf van Vlaanderen werkte! Die dus best de Vlaamsche volkspoëzie kennen kon!’ (Vl. Ac.
1927, 1106).
Ik zwijg hier over de twee andere bovengenoemde ‘eigenaardigheden’: de klinkerrijmen en
de opeenhooping van denzelfden klank (klinker) in onmiddellijk rijmende of kort na elkaar
volgende versparen, door V.M. vooral in de oudere Mnl. volkspoëzie, b.v. in Lev. ons Heren,
opgemerkt (waarover ik echter in Beuken's zoo veelzijdig en zorgvuldig bewerkte editie niets
vind). En Leendertz heeft in Flor. en Bl. dezelfde neiging om kort na elkaar dezelfde rijmen,
rijmwoorden of -klanken te herhalen waargenomen (Inl. LXXXV). Zoo héél ‘eigenaardig’,
bijzonder schijnt dit alles dus toch niet, noch in 't Ofr., noch in 't Mnl. - Nog veel verder gaat
Buit. Hettema, Inl. Rein. XXXII-XXXVI, in het hooren en aanwijzen van allerlei ‘gelijkklank’,
‘klankvolging’ en alliteratie in R. I; ten aanzien van welke (soms aan de befaamde A-sage,
E-legende, O-sprook enz. herinnerende) muzikale ‘klankvolgingen’ enz. ik toch voorshands
sceptisch gestemd blijf (zie reeds Cc. 143).
Vl. Ac. 1927, 1107-8; 1929, 762.
Zie b.v. reeds Jonckbloet XCIX.
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gedeelte dier branche, ‘uitstekend gebouwd, terwijl... het tweede een reeks van
elkander zonder veel verband opvolgende avonturen is.’ Doch zelfs in dit eerste
deel overheerscht in 't Fransch reeds de bittere satire, waar R. I slechts ‘leuke
scherts’ heeft, zie b.v. Renart's, in 't Dietsch ontbrekenden, uitval tegen de rijken
(505-30). Die superioriteit van ('t eerste deel van) Ren. I boven de andere branches,
die echter toch nog inferieur blijft aan R. I A, acht V.M. weer een blijk van de
afhankelijkheid van het Walsch van het Dietsche origineel: ‘is het niet de Dietsche
geest, die zich hier openbaart?’
Afgezien van de al dan niet gegrondheid dezer zóó scherpe onderscheiding
tusschen de deelen van Ren. I, afgezien ook van het reeds hier, maar straks
andermaal te berde gebrachte anthropomorphisme, meen ik deze gevolgtrekking
toch wel niet meer dan eene bloote, even onbewijsbare als onweerlegbare, gissing,
gegrond op een lichtvaardig vooroordeel en, helaas, ook een blijk van zeker Dietsch
chauvinisme te mogen noemen! En voor de derde maal vraag ik (zie boven, blz.
64-65): waarom toch zou onze, door V.M. zoo hooggeloofde, dichter niet evengoed
zijn Fransch voorbeeld verbeterd kunnen hebben?
1)

9. ‘De primitieve Br. I heeft aan Arnouts onvoltooid werk een onbeholpen slot
2)
toegevoegd’ .
Op zijne gissing, dat Ren. I voor 't eerste, grootste deel eene vertaling is van R.
ste

I A, bouwt, stapelt V.M. nu nog weer eene andere over het vervolg der 1 branche.
Grimm (CXXVII) stelde het oorspronkelijke slot bij vs. 1620. Jonckbloet, LXIV-LXV,
schreef het gedeelte van vs. 1550 af toe aan een omwerker, die het oorspronkelijke
slot hierdoor vervangen had, ten einde er het vervolg (thans Ren. I a en b) aan te
kunnen vastknoopen. Ook Martin (Obs. 12, 15), Grimm

1)
2)

In den zin van: oorspronkelijke, oudere redactie; voor de andere, nu gewonere beteekenis
zie ben., C, slot.
Vl. Ac. 1927, 1128-31; 1929, 762.
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volgende, sluit br. I met 1620, waarop dan, als ‘continuation’ nog volgen Ia
(1621-2204) en Ib (2205-3212); maar twijfelt, of niet reeds van 1423 af een andere
geest, een andere hand, van een ‘remanieur’ te bespeuren valt, terwijl ten slotte
ook bij 1350, waar de r e c h t s t r e e k s c h e overeenkomst met R. I A eindigt, een
1)
grens te vinden is . Noch V.M. noch Delbouille (35) laat zich over dit grensvraagstuk
uit. Hoe 't zij, Jonckbloet en Martin houden dezen omwerker dus voor een a n d e r
dan den dichter van het eerste gedeelte van Ren. I. Voor V.M. daarentegen zijn
beiden, de vertaler van Aernouts onvoltooid gebleven gedicht en de voortzetter,
één en dezelfde man. Het bovengenoemde verschil in geest enz. tusschen beide
gedeelten is, volgens hem, 't gevolg van de onderscheiden herkomst: na en naast
A.'s werk staan de onbeholpen verzinsels van den Franschman, die, zoodra de
steun van zijn Dietsch origineel hem ontvalt en hij op eigen vleugels moet drijven,
neerploft! Van twee overeenstemmende redacties is immers, zegt V.M., de
o n voltooide natuurlijk ouder dan de (onbeholpen) voltooide en daarvan het origineel.
Inderdaad een vernuftige vondst, die verschillende moeilijkheden schijnt op te lossen
en van het beloop van zaken eene aannemelijke verklaring geeft.
In zijne bestrijding acht Delbouille (a.w. 36) 't niet zeer waarschijnlijk dat de
Dietsche dichter zijn werk afgebroken zou hebben juist op 't oogenblik, dat R.,
veroordeeld, een middel zoekt om te ontsnappen; noch dat, indien hij door den dood
2)
of eene andere oorzaak verhinderd ware geweest zijn werk te voltooien , dit brokstuk
vermaard genoeg zou zijn geworden om in 't Fransch vertaald te worden.
Aan deze niet bijzonder sterke tegenwerping voeg ik mijnerzijds vooreerst toe dat
V.M., die voor zijn betoog de eenheid

1)
2)

Opmerkelijk boe dezelfde vragen zich voordoen hij 't slot van R. I A (1750 of 1892?) en R. I
B (3484 of 3426, of 3392, of 3332; verg. ben., blz. 75 en C).
Verg. gevallen als van Penninc, Segher Dengotgaf

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

69
van den Franschen vertaler en den voortzetter van Ren. I, en dus ook de eenheid
van taal, behoeft, zich ten onrechte tot viermaal toe (1108 bis, 1110, 1111), en met
nadruk, hiervoor beroept op Jonckbloet. Deze immers vindt wel in beide gedeelten
‘hetzelfde spraakgebruik, dezelfde zinswendingen... De taal in beide deelen is die
1)
van Fransch-Vlaanderen . Maar uit die overeenkomst volgt nog in 't geheel niet,
dat beide stukken van dezelfde hand zijn’ (LXIV); waarna hij dan ook wel degelijk
tusschen deze gewestgenooten enkele individueele taalverschillen opmerkt (LXVI).
- Verder kan ik alleen nazeggen wat V.M. elders (1110) zegt: ‘Zoo beweegt men
zich hier in een kring van gissingen’, die noch te bewijzen noch te weerleggen zijn;
en waarnaast men evengoed andere oplossingen kan stellen. Kan men b.v. niet
met evenveel recht meenen dat inderdaad Ren. I A een (door welke oorzaak ook)
onvoltooid werk van zuiver Franschen oorsprong is geweest, dat in 't Fransch door
een ander (misschien ook hier en daar omgewerkt, in allen gevalle) op eene
onbeholpene wijze voortgezet, doch in 't Mnl. door Aernout op voortreffelijke wijze,
met besnoeiing, inlassching en wijziging vertaald, en voorts ten deele door hem,
ten deele later door Willem, op andere, doch niet minder voortreffelijke wijze,
voortgezet en voltooid is? Niet a l l e e n de ‘maker’ van R. I B, Willem, maar ook die
van R. I A, Aernout, was wel waarlijk, in den modernen zin des woords, een ‘dichter’!
Mij schijnt de eene gissing de andere waard.
In allen gevalle treft telkens weer de overeenkomst tusschen de gissingen
aangaande de lotgevallen der wellicht twee- of meermalen herhaalde omwerkingen
der beide, Ofr. en Mnl., gedichten, en tusschen de woorden der beide prologen
(Ren. I 4-5 = R. I 5-6 en ook R. II 5-6).

1)

Altoos natuurlijk in den ouden, middeleeuwschen zin van: het Franschsprekend deel van
Vlaanderen (‘la Flandre gallicante’); niet in den lateren, hedendaagschen zin van: het door
Lodewijk XIV geroofde, doch vanouds Vlaamschsprekende deel.
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10. ‘Hoe zeer Br. I onder de Fransche R.-verhalen ook uitmunte in geest en karakter,
1)
toch is de Fransche geest bij de vertaling werkzaam geweest .’
V.M. komt hier nog eens terug op het reeds eer (zie boven, bij 8) door hem
gebezigde argument: het in de Walsche en Dietsche dierengedichten steeds
toenemend anthropomorphisme, dat in Ren. I weliswaar minder omvang heeft,
minder grof overdreven is dan in de overige, meest jongere branches (en in de nog
jongere Fransche Renart-gedichten), maar dat toch, althans in het eerste gedeelte,
2)
nog vrij wat verder gaat dan in R. I A, waar ‘van al dit anthropomorphisme... geen
woord, maar absoluut niets..., geen spoor’ te vinden is. Dit ‘artistiek verval..., deze
anthropomorphistische trekken, evenals de satirische, die ook in R. I A ontbreken’
houdt V.M. voor ‘toevoegsels..., waarin de werking van den Franschen geest reeds
bij de vertaling uit het Dietsch hier en daar is doorgebroken, om zich volop te doen
gelden, zoodra het Dietsch den dichter niet meer gebonden hield’(!) Terloops wordt
dan deze afwezigheid van anthropomorphisme reeds als een bewijs van den zeer
hoogen ouderdom van Aernouts gedicht genoemd: ‘moet... Arnout niet geheel bij
3)
het begin van het dierverhaal hebben gestaan ?’
Met Delbouille, p. 36-7, zou ik vooreerst alweer willen

1)
2)

3)

Vl. Ac. 1927, 1112-4; 1928, 586-7; 1929, 773-4.
Noble heeft een paleis (18), Hersent bloost (134), Brun spoedt zich ‘esporonant’ terug (705),
Tybert, Grinbert en Renart rijden op paard of muilezel (744, 1190-2), Grinbert zit op kussens
(969), R. steekt een van den koning ontvangen ring aan zijn vinger (1459); dit laatste misschien
reeds van den voortzetter, evenals de slak als vaandrig (1569-70, 1809-10, 1867) reeds tot
Ia behoort. Zie Jonckbloet LXIV-LXV; Martin, Obs. 15.
A.w. 1113. De bekende plaats uit Ste Lutgaert, waar sprake is van ‘simmen’ die ‘speren
breken’, van rammen die de mis lezen, van dansende en springende ezels, geldt hier dan
als bewijs, dat deze dichter omstreeks 1265 geene andere dan sterk geanthropomorphiseerde
dierenverhalen, en onzen R. niet eens meer kende. Welk een overdrijving! Ik zou in deze en
andere plaatsen uit Ste Lutgaert liever toespelingen zien op den (toen nog pas in den huidigen
vorm verschenen?) R. I (A + B); zie verder Vl. Ac. 1926, 315-6, 326.
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vragen, waarom Aernout, een Dietsch realist met veel gezond verstand, ook in deze
gevallen, als in zoovele andere, zijn origineel door weglating niet heeft kunnen
verbeteren (hetgeen V.M.t.a.p. onmogelijk acht). Trouwens, éénmaal althans heeft
ook hij wel degelijk aan 't Fransche voorbeeld een verre gaanden
anthropomorphischen trek ontleend: ‘Eer si nie toghel uphilden’ (1154 // Ren. 744);
zie voorts Td. 209-13. ‘Absoluut niets, ... geen spoor’ is dus te sterk!
Voorts neemt zeker in de jongere Fransche, en ook in de Nederlandsche
dierengedichten (R. I A, R. I B, R. II) het anthropomorphisme toe; geeft dit echter
het recht om daaruit in dit bijzondere geval zulke vèrstrekkende besluiten te trekken?
Ook lijkt mij zulk spelen met ‘groote woorden’ als (minderwaardige?!) ‘Fransche
geest’ en ‘Dietsche geest’ hier, evenals elders (zie boven, blz. 66-8), weinig afdoend,
weinig wetenschappelijk, en ook om andere redenen verwerpelijk. Is de Fransche
geest dan altijd tot overdrijving geneigd, de Dietsche daarvan zoo afkeerig? Zeker,
‘mate es tallen spele goet’, zegt onze Reinaert-dichter (Aernout) zelf. Maar naar ik
meen, is toch juist in de Fransche literatuur de ‘mate’, de hoofsche deugd der
1)
‘mesure’, meest altijd, ook in de middeleeuwen, waarlijk wel in eere geweest! En
men behoeft geen ‘franschdolle’ vereerder der eeuwige superioriteit van den
Franschen geest, de Fransche literatuur of cultuur, men behoeft slechts een
(Noordnederlandsche?) nuchtere voorstander der objectiviteit te zijn om te twijfelen
aan de waarde van zulke vage, algemeene tegenstellingen en ze bedenkelijk, ja
gevaarlijk te achten.
In een later opstel ‘Arnout en Willem’ (ten deele een verweer tegen Delbouille's
bestrijding) heeft Van Mierlo aan de bovenstaande bewijsgronden nog een paar
nieuwe toegevoegd.
2)
11. Vooreerst twee naamsvormen . Alle hss. van Ren. I schrijven: Lanfroi; R. I
A, hs. A doorgaans: Lamfroit, behalve

1)
2)

Verg. Tschr. LII 262.
Vl. Ac. 1929, 764-6.
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tweemaal (643, 695, beide in 't rijm): Lamfreide (dat., acc.); welke vorm met ei in
hs. F, en ook in de Lat. vertaling (L), de omwerking, R. II (B) en alle jongere
1)
bewerkingen - behalve alleen P: Lantfert - zelfs de gewone, eenige is. Voorts staat
2)
vast dat in dezen naam (< *og. *Land-frid oi jonger is dan, in het Centraalfransch
3)
ontstaan is uit een o.a. in 't Anglonormandisch bewaarde ei . Ziedaar de feiten. V.M.
nu vermeldt Sudre's onderstelling van een ouderen vorm van Ren. I met ei iplv. oi
(waaruit dus de mnl. ei, naast oi, te verklaren ware); doch verklaart, bij het volslagen
gemis van eenig schriftelijk blijk van den Ofr. naamsvorm met ei, dien Mnl. vorm
met ei liever uit de (in vs. 643 juist aangehaalde) mondelinge Dietsche overlevering.
Ware R. I A nu eene vertaling uit het Ofr., dan zou ook het Mnl. wel oi of oo (oe)
hebben, evenals Jofroet (< ofr. (Geoffroi(t) < og. Godo-frid) in R. I B; derhalve is R.
I A niet vertaald!
V.M. citeert hier wel, ten steun zijner onderstelde mondelinge overlevering, mijn
Td. 200-1; doch niet mijn lateren Cc. 113 (en 103-5), waar ik Lamfreit als den
4)
oorspronkelijken Mnl. , in A in 't rijm ook bewaarden (doch daarbuiten, naar de
j o n g e r e Ofr. hss., in oi veranderden) en in een critische editie te herstellen en
door mij ook herstelden vorm gevindiceerd heb. Hetzij men nu echter al dan niet,
naar Sudre's gissing, eene oudere Ofr. redactie met ei, en met mij (en V.M.) ook
eene oudere Mnl. redactie met ei aanneemt (waaruit ook de ei in de jongere
Nederlandsche bewerkingen te verklaren is), hetzij men, met V.M. (en mij), die ei,
tegen-

1)

2)
3)

En daaruit ook aldus: (lantfert) in Caxton's Eng. vertaling van P.; die daarnaast echter den
naamsvorm Lamfroy wel kende, blijkens zijne Eng. bewerking van het Livre des mestiers (ed.
Gessler, 43; in 't Fr.-Brugsche origineel: Martin).
Zie b.v. een (Langobardischen) Landefredus, in Tschr. XLIII 119 aangehaald uit Grimm, D.
Gramm. III 691-2. Verg. ook in RF. 19, 29 e.e.: Lan(c)zelin.
Zie S. de Grave, Fr. Woorden 169, 171; Frantzen, in Hand. v.h. 8ste Philol.-Congr. (1916)
2

113-7 en Förstemann, Namenbuch I 679-80 (en 661-2), 1006-7; en verg. voorts Tschr. XL
144-52.
4)

3

Verg. Lamfreide (: heide), Maerlant, Sp. Hist. VIII 63, 54.
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over ofr. oi, o o k aan Dietsche mondelinge overlevering toeschrijft, in geen geval
schijnt mij dit een stevig bewijs der prioriteit van RI A boven Ren. I. Immers alle
deze gissingen zijn bestaanbaar met de tot dusverre algemeen aangenomen
voorstelling eener vrije, navolgende Mnl. vertaling uit het Ofr.: hetzij die ei uit oudere
Ofr. hss. met ei overgenomen, hetzij zij, tegen jongere Ofr. hss. met oi, naar de
1)
Dietsche overlevering, hersteld is . Ook hier, gelijk elders, loochen ik dus geenszins
2)
eene mogelijke oudere redactie en vorm van Aernouts werk, R. I A ; die echter m.i.
niet het origineel, veeleer de vrij navolgende bewerking van Ren. I geweest zou
zijn.
Nagenoeg hetzelfde valt te zeggen van de naamsvormen Isingrijn en Ise(n)grim.
Ook hier had V.M. kunnen volstaan (gelijk ik nu hier, kortheidshalve, doe) met eene
verwijzing naar mijn Cc. 110-1 (en 103-5), waar het door hem uiteengezette reeds,
vollediger, te vinden was (Isingrijn de Franschliteraire vorm × Isegrim de
3)
Dietsch-populaire) ; behalve dat V.M. hier liever, naast of in plaats van de
mondelinge, ook oudere schriftelijke overleveringen, oudere redacties dus van R. I
A of van andere dierenverhalen, aanneemt; wederom eene niet onmogelijke gissing,
die echter stellig zijne gevolgtrekking: (Ren. I < (ouderen vorm van) R. I A nog
geenszins zou rechtvaardigen.
12. Ten slotte ‘een laatste belangrijke beschouwing’: over het verschil tusschen R.
4)
I A en B . In A (Aernouts werk) heeft V.M. nergens ‘sporen van bewerking...,
teekenen van navolging... ontdekt’ (wel van overeenstemming, die, uiteraard veelal
voor tweeërlei uitleg vatbaar, door hem natuurlijk in

1)
2)
3)

4)

Verg. dergelijke ‘herstellingen’ van Dietsche namen in epische heldendichten en ridderromans:
Karel ende Elegast e.a.
Zie beneden, aan 't slot van B.
Leitzmann, PBB. XLII 41, acht Isengrijm voor beide Mnl. dichters, A. en W., bewezen als de
‘ihnen geläufige form, schon wegen der ablegenheit des reimwortes, für das reimworte mit
-n massenhaft zur verfügung gestanden hätten’. - Voor de inconsequentie mijner handhaving
van Isingrijn naast Lamfreit zie Cc. 113.
Vl. Ac. 1929, 766-8.
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z i j n zin opgevat en verklaard worden). Maar aanstonds in 't begin van B (Willems
vervolg) vindt hij zulk een bewijs der afhankelijkheid van het Dietsch van het Walsch.
In Ren. I namelijk begint R. terstond na zijne aankomst ten hove, nog vóór eenige
uitgesproken beschuldiging, het pleidooi te zijner ontschuldiging (1213-78); waarin
hij, na eenige algemeene uitvallen tegen de ‘maveis larrons’, eerst de hem door
Grinbert (975 vlgg.) gemelde klachten van Brun en Tybert (1238-52), en daarna die
van Ysengrin (boelschap met Hersent) weerlegt (1253-9). In R.I daarentegen houdt
R. zich eerst van den domme, richt, na eene begroeting des konings, een
algemeenen aanval op de ‘scalke’ ten hove (1768-93), en verdedigt zich eerst n a
's konings beschuldigingen (1794-1817) daartegen (1818-47); waarbij hij alleen die
van B. en T. weerlegt (1818-34), doch die van I. niet vermeldt (dus overslaat); waarna
hij voortgaat met eene vleiende, 's konings almacht erkennende toespraak tot den
koning (1835-47 = Ren. 1260-78). Willem h e r v a t dus, meent V.M., na Ren. 1253-79
o v e r g e s l a g e n te hebben, zijne v e r t a l i n g , als nog blijkt uit vs. 1835: ‘Voert,
sprac R. enz.’ Hier hangt dan het Dietsch inderdaad (als nergens in A) van 't Walsch
af; hetgeen voor V.M. ook voldoende grond schijnt om den (thans nog door V.M.
aanvaarden!) ‘tweeden dichter’, Willem, reeds hier, niet pas na vs. 1892, aan 't werk
te zien, daar een dergelijke, sterk van navolging getuigende plaats tot dusverre in
A niet is aangewezen.
Is dit nu een ‘laatste, belangrijk’, dus overtuigend bewijs van ‘Arnouts
1)
oorspronkelijkheid? Allerminst! Vooreerst heeft hs. F niet Voert, maar: Hort ; welke
lezing ik (Cc. 269) verkozen heb, als meer overeenstemmende met de lange reeks
van plaatsen, vooral in B, maar toch ook wel in A (zie Td. 194), waar (Nu) Hoort
dient om de aandacht der hoorders in (en ook van) het gedicht - en in 421 en 1401
bepaaldelijk,

1)

Verg. in 3062 (A en F) de verbinding der beide, licht verwisselbare, woorden.
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1)

evenals hier, in eene toespraak tot één zelfden persoon - (opnieuw) te wekken .
Doch ook indien Voert de echte lezing ware (hetgeen in dezen ten slotte weinig
verschil maakt), en indien men dit inderdaad moest opvatten als eene h e r v a t t i n g
2)
van den draad van 't Ofr. verhaal, na de weglating van I.'s aanklacht , wat zou hieruit
dan anders of meer blijken dan dat hier de Mnl. dichter van 't Ofr. voorbeeld
afhankelijk is, daarop a.h.w. terugwijst? Ook al zou werkelijk aan V.M.'s eisch om
‘één enkele zulke plaats in R.I A’ aan te wijzen niet voldaan kunnen worden (quod
nego), dan zou nog uit dit n e g a t i e v e gegeven, deze ontstentenis eener blijkbare
vertaling in 't Mnl. uit het Ofr. in R.I A geen bewijs te putten zijn voor de omgekeerde
3)
positieve stelling: Ren. I dus < R.I A.
Bovendien gaat V.M. hier stoutelijk uit van de onderstelling, dat in vs. 1835 reeds
de tweede dichter, Willem, aan 't woord is! Ja, maar dat is nu juist de vraag! Ik heb
2

in tweeder instantie (Td. 83-90) met Kloeke en Braune, naar ik meen op goede
gronden, aangenomen dat de verzen 1750-1892 een tusschenstuk, ‘een grensstrook’
of ‘tweeheerenland’ vormen, waaraan b e i d e dichters, meer dan in het voorafgaande
(eveneens, doch in mindere mate, door W. omgewerkte) stuk van A, deel hebben,
en beider handen te onderstellen, maar zeer moeilijk van elkaar te onderkennen
4)
zijn . Zoodat een aan dit gedeelte ontleend argument weinig of geen kracht heeft;
ja zelfs, indien en voor zoover dit deel nog van Aernout afkomstig is, zich t e g e n
V.M. keert, en bovendien in allen gevalle eene petitio principii bevat (als V.M.
herhaaldelijk zijnen tegenstanders verwijt): op grond

1)
2)

3)
4)

Zie hierover laatstelijk Tschr. LII 230.
Trouwens ook in overeenstemming met, ja zeker wel wegens de veel geringere plaats, die
de (in den proloog van Ren. I 9-10 met ophef als de voornaamste klacht in 't ‘jugement’
aangekondigde) ‘grant fornicacion Que R. fist... Envers dame Hersent’ in R.I inneemt.
Verg. een dergelijke ongeoorloofde gevolgtrekking boven, blz. 42.
Verg. boven, blz. 68, over dezelfde onzekere grens in Ren. I. - Hier en elders is V.M. niet
zeer objectief in de keus zijner citaten uit mijne en anderer opstellen: hij haalt aan wat hem
dient, maar verzwijgt wat hem ongelegen komt!
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eener (minst genomen, twijfelachtige) toewijzing aan W. wordt iets voor A. ontkend,
terwijl die toewijzing achterna mede hierdoor bewezen geacht wordt, doch juist
bewezen moest worden.
Ten besluite zijner (eerste) verhandeling vat V.M. zijne betooggronden en uitkomsten
1)
samen : Arnouts gedicht, oorspronkelijk Dietsch, is, hoezeer (door zijn dood?)
onvoltooid gebleven, in omloop geraakt, en door een Franschen trouvère (wij weten
niet in welke mate) verwerkt; welke Ofr. bewerking weer in 't Mhd. werd vertaald
de

(IN., in de 14 eeuw omgewerkt tot RF.). Daarna is ditzelfde onvoltooide,
oorspronkelijke, Dietsche gedicht van Arnout door Willem, een voortreffelijk Vlaamsch
dichter, overgenomen, waarschijnlijk in vrij sterke mate gewijzigd, vermeerderd, en
vervolgens voortgezet en voltooid, met behulp zoowel van allerlei dierenverhalen
als van reeds bestaande Fransche bewerkingen (‘walsche bouke’ en de geheele
‘vite’), doch geheel in den geest van het Vlaamsche volk, te midden waarvan het
stuk speelt.
2)
Arnouts werk zou vrij lang vóór 1170-80 , W.'s omwerking, vervolg en slot tusschen
1180 en 1200 geschreven zijn (dit voornamelijk op grond van Stracke's
onderzoekingen), beide dus nog vóór Ren. I (le Plaid), die niet vóór 1210-20 ontstaan
is. Zie over deze tijdsbepaling verder ben., C.
Mijnerzijds samenvattende, moet ik ronduit erkennen door V.M. geenszins
overtuigd te zijn van de juistheid of ook maar waarschijnlijkheid zijner stelling: R.I
A oorspronkelijk Dietsch > Walsch Ren. I. Ik ben niet ‘genezen’ van het ‘vooroordeel’
der afleiding van ook dit, gelijk van zoovele andere middeleeuwsche Vlaamsche
(en Brabantsche, Limburgsche, evenals Rijnlandsche en andere, Overlandsche)
gedichten uit een naar inhoud en vorm nauw overeenstemmend Walsch

1)
2)

Vl. Ac. 1927, 1114-8.
Immers nog vóór den ouderen, oorspronkelijken vorm van Ren. I, het voorbeeld van IN. (c.
1182: verg. boven, blz. 43 vlgg), dus ook nog vrijwat vroeger dan Veldeke's Servaas-legende!
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gedicht. Daartoe zouden V.M.'s reeks van argumenten veel sterker overtuigingskracht
moeten hebben dan mij is gebleken.
Het eerste argument wil uit de (reeds zéér gewrongen) toepassing van het (al te
grif geloofde) getuigenis der ‘walsche bouke’ en der ‘vite’ bepaaldelijk en uitsluitend
op de t w e e d e helft, R.I B, ten onrechte besluiten, dat de e e r s t e helft, R.I A,
d u s n i e t naar het Fransch vertaald, ja integendeel daarvan het origineel is. Het
tweede neemt, bij de vergelijking van R.I A met den (slechts ten deele bekenden)
oudsten vorm van RF. (IN.) als onomstootelijk vaststaande en overal en altijd geldig
aan dat de kortste vorm altijd, per se, de oudste, oorspronkelijkste is. De onder 6,
c, d, 8, 9 en 10 vermelde lijden alle aan eenzelfde, soortgelijk euvel: de beste,
fraaiste redactie telkens en steeds eo ipso voor de oorspronkelijke te houden, aan
Aernout derhalve het vermogen te ontzeggen om zijn voorbeeld te verbeteren. De
de

4 hecht weer te hooge waarde aan de beteekenis der vermelding eener geschreven
de

bron, ‘estoire, escrit’ (verg. boven, ‘bouke’ en ‘vite’). De 5
de

onjuiste waarneming. Het 11

de

en 7

berusten op
de

heeft, juist uitgelegd, geen bewijskracht. En het 12
ste

is weer te vergelijken met het 1 , en bevat bovendien eene petitio principii. Ik moet
dus wel concludeeren tot niet-ontvankelijk verklaren van V.M.'s eisch der
oorspronkelijkheid van R.I A. Dat er van R.I A eene oudere, nog niet door Willem
omgewerkte, van de tegenwoordige redactie op menige plaats en in menig opzicht
verschillende redactie bestaan heeft heb ik in 't algemeen reeds vroeger mogelijk,
ja niet onwaarschijnlijk geacht; en de nauwe overeenstemming met RF. (IN.), een
vorm als Lamfreit enz. hebben mij in die meening nog versterkt (zie verder ben., C).
Maar dat dit Vlaamsche werk, hetzij in den tegenwoordigen, hetzij in dien
onderstelden ouderen vorm, als voorbeeld, grondslag gediend zou hebben voor
eene Fransche bewerking, Ren. I (ook allicht in ouderen vorm), is en blijft m.i. in de
hoogste mate onwaarschijnlijk, is zeker door V.M. geenszins bewezen.
Het eigenaardige bij dit alles, ik herhaal het, is dat V.M.
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1)

niet alleen Willem, maar ook Aernout hemelhoog verheft, maar toch den laatste
niet in staat acht om een Fransch voorbeeld bij de vertaling of bewerking hier en
daar te verbeteren of te verrijken!
Maar nog veel verwonderlijker zijn de kalmte en het gemak, waarmede V.M.,
zooals wij in 't vervolg zullen zien, zijn eigen, met zoo groote kennis en scherpzinnig
vernuft moeizaam opgebouwd en in elkaar gezet betoog ‘Voor A.'s oorspronkelijkheid’
later... overboord gegooid heeft en overstag gegaan is, zijn dozijn bewijsgronden
en al zijne gissingen prijsgevende... voor eene nieuwe, nòg meer bekoorlijke gissing!
Ik heb mij echter door dezen plotselingen ommezwaai niet ontslagen gerekend van
de eenmaal op mij genomen taak eener omstandige weerlegging; ook wegens
enkele voor de opvatting van sommige plaatsen of van het geheele gedicht
belangrijke punten, die hierbij ter sprake komen en op zich zelf eene critische
bespreking alleszins verdienden; al heb ik ten slotte hier en daar wel een en ander
geschrapt.
O e s t g e e s t , Januari 1933.
J.W. MULLER.

1)

T.w. zoolang hij nog aan diens bestaan geloofde; welk geloof op 't allerlaatst ook opgegeven
is! Zie hierover ben., B.
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Het doodsbericht van Frans van Lelyveld
Door het onderzoek, dat de Heer R. Zuidema ingesteld heeft (cf. De Navorscher
1930, p. 87 e.v.) naar de omstandigheden van Frans van Lelyvelds dood, zijn plaats
en datum vastgesteld. De stichter van de Maatsch. der Nederl. Letterkunde overleed
te Amersfoort op 8 April 1785.
Blijkbaar stond den Heer Zuidema destijds niet het doodsbericht ter beschikking.
Eenigen tijd geleden vond ik dit tusschen de papieren van Pieter van Winter N. Szn.
(1745-1807) in het archief der familie Six te Amsterdam. Daar het de schaarsche
gegevens betreffende het levenseinde van den in zijn tijd zoo bekenden Leidenaar
- wiens portret nog steeds gezocht wordt - eenigszins uitbreidt, laat ik hier den
volledigen tekst volgen:
WelEdele Heer,
Het heeft den hoogen GOD behaagd, mynen tedergeliefde Echtgenoot,
den Heer FRANS VAN LELYVELD, in den Ouderdom van even vyf en veertig
Jaaren, door een zeer schielyk toeval dezen morgen van my weg te
neemen. Een slag voor my, en ons nog maar negen jarig Zoontjen aller treffendst,
daar een gevoel van de waarde van dit verlies my in de hartgrievendste
droefheid dompelt!
En hoezeer ik my voorstellen mag, dat de bekende hoedanigheden van
den overledenen zyne en myne vrienden in myne rouwe zullen doen
deelen, is er echter niets, dat my in myne smerte meerder opbeuren kan,
dan de blyken eener verzekerde hoope op een beter leven, die nog zelfs
in de jongste oogenblikken by Hem zo levendig was, en waar by Hy ook,
in zyne gezonde dagen, zyn grootste genoegen vondt.
Ik hebbe gemeend UWelEd. van dit verlies, dat my, na eene
allerwenschelykste echtvereeniging van negentien Jaaren, op het
alleronverwagst alhier, waar wy ons sedert acht dagen bevonden, getroffen
heeft, kennisse te moeten geven: biddende
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den Allerhoogsten UWelEd. voor zulk eene droefheid lange te willen
bewaren.
Ik ben met eerbied, WelEdle Heer,
UWelEd. onderdanige, en zeer
bedroefde Dienaresse
Amersfoort
den 8. April 1785
Rebecca de Raat
Wed. F. van Lelyveld.
In niet gepubliceerde brieven van Lucretia W. van Merken staat, dat Fr. v.L. in
Amersfoort een nieuwe lakenfabriek, een ‘molen’ had opgericht; velen van zijn
vrienden vonden het een gewaagde onderneming: er was ƒ 35.000 mee gemoeid.
Toen Fr. v.L. bij het echtpaar Van Winter-Van Merken afscheid was komen nemen,
hadden de aanwezigen zich verbaasd over zijn luchthartigheid en naderhand tot
elkander gezegd: ‘Lelyveld is boven zijn spheer: als die moolen zich maar niet in
brand maald’. - Lucretia vond hem overigens vaak zwaarmoedig. Wat Van L.
overkomen is, blijkt niet uit Lucretia's correspondentie. Wijst de term ‘een zeer
schielyk toeval’ op een bedrijfsongeluk of op een plotselinge instorting van den
energieken ‘zelf-doener’?
Hilversum.
H.A. HÖWELER.
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Johan Hendrik Kern (24 Januari 1867 - 19 December 1933)
Het heengaan van Kern is voor de Redactie van het Tijdschrift voor Nederlandsche
taal- en letterkunde een gevoelig verlies. Hij trad, geheel in overeenstemming met
zijn aard, niet naar buiten op, zijn bijdragen in het tijdschrift zijn niet talrijk geweest,
maar mocht hij zich spaarzaam uiten in woord of geschrift, hij was niettemin een
stille kracht van ongemeen groote werking. Het advies van Kern betreffende
ingekomen bijdragen was helder, zakelijk en humaan; het bezat daardoor een
gewicht, dat in de beraadslagingen bijzonder zwaar woog. Wanneer na een
voordracht, door een der redactieleden ter vergadering gehouden, Kern het woord
nam, luisterde men met meer dan gewone aandacht, omdat zijn opmerkingen steeds
van een helder oordeel getuigden, meermalen het gesprokene aanvulden of nog
dieper in het vraagstuk doordrongen.
Diezelfde zekere blik op de verschillende kanten van een probleem, dat rustig
afwegen der verklaringsmogelijkheden, de wijde omvang van zijn kennis, die hij
steeds meer liet raden dan tentoonspreidde, vooral ook de hooge geest van
onpartijdigheid, sine ira et studio, waarin hij zaken en personen oordeelde, dat alles
kwam het beste uit in de voordrachten, die Kern zelf in onze bijeenkomsten hield.
Recht door zee, sober en mannelijk, zoo was hij in het verkeer met ons als met
allen; wij kunnen niet anders dan dankbaar zijn, dat hij tot het laatste toe zijn kennis
en zijn krachten aan ons tijdschrift heeft gewijd. Het was moeilijk dezen vijand van
veel woorden te toonen, hoezeer men hem hoogschatte; nu na zijn dood getuigen
wij gaarne, dat hij ons de onuitwischbare herinnering heeft nagelaten aan een
geleerde van meer dan gewoon formaat en, wat hooger roem is, aan een goed
mensch.
DE COMMISSIE VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE
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Over eenige dierennamen in het Nederlandsch
1)

1. Wanneer de vos bij Hildegaersberch, Gedichten XV, 36, op de wandeling een
ekster ontmoet, spreekt hij, hoofsch en wetend wat de hoofschheid waard is, de
vogel aan met:
Vrou Ave, God die moet u gheven
Blyschap ende ghenoechlyck leven!

Verwijs - Verdam, deze naam (passim in dit gedicht) vermeldend, achten het mogelijk
daarin een variatie van de wortel agu te zien (‘misschien samenhangende met het
woord, waarvan ook ekster en aexster zelf afkomen, nl. agu, age’). Dit aan te nemen
voor deze eene naam lijkt overbodig en daar hier blijkbaar een eigennaam bedoeld
2)
is, is er wel niets tegen om hierin de vrouwennaam mnl. Ave , hedend. Aaf(je)
(oorspr. frie.-holl.: Ava in de inkomstenregisters van het klooster Egmond, Tijdschr.
XXIII, 145 en vgl. dimin. als Avetiaen) te zien, ook omdat de vogel in verschillende
talen, waarschijnlijk om de bekende babbelzucht, met een vrouwennaam wordt
benoemd: ital. Checca (Francesca), Berta, fra. Jaquette, Cateau, enz. Niet dat
mannennamen ontbreken: ‘bonte Piet’ heet de vogel op Terschelling, en elders
‘Gerrit’, e.a. Omgekeerd is frie. Akke vleivorm van een naam: < agu-? tot
meisjesnaam geworden.
2. Later verschijnt bovengenoemde naam weer bij een andere Hollander, bij
Roemer Visscher, die, uitg. Van der Laan II, 71, schrijft:

1)
2)

Aan Prof. Stoett en Prof. J.W. Muller, die deze aanteekeningen met een waakzaam oog wilden
doorlezen, betuigt schr. zijn vriendelijke dank.
Vgl. Mnl. Wdb., en nog Rein. II, 832, (een plaats die ik aan de vriendelijkheid van Prof. Muller
dank).
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Nu souden wy wel drincken, hadden wy slechs bier,
En houdent met de seckte der peuselaristen:
Tot Reymkens hoortmen 't ghelt te verquisten,
Die geeft de vaen om een stoter, 't ontbyten voor drie groot,
De kan is uyt, helaes, Aef is doot.

De verklaring van deze zegswijze ontleent Dr. van der Laan (met Vercoullie s.v. aaf,
en elders A. de Cock) aan M. de Vries, die in de eerste aflevering van het Ned.
Wdb., nu bijna zeventig jaar geleden, kort en bondig uitmaakte, dat ze moedwillig
was ‘verbasterd uit het oude zeggen: Avoes is dood! vermeld bij Tuinman, Spreekw.
I, 123’, ofschoon ‘Aef is doot’ een honderd jaar eerder te voorschijn komt dan de
oorspronkelijke uitdrukking. Een tweede plaats ‘à vous (is) dood’ vindt men Ned.
Wdb. III, 2844 aangehaald uit de Gew. Weuwenaar, die blijkens mededeeling van
Beets, Tijdschr. XLVI, 24 van omstreeks 1710 dateert. Daarbij kan men zich een
gezegde van een grammatische vorm als ‘à vous is dood’ heel wat eerder als
verbasterd voorstellen dan ‘Aef is doot.’ Hierin de vrouwennaam te willen zien zou
weinig zin hebben en ook voor de oubollige Roemer (wiens vrouw zelf ‘Aefgen’
heette) een wat macaber grapje zijn om daar pleizier aan te hebben. Zou hier, bij
Roemer V., de oude naam van de ekster te herkennen zijn, die hier dan de drank
1)
of de roes zou moeten aanduiden ? Wellicht mag deze gissing ter overweging
aangeboden worden. Er bestaat een relatie tusschen de ekster en het drinken, die
bij Teirlinck s.v. zat tot uiting komt in de zegswijze zoo zat as 'n eekstere ‘zoo

1)

Groningsch Luutje (of Luitje) leeft nog ‘geen nood, er is nog wat in de flesch’ gaat terug op
een gezelschapsspel, waarbij een brandend rijsje ‘Luutje’ heet. Dit spel schijnt in elk geval
bekend te zijn (geweest) van de Schelde tot de Weichsel: een A'dammer noemde me ‘Pietje
is dood’ als benaming en vgl. verder Ten Doornk. Koolman II, 541, Woeste s.v. fünsken,
Mensing (Schleswig-Holstein. Wtb.) I, 755. Eenigszins uitvoerig wordt het spel beschreven
door De Bo s.v. djillen en ibid. bij Teirlinck. Verder Ter Gouw, De Volksvermaken (1871), 13,
die wrsch. teruggrijpt op Van Alkemade, Displ. II (1732), 184, en deze citeert uit ‘zeker Kerkelijk
Schrijver’. De bovenaangehaalde beteekenis vinden we alleen bij Molema en Ter Laan, en
van een spel ‘Aef is dood’ is niets gebleken.
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dronken als een ekster’; in het ofra., in het fra. der 16 eeuw tot in het jongere argot
blijkt dit ook, zie Godefroy s.v. pie, en vooral ook Rolland, Faune popul. de la France
II (1879), 137: ‘en vieux français pie, piot ont le sens de vin, boisson; pier, croquer
1)
la pie , pionner signifient boire,’ enz.; vgl. ook Rolland IX, 229 vlgg. Deze vermeende
de

drankzucht kenmerkt ook de lijster: in de du. studentaal der 16 eeuw Bieramsel
‘drinkebroer’ (Riegler, blz. 140); in Frankrijk spreekt men van soûl comme une grive;
2)
‘provenç. prene un guigno, prendre une tourdelle, c'est se griser’ , enz. In het Ndl.
is het dan wel niet toevallig dat een der lijsterachtigen tapuit heet, ook wel genaamd
de wijntapper.
3. De dronkenschap zelf en de roes worden vaak voorgesteld alsof er een dier
of een daemonisch wezen in de mensch gevaren is: Ndl. een kater hebben (prof.
4

Stoett wees er, Sprkwdb. 435, op dat kater ook als naam van een biersoort
overgeleverd is), evenzoo wordt ital. gatta (ook port., bask.) gebruikt, zie Wörter
und Sachen VI, 194. Huygens, uitg. Bilderd. IV, 17 drukt zich in een puntdicht op
‘Droncke Dirk’ aldus uit:
Dirck moet een vreemd doll beest aan 't lijf gekomen zijn,
Hy schrikt voor water en hy heeft geen schrick van wijn.

Dat nu, gelijk bij kater, met de naam van het dier ook de drank wordt aangeduid, is
gewoon. In versch. talen is, gelijk men weet, de aap het symbool van de
3)
dronkenschap : men spreekt van een aap hebben, maar in het eng. zeeliedenslang
ook van ‘to suck the monkey.’ Te Gent wordt een ‘borrel’ met martiko (aap) benoemd,
ook wel met gaai, kwakkel, gans N. en Z. IV, 100). In het spa. duidt, blijkens W.u.S.
t.a.p., de hond de roes aan: perra, chucha, terwijl Rolland IV, 66 schrijft: ‘l'eau-de-vie
dans le bas language est quelquefois appelée du chien ou du sacré chien,’ waardoor
wellicht het

1)
2)
3)

Bormeester, 't N. Aegje (A'dam 1669), in de mond van Antwerpsche zuipeniers (bl. 27): ‘hola
monsieur Crockepee’.
Zie Sainéan, Sources Indig. de l'Étymol. franç. I (1925), 88-90.
Verg. Ned. Wdb. III, 3385 uit Gentsche Ref. 94: Deis drijnckebroerkins die slachten der
simmen, zy willent al naer doen wat dat zy zien.
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17 -eeuwsche (oude) hond ‘(oude langbewaarde) wijn’ duidelijker wordt (Ned. Wdb.
VI, 900: ‘het kan wel wezen, dat hond aan deze beteekenis gekomen is door eene
meer letterlijke opvatting van hond in de uitdr. het haar van den ouden hond erop
leggen’). Niet alleen bij dronkenschap denkt men een mensch ‘bezeten’ door een
dier, ook (andere) gemoedsgesteldheden worden door de primitieve mentaliteit (wier
resten we hier in Ndl. dial. vinden) met een daemonisch wezen in causaal verband
1)
gebracht : eng. maggoty ‘grillig, prikkelbaar’; in het eng. slang zegt men tegen een
slecht-gehumeurd mensch: come down, black dog. Voor Goeree-Overfl. wordt
vermeld de hond op zijn rug hebben ‘zeer lui zijn’ (N.T. XII, 149) en aldaar nog het
oapje hewwe ‘bevangen zijn door de hitte’, vgl. eng. his monkey is up (gezegd van
een in drift geraakte man). Te Weert (Limburg) verschijnt de verwaandheid in
hondgedaante: de hiet un hundje neve zich loope. (Eigen Volk, IV, 57). En te
Haspengouw wordt het hongergevoel aangeduid met mijn beer danst (Rutten) en
aldaar nog Jan de Vadder aan zijn lijf hebben ‘zeer lui zijn’, ook: laffe Jan heeft hem
vast. Halbertsma, Lex. Fris. 952: hy (hat) éwert - om op di raech sitten ‘segnis est.
Saxones Neerlandi vocant éwert daemonem quendam malignum’; gron. hai het lōi
2)
Evert op rog ‘hij is lui’ en vgl. Woeste s.v. Hermen: ‘du hes Hermen op dem nacken,
sagt man zu dem, der keine lust hat zu arbeiten’.
4. Als zoo de dronkenschap wordt voorgesteld, verbaast men zich er niet over
wanneer dronkenschap en liefdes- ‘roes’ op

1)

Over het mythische karakter van affectaanduidingen als voor vrees, liefde, enz. vgl. Havers,
Hdb. der erklärenden Syntax (1931) blz. 104: volgens Kretschmer liggen aan de idg.
benoemingen van abstracta als liefde en vrees, namen van daemonen ten grondslag; en
woorden voor angst verschijnen in de Ilias regelmatig als subject (Havers). Verder W.u.S. VI,
196 en terloops moge hier nog gewezen worden op ‘materialisaties van 's menschen lager
zelf in dieren’ in de Mohammedaansche heiligenlitteratuur, zie de mededeelingen van Dr.
G.W.J. Drewes in Djåwå, Tijdschrift van het Java-Instituut VII, 97 vlgg.

2)

Wörterbuch der Westfäl. Mundart (1882). Hier is blijkbaar de duivel bedoeld, wijl W. vermeldt
‘du mains ock, use hergod hedde Hermen un saete oppem appelbôme’ d.i. ‘du forderst
übertrieben’. Vgl. het Esbatement van de Appelboom, uitg. P.J. Meertens, Tijdschr. XLII, 165.

1
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gelijke wijze worden aangeduid. In Twente heet een paard gedao , gedao n ‘tochtig’;
Teirlinck (Z.O. Vla. Idiot.): gedaa' zijn ‘zat zijn’. Ned. Wdb.: roezig ‘teellustig’ en
‘dronken’, en vgl. Ned. Wdb. s.v. aangeschoten. N.-Holl. duinsch ‘tochtig’ (van een
paard), volgens Ned. Wdb. van onbek. oorspr., zal dus allicht te combineeren zijn
met Dre.-Gron. doen ‘dronken’; Epkema op Japicx: duyn ‘vol, zad, beschonken’,
duynjen ‘razen’, ‘bijzonder wordt dit in Friesland van de runderen gezegd wanneer
1)
dezelve tochtig door het land loopen en rennen’, en wegens Westfa. duəne ‘dick,
dicht, fest’, enz. (vgl. Twentsch dik ‘dronken’, ook te Antwerpen), düənen ‘sich
häufen, gehäuft sein’ is er meer voor te zeggen dit doen met Ned. Wdb. III, 2706
bij deun enz. te brengen dan er met W. de Vries, Tijdschr. XXXIV, 4 een frie. vorm
2)
< bedoven in te zien .
5. Het is niet vreemd, dat een daemonisch en (niet alleen in de paartijd) krijschend
en babbelziek dier, dat zijn huppelen niet laten kan, als de ekster, tot zinnebeeld
van dronkenschap en praatwater geworden is. En zaak is het om met deze algemeen
gevreesde vogel, die door zijn tooverkracht schaden kan (‘akke-tsjoenster’ roepen
de kinderen in Friesland hem na) op goede voet blijven. Daarom neemt men hem
zelfs in de kring der magen op: in Frankrijk heet hij wel ‘ma commère Margot’ en
ook andere gevreesde dieren of dieren met een mythische beteekenis worden wel
zoo aangeduid: ‘compère le renard’, d.i. de vos, en ‘grootvader’ is de taboenaam
van de beer in Zweden. Vooral bij zieledieren als slang en wezel blijken zulke
3)
4)
benamingen niet zeldzaam . In Vla. wordt de kievit, een daemonisch dier , meetse
‘grootmoedertje’ genoemd (Teirlinck),

1)
2)

3)
4)

He dait sik recht duəne ‘er isst sich recht satt’ en hä het de schiənpîpen duəne ‘er ist trunken’.
Dr. De Vries deelt mij mede, dat ook hem reeds zijn vroegere voorstelling minder waarschijnlijk
voorkwam door de verbreiding van het woord in het ndd.; vgl. zijn Meded. Kon. Akad. Afd.
Lettk. 63, A, no. 5, blz. 14.
Zie uitvoerig Wörter u. Sachen IV, 176.
Ned. Wdb. VII, 2828, citeert uit v. Heemskerk ‘(heksen) werdende soms, alse wilden, katten,
somtijds kievitten’.
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‘paon céleste’ heet de vogel bij Rolland II, 349. Ook Ndl. neefje ‘mug’ hoort wel bij
1)
deze (in laatste instantie op totemisme berustende?) namen. In Herrig's Archiv
werd mededeeling gedaan van de Roemeensche boer, die, wanneer hij een mug
in zijn glas vindt, deze mee opdrinkt met de staande woorden: ‘ze is toch een zusje
van me’. Bovendien (wordt daar gezegd) leeft in verschillende streken in Duitschland
de voorstelling van zielen van ongeboren kinderen als muggen; vgl. ndd. friendken
‘mug’, oorspr. ‘verwant’. Een taalvergelijking, die vooral oog had (en moest hebben)
voor erfgoed en ontleening, knoopte aan bij gr. ϰνιψ, een combinatie die de
overeenkomst met fra. ‘cousin’ voor toeval aanzag en die, door Franck in 1892
aarzelend en met voorbehoud meegedeeld, tenslotte door Van Wijk als onwsch.
van de hand gewezen werd met verwijzing naar fra. ‘cousin’. En de fra. etymologen,
3

onbekend met het ‘neefje’, blijven hierin bij het oude: Meyer-Lübke, R.E.W. (1931)
s.v. culex (cousin < *culicinus, ‘lautlich schwierig’).
6. Een omgekeerd geval van scheiding moge hier nog vermeld worden. In Tijdschr.
XII, 115, (en beknopter: Mnl. Wdb.) werd het, bij Yperman voorkomende, mnl. craye,
craeye ‘middenrif’ verklaard als ‘dialectische vorm van germ. krage’. Ten onrechte:
dit deel van een geslacht dier (en speciaal het stuk vleesch dat onder en aan het
middenrif gezeten is en bij de slachters alhier bekend is als het ‘longhaasje’) heet
bij de boeren in Twente de kre˙ ‘de kraai’, in Zwits. chräje(nfleisch) en er is nu een
2)
ofra. corneille ‘middenrif’ overgeleverd (zie Zs. f. roman. Phil., XLII, 606).

1)
2)

Dl. CXLIV, 258. Bekendheid hiermede dankt schr. dezes aan Dr. G.J. Geers.
Dat een krioelende, wemelende massa als ingewanden, darmen niet zelden aangeduid worden
met de naam van een (jong) dier weten we sedert Van Wijk, kroos en kroost, Tijdschr. XXXV,
62 vlgg. Ndl. kuit wordt aldaar gecombineerd met slovakisch hyd ‘pluimgedierte’. Zou ook
deze naam van het middenrif zoo te verstaan zijn? Dit is zeer wsch., vgl. Maastrichtsch kreije
‘sintels’ (Breuls), Sl.-Holst. finken ‘Abfall der Rindslosen, Eingeweide’, N.-Holl. vinken ‘kaantjes’
4

n

(Halb., Rimen en Teltsjes , 203: barge-vinken), gron. vink ‘hoofdkaas’, de. finker ‘fijngehakt
vleesch’ en ter bevestiging vgl. Ndl. grom ‘ingewand, afval van visch’, Kil. grommelinghe
‘rommel, zemelen, afval, vuiligheid’ (verder Fr.-v.W.s.v. grom).
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7. Als naam van de kraai (en van de ekster) is Gerrit bekend, hetgeen zoowel
mannennaam kan zijn als onomatopee (Leuv. Bijdr. IV, 347: ‘gerre, gerre, dat is der
1)
exteren reyen’). Dat Katmaecker vs. 337 Gerrit als naam van de gent op een lokroep
2)
ger of gir teruggaat blijkt uit Z.W.Fra. giru, girot ‘gent’. Dat de lokroep, onafhankelijk
van een historische basis (klanksymbolisch of klanknabootsend), een belangrijk en
ongemeen populair beginsel van naamgeving inhoudt, is zeker. Van Wijk s.v. kip
haalde reeds overeenkomstige lokroepen uit het Beiersch aan. De kinderen in
n

Twente roepen een kalf (‘hun’ kalf) met kies! kies! en de liefkoozingsnaam is kiesma ,
kiesm nke (ook in de graafschap Zutphen); in Dre. roept men de koe met kuus
(Driem. Bl. XXII, 57), kis (Dre. Volksalm. 1847); N. Brab. kuusken ‘kalf’ (Onze
Volkstaal I, 211); Walcheren kuuskelfjes (Leopold I, 145); Hoeksche Waard kuisch
(Onze Volkstaal III, 252); kies, kies! bij Boekenoogen als lokroep voor schaap. Van
Schothorst vermeldt küšen, küsemanetjen als dimin. van ‘koe’ onder wgerm. ō; nu
deze twee eenzame ‘umlautsvormen’ vermoedens doen rijzen omtrent oudere
3)
vormen van dimin. aldaar, leek het juist op deze vergissing te wijzen , al hoeft
gelijkheid van anlaut geen toeval te zijn. Het veulen wordt in Gron. geroepen met
hes, hessien of met ies, ieske (Ter Laan); in Dre. haisi (Driem. Bl. XXIII, 20); Westfa.
hissken, hisperreken ‘veulen’; waardoor de verklaring van Gunnink

1)

Eenige andere namen in de Katmaecker aldaar vragen om opheldering. Herri heet de ezel:
Rolland vermeldt in zijn rijke voorraadschuur IV, 212, voor de Landes: Harry! ‘mot de
commandement qui précède le coup de bâton que l'on donne à l'âne pour le faire aller’. Kuen
als ooievaars-naam schijnt een fra. dialectvorm van cicogne; Rolland II, 378, noemt tenminste
ème

2)

3)

(A. Scheler: Glossaire roman du XV
siècle) cuyne, ancien français. Aert als naam van de
raaf ook bij J. van Stijevoort (Tijdschr. XXI, 104): waar een vogel swert aert genoemd wordt
(zwartheid is een kenmerkend epitheton van de raaf).
Zs. f. frz. Spr. u. Lit. XIL, 107. Ander materiaal bij J.W. Muller, Tijdschr. XIX, 188 vlgg., XXV,
15 vlgg., XL, 166 vlgg. Hj. Ideforss: De primära lockorden i svenskan (Arkiv för Nordisk Filol.
1931, blz. l vlgg).
‘Vielleicht hat sogar der Umlaut geherrscht?’ vraagt Kloeke, Ndd. Jb. 1929, 6. Maar hij is op
zijn hoede: ‘die beide Formen fallen allerdings, auch was die Endung anbelangt, etwas aus
dem Rahmen der sonstigen Diminutiva heraus’.
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van Kamp. a˙sien ‘veulen’ (nl. ‘wsch. lat. asinus’!) vervalt. Ook enkele der ‘bezwaarlijk
te etymologiseeren’ benamingen voor ‘varken’ bij Fr.-v.W. s.v. big hooren hier thuis:
hos, achterh. hosmänneke, vgl. bij Ter Laan hus ‘lokroep voor varken’; Zwits. hutsch,
lokroep voor varken (Schweiz. Idiot. II, 1801), ook hotsch, aldaar. Bij Fr.-v.W. verder
kurrie ‘big of varken in de Z. Kempen’; koere, lokroep voor biggen op Wieringen
(Driem. Bl. XVIII, 94); dre. koere (Dre. Volksalm. 1844); Westfa. kür; en de jongere
ə

varkens heeten in Twente dan de kǖ kn̥. Te Sliedrecht nog kor ‘varken’ (T. en L.
bode V, 196).
L o n n e k e r (O.)
H.L. BEZOEN.

Naschrift
Over brooddronken en eenige namen
In aansluiting eensdeels aan bovenstaand opstel van den heer Bezoen, anderdeels
aan de mededeelingen van den heer Weitzenböck (en mijn naschrift) over
brooddronken (Tschr. L 43-4, 312-4) veroorloof ik mij een latere vriendelijke verwijzing
van den laatstgenoemde, die toevallig misschien naar twee zijden eenig licht
verspreidt, hier gemeen te maken.
De heer W. vestigde namelijk mijne aandacht op Falk-Torp, Norw.-dän. etym.
1)
Wtb. 21, i.v. alke: ‘Die redensart fuld som en alke (sehr betrunken) scheint sehr
gut auf die alken wegen ihres schlenkernden ganges zu passen. Dennoch kann es
kaum zweifelhaft sein, dass sie nach Norwegen aus dem jütischen fuld som en allik
herübergekommen ist: die dohlen sind trunk-

1)

D.i. in 't Nnl.: vol (zat) als een alk; verg. hierboven. Voor de gelijkstelling of verwarring van
tweëerlei vogels (hier: alk, straks: ekster of gans en kauw) verg. Tschr. XIX 189-92 (over
Vlaamsche gaai, meerkol enz.).
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süchtig und können leicht mit brot, das man in branntwein getaucht hat, betrunken
gemacht werden’.
Deze Noorsch-Deensche uitdrukking schijnt de door den heer W. gegeven
1)
verklaring zijdelings te bevestigen ; al mag men wellicht eenigen twijfel opperen
aan de waarschijnlijkheid eener dergelijke proef met gealcoholiseerd broodsop, en
al worden als vergelijkingsobject voor een hoogen graad van dronkenschap ook
allerlei andere vogels en dieren genoemd: zoo zat als een snip, meeuw, ekster enz.
(zie o.a. Teirlinck, Zovl. Idiot. III 312). Volgens Falk-Torp zouden dus in die uitdrukking
met elkaar verward zijn of elkaar ontmoet hebben twee namen van zoowel zoö- als
etymologisch geheel verschillende vogels: dee. allike, kauw, kerkkraai en onr., zw.
2)
alka, dee., hd., nd., nl. alk(e), een veel grooteren zwem- en duikvogel, Alca torda ,
o.a. gekenmerkt door zijn waggelenden gang, die ook onze kusten wel bezoekt of
vroeger bezocht, en wiens naam men wel eens in de namen der niet al te ver van
de Noordzee gelegen Hollandsche plaatsen Alkmaar en Alkemade heeft willen
3)
terugvinden .
Een ander artikel van Falk-Torp over den Deenschen naam van den vogel, die
in 't Hd. dohle, in 't Nedl. kauw, kerk- of torenkraai heet, luidt: ‘Allike ... aus mnd.
al(l)eke, alke f., ein wort das als deminutiv von dem frauennamen Adelheit aufgefasst
wird, der in der tierfabel der name für die schnatternde gans (Alheit de gôs) und für
die schwatzende dohle ist. Vielleicht gehört jedoch das wort zu derselben wurzel
wie alke (germ. grundform *allakôn)’. Evenzoo geeft het Mnd. Handwtb. van
Lasch-Borchling I 55: ‘âlke, âleke

1)

En zij verklaart ook de in 't Ned. Wdb. III 1564 ‘niet duidelijk’ genoemde uitdr. brooddronkige
kruim oogenschijnlijk op afdoende wijze. Doch de jongere, bijzondere beteekenis van dit,
naar 't schijnt, alleen in 't Nedl. (maar reeds in de ME.) voorkomende woord laat zij nog
onverklaard.

2)

Zie Ned. Wdb. II 142; en verder Schlegel, Vogels II 193-5; Burgersdijk, Dieren, II 502-5.
En weer een geheel andere, bloot toevallig gelijkluidende dierennaam is natuurlijk die der
door Caesar, B.G. VI 27 genoemde alces (een viervoetig gehoornd dier), verwant met mhd.
elch, hd.-nl. eland enz.

3)

1
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1)

(s. tâleke) , name der dohle und der gans’. Verg. ook Lübben's reeds in Tschr. XLIII
80 aangehaalde aant. op Reinke de vos 1779 (Alheit (de gôs): ‘Alke ist Bezeichnung
eines einfältigen schwatzhaften Weibes’ (s. 343); welk laatste weer te vergelijken
is met nnl. een domme gans, in toepassing op domme, onnoozele (maar ook
praatzieke, ‘snaterende’?) meisjes of vrouwen (Ned. Wdb. IV 247). Zie verder Tschr.
XLIII 80, XLVI 51 over gelijkbeteekend nnl. Aelken, verklw. van Aal, en Alijd(t) (>
Alida), als namen der (St.-Maartens)gans (zie Tschr. IX 182-5, XLII 172, vs. 40);
beide (ondanks de bevreemdende ij iplv. ei) toch zeker wel, evenals Aleid, verkorte
vormen van Adelheid, terwijl Alette, -a een Fransche verkleinvorm is van Aal (verg.
Henriette enz.).
Doch met dezen vrouwennaam Alijt heeft, ten slotte, niets te maken - gelijk ik,
Tschr. XLIII 80, noot, twijfelend gegist heb - die andere, verzonnen vrouwennaam
Aluta der titelheldin van Macropedius' schooldrama, welke geenszins ‘nog
onverklaard’, integendeel reeds lang door Bolte, blz. XIX, noot 4 zijner uitgave,
gissenderwijs, doch volkomen juist verklaard is als - niet = Alente in Rein. I 291
(wegens den in beide gevallen een rol spelenden haan), maar - ‘mit einer
durchsichtigen Anspielung auf die Trunksucht der Trägerin, von al ut = hel ut, gar
aus (trinkend) gebildet’; zie verder blz. XVIII der Einl. en het Argumentum (blz. 69):
‘Proximum Ingressa in oenopolion edit et bibit. Cum tamen inebriata etc.’, en vs.
2)
233 vlgg. Een en ander is nader te staven door de bekende vermenging van rein
uut, schoon op, met (sinte) Reinuit en met Reinout (van Montalbaen) - zie Verdam
VI 1223-4, Tschr. XVIII 196, 205 en het daar aangehaalde - en door het even
‘geneuglijke’ vertelsel van ‘De Vos, de Beer en het Tobbeken Vet’, waarin de
kinderen, wier doop

1)

Deze in eerstgenoemd wdb. nog niet te vinden verwijzing doelt vermoedelijk op den
‘sprekenden’ vrouwennaam Talke Lorden Quacks (Reinke de Vos 730), naast Abel Quack
2

2)

(a.w. 729), ontleend aan of nagevolgd naar Abel Quac ende mijn vrauwe Bave (Rein. I 778).
Verg. de lotgevallen van Aluta's navolgster, Huygens' Trijntje Cornelis.
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door den vos, kwansuis als peter, wordt voorgewend ter verklaring zijner herhaalde
‘uitvluchten’ of ‘snoepreisjes’ naar het door beer en vos gezamenlijk gestolen en
als wintervoorraad verborgen ‘tobbeken vet’, achtereenvolgens heeten Begost,
1)
Halfuit en Aluit (De Mont en De Cock, Vlaamsche Vertelsels, no. XXIV, blz. 83-6) .
O e s t g e e s t , April 1933.
J.W. MULLER.

Kleine Mededeeling
168. Huygens' Eufrasia vs. 967
De afkorting Coel. 3, 82, behoorende bij een aanteekening op Euphrasia 967, staat
in Worp's Huygensuitgave in het register (deel IX, blz. 222) onaangevuld. Bedoeld
zijn de Antiquae lectiones Caelii Rhodigini (Basileae), het encyclopaedische werk
van Lodovico Ricchieri van Rovigo (bij Padua), dat we ook uit Vondel kennen.
Daar leest men Huygens' aanhaling in lib. 2, cap. 28, welk hoofdstuk handelt over
‘de oculorum mira constitutione’ en de ramp deze ‘partes toto corpore preciosissimae’
te moeten verliezen.
Huygens heeft òf een andere uitgave gekend (wat ik betwijfel), òf 3, 82 is een
drukfout voor 2, 28.
Groningen.
G.A. NAUTA.

1)

Nadere verklaringen der hier genoemde namen Abel, Alente, Bave en Quack uit den Reinaert
blijven beter voor een latere mededeeling bewaard.
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Gorlegooi
1)

Van Helten heeft reeds in 1872 getracht een verklaring te vinden voor gorlegooi,
een woord dat op het eerste gezicht een zeer vreemden indruk maakt, doch dat,
zooals genoemde geleerde waarschijnlijk terecht heeft ondersteld, niettemin een
samenstelling is van twee Germaansche woorden. Van zijn gissing wordt melding
gemaakt in het Ndl. Wdb. (Dl. V, 444), en men ziet daar dat het woord behalve in
toepassing op personen ook bekend was als benaming voor zaken. Van de aldaar
onder 3) vermelde beteekenis ‘slechte, slappe kost’ is bovendien nog een plaats te
vinden in Bormeester, 't Nieuwsgierig Aegje, waar men op blz. 2 leest:
Se kenne my geen bier te gaar, te klaar, te nat brouwen,
Of ik wil nogh wel ien kit ten minsten op mijn sat stouwen,
Waar toe dan 't gorrel gooy, daar 's dogh gien leven in.

De vorm is hier eenigszins anders dan in de aanhalingen van het Woordenboek en
bij Van Helten: men ziet het in tweeën geschreven, wat pleit voor de mogelijkheid
dat het een samenstelling zou zijn, en het eerste lid luidt hier gorrel, niet gorle, zooals
overal elders. Het verschil tusschen deze vormen is trouwens zeer gering.
Van Helten heeft gemeend dat het tweede lid het znw. gooi was, in den zin van
‘hoop, boel’; bij G o o i (II) in het Ndl. Wdb. vindt men die beteekenis onder 3): ‘Als
benaming voor eene hoeveelheid. De gooi, het (heele) zoodje, de (heele) boel’. En
vergeleken worden voor een soortgelijken overgang der beteekenis kwak en smijt.
Een bezwaar, waarop Van Helten niet heeft gewezen en dat wellicht ook niet van
heel groot belang zal blijken, is, dat dit znw. gooi de als lidwoord heeft,

1)

Zie Taal- en Letterb. 3, 290 vlg.
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terwijl gorlegooi bijna zonder uitzondering onzijdig voorkomt. De schrijver geeft
slechts één plaats (die in het Woordenboek niet genoemd staat, doch die in
beteekenis onder 2) zou passen) waarin het met die wordt gebezigd, te weten:
'k Zou altyd van schaamte hiel bezwyken
Te laaten 't manvolk al die gorlegooi (kwikken en strikken) zo kyken

(een dienstmaagd spreekt tot een dame die aan haar toilet bezig is), Benjamin, De
Minnaar van zijne Vrouw 4. Wellicht is het onzijdig geslacht dus onoorspronkelijk.
Voor de verklaring van het eerste lid is hetgeen Van Helten zegt niet overtuigend:
dat goor > gorle zou worden door een verkorting der vocaal en door dissimilatie,
zal niemand nu nog kunnen gelooven. Doch in de hedendaagsche dialecten vindt
men vormen die wellicht meer helderheid kunnen geven. Zoo komt in Noord-Holland
voor garldegooi, volgens Boekenoogen te Wormerveer. Het wordt gebezigd in den
zin van ‘klein grut, prullegoed’, in toepassing b.v. op vruchten die klein van stuk zijn,
of op afval (schillen, pitten en derg.). Het is zeer wel mogelijk dat de dentaal van dit
woord zich phonetisch heeft ontwikkeld; in het Hollandsch kwam dat meer voor (zie
b.v. haverdegort < havere(n)gort). Verder is in dit gewest bekend garlgoed (garrel-,
gorrelgoed) voor ‘klein, nietswaardig goed, uitschot’, bij overdracht voor kleine
kinderen (Boekenoogen), ook garlement (garrele-, gorrelement), in denzelfden zin
als gruizelement in de algemeene taal en evenals dit laatste woord gewoonlijk in
1)
het mv. . Eindelijk noemt Boekenoogen nog garl, dat alleen in de uitdrukking aan
garlen (stukken) gooien voorkomt, en gorrelen, ‘fijnmaken, fijnstampen’.
Doch ook buiten Noord-Holland worden vormen gebezigd die van belang zijn. In
Dordrecht kende men een bnw. gierelegooiig met betrekking tot soep: ‘weinig
krachtig, slap’ (Taalgids 4, 33), te Sliedrecht een znw. gierlegôi voor slappe koffie

1)

In Drechterland kan het ook in het enkelvoud worden gebruikt: an garlement naast an
garlemente (Karsten, Dial. v. Drechterl. I, 175 b).
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(Taal- en Letterb. 5, 194), en op Urk heet dunne brij of slappe koffie wel girlegorrel
1)
(Taal- en Letterb. 6, 34) . Het verschil in stamvocaal bij al deze woorden is
opmerkelijk, doch voorloopig zal ik het buiten beschouwing laten; men zie echter
aan het einde van dit opstel.
Boekenoogen zegt dat de oorsprong van garlegooi nog niet is aangewezen, doch
meent dat het wellicht is: ‘dat, wat aan garlen (stukken) gegooid is of zonder nadeel
gegooid kan worden, dus uitschot, afval’. Met het oog op de andere bij hem
genoemde samenstelling garl- (gorrel-) goed is die verklaring niet bijzonder
aannemelijk. Het liefst zou men beide woorden opvatten als composita van adjectief
+ substantief. Nu is een bnw. gorrel (met zacht-korte ó) thans nog in Groningen
bekend in den zin van ‘half gaar, niet gebonden’, met betrekking tot brij van rijst of
2)
gort . In die opvatting zou het bij het znw. gooi goed passen: gorrele gooi zou zijn
‘ongare, niet gebonden, dus dunne, slappe kost’, wat dicht komt bij de bet. 3) van
gorlegooi in het Ndl. Wdb. En de beteekenissen van gierlegôi en gierelegooiig sluiten
daarbij ook zeer goed aan.
Doch de oudste opvatting van het adj. gorrel zal waarschijnlijk niet geweest zijn
‘ongaar’ of ‘krachteloos, slap’, maar ‘uit niet-samenhangende, kleine, fijne deeltjes
bestaande’; zie b.v. een tweede toepassing van het woord in Groningen: men
gebruikt het daar nl. ook met betrekking tot droog zand of tot pasgewasschen haar.
En die beteekenis zal het ook hebben in Zaansch gorrelgoed, het best te omschrijven
met ‘klein goed’. In toepassing op vruchten, visch en derg. krijgt het dan vanzelf de
bet. ‘waardeloos goed, rommel’; ook garldegooi komt in dien zin voor. Het Zaansche
ww. gorrelen kan men verklaren als een denominatief van dit bnw. en zijn beteekenis
maakt die opvatting wel aannemelijk.
Maar men moet zich afvragen of gorrel wellicht oorspronkelijk een znw. is geweest
en of het misschien later, als

1)
2)

De meeste dezer vormen worden door Boekenoogen vermeld.
Zie Ter Laan, Nieuw Groninger Woordenboek op g o r ḷ .
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collectivum en praedicatief gebruikt, als bnw. is opgevat. Garl in den zin van ‘brijzel,
gruizel’, garlement (gorrelement) voor ‘gruzelement’ en girlegorrel zijn het best op
die manier te verklaren; gorrelen kan evengoed een afleiding van een znw. als van
1)
een bnw. zijn . Een andere mogelijkheid is dat er twee verschillende afleidingen
van één wortel zijn: een adjectivische en een substantivische. Hoe dit ook zij, men
zal het bestaan van een bnw. en een znw. moeten aannemen: uit één van beide
zijn alle vormen bezwaarlijk te verklaren.
Wat ten slotte het verschil in stamvocaal betreft: men denkt onwillekeurig bij garrel
en gorrel aan een ander vormenpaar, t.w. karrel en korrel, die ook nagenoeg dezelfde
2)
beteekenis hebben ; vergelijk verder kladde naast klodde, padde naast podde,
plassen naast plossen enz. - Girle- (gier(e)le-) maakt den indruk een jonge
ablautsvorm te zijn, zooals men vindt in zigzag, wipwap, piefpaf en derg.
L e i d e n , April 1933.
JACOBA VAN LESSEN.

1)
2)

Verg. b.v. gruizelen als afl. van gruizel.
Daarnaast kent het Mnl. nog een derden vorm: kerle, keerle.
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Mr. William J. ten Hoet. (1823-1897)
‘Hoe kom je daartoe om je op te houden met zo'n volkomen obscuur schrijver?’
vroeg mij een vriend, die de geschiedenis onzer letteren kent als weinigen. Ik verwees
hem naar het elfde deel van de Lit. Fant. en Krit. (142-150), waar Busken Huet vrij
uitvoerig handelt over de tweedelige roman Het Woud van de Vier Perken. Iemand,
die, gelijk ik in de winter van '31-'32, gesteld wordt voor de vraag naar het karakter
der Nederlandse romantiek, grijpt natuurlik naar een roman, ‘na welks lezing’ B.H.
‘zich bijna opgewekt’ gevoelde ‘een geschiedenis der romantische school in
Nederland te schrijven, beginnend met het jaar 1830 of daaromtrent’ ... Te meer
verlangde ik, dat boek te leren kennen, daar B.H.'s oordeel niet ongunstig was. ‘Er
komen bladzijden in voor, welke de nieuwste school (de critiek is van 1880) niet
verloochenen zou. Men is aangenaam verrast een zoo frisch gebleven muze te
ontmoeten. Maar tevens gevoelt men keer op keer onder het lezen, zich in een
ouder tijdperk verplaatst’. Potgieter, Multatuli, Alb. Thijm, Emants, Andersen kwamen
B.H. voor de geest. Zijn oordeel vat hij aldus samen: ‘De schrijver is een begaafd
en beschaafd man, die, onder het toenemen in leeftijd en menschenkennis,
achtereenvolgens de geheele Nederlandsche letterkunde der laatste halve eeuw
naar den geest in zich opgenomen, al hare duitsche, engelsche, fransche,
italiaansche veldtogten medegemaakt, en nu beproefd heeft, bijgestaan door de
persoonlijke herinneringen zijner jeugd en de historische zijner geboorteplaats, in
één dichterlijk kader dit alles zamen te vatten. Op die wijs is uit Het Woud van de
Vier Perken tegelijk eene praktische Ars Poëtica, eene bloemlezing van denkbeelden,
een provinciaal archief, een kabinet van middeneeuwsche oudheden, een kritiek
onzer moderne maatschappij,
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en een levensbeschouwing van eigen vinding gegroeid. Meer dan genoeg, om dezen
fantasieroman als een merkwaardig werk te doen beschouwen, mits men van een
schrijver, die zijne riddersporen nog verdienen moet, niet dadelijk het hoogste verge’.
Zo'n oordeel - men zal het toestemmen - wettigt een onderzoek. Een blik in 't
Biogr. Wdb. van Frederiks en v.d. Branden (in 't Nieuw Ned. Biogr. Wdb. is W.J. ten
Hoet nog niet opgenomen) bracht mij tot de ontdekking, dat de schrijver die in 1880
‘zijn riddersporen nog verdienen moest’, al in de tweede helft van de vijftig was; dat
zijn roman reeds veel vroeger was verschenen in de Zondagsnommers van het
Handelsen Effectenblad; dat reeds in 1864 van zijn hand was verschenen een
bundel Groote en kleine Terzen, welke ‘muzikale’ tietel ons voert naar de Duitse
romantiek van 't eerste kwartaal der 19e. eeuw. Zo is 't ook met de inhoud: muzikaal
zijn ook de tietels van een paar opstellen: 1e. Vrouwen, Vrije Cadenza op de tonica;
met uitwijkingen zoowel in groote als in kleine terzen - meest in kleine; 2e. Fantasia
alla militare.. in C. groote terz (een jeugdherinnering aan een buurman, een kolonel).
Naar de M.E. voeren ons de aan E.T.A. Hoffmann herinnerende tietels: De
Fiedelman, een Nijmeegsch fantazystuk; Het Roohaentgen van Buynsweert, een
Nijmeegsch fantazystukske. In de sprookjeswereld zijn we met Paddegotje en met
Poezehapper, terwijl De Dertiende een duivelverschijning tot motief heeft (zie hierna),
en in Een levensfantazy de schrijver een jeugddroom geeft.
Verder bleek me, dat Ten Hoet na 1880 een mij wat benauwende vruchtbaarheid
had ontwikkeld met gelijksoortige vruchten; tenminste in de bundel van 1884: Licht
en Bruin, waarin o.a. Het lied der Elven; Onsterfelijkheid? weer een verdubbeling
van het ik of een geestverschijning, gelijk ook in het ‘sprookje voor groote en kleine
kinderen’, De drie Zusters en het ‘Kerstsprookje’ Boschlust. Ook de novelle
Mejonkvrouw de Limeuil, die in 1884 't licht zag, gaf de verschijning van de geest
ener dame (in een kasteelruïne in de
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Eiffel). De tweedelige roman Burcht Acuna, uit 1885, die speelt in 't gebied van
Granada tijdens de strijd der Moresco's, en vertelt van vurige hartstocht, van edele,
en van geslepen jonkvrouwen, heeft ook een heks met toverdranken en ook een
verschijning. Bovendien dateeren uit 1885 nog twee bundels verhalen: 1e.
Sprokkeloogst (alweer met verschijnende gestorvenen, in drie van de vier verhalen)
2e. Herfstviolen (waarvan De Schaapherder onder vrijheidlievende Basken speelt,
en Romerswaal ons in kennis brengt met een muzikant tijdens de Bourgondiese
vorsten). 't Volgende jaar, 1886 bracht weer een lijvige bundel verhalen, De
Protestanten, zoo genoemd naar de eerste historiese schets. Het 2e verhaal
Pinksterdagen, brengt ons in kennis met iemand, die het tweede gezicht heeft: de
moeder ziet te Tiel dat haar zoon te Vreeland op sterven ligt. Het derde, Tamina,
voert ons naar Zwitserland ten tijde van Frederik II, welke vorst zijn leven te danken
heeft aan een fantasties meisje van geheimzinnige afkomst. In Zwitserland speelt
ook de roman De Burgemeester, uit 1887. De hoofdpersoon, burgemeester van
e

Zürich in de 15 eeuw, heeft een jeugdliefde gehad met een Italiaans meisje, dat
tijdens 't verhaal met haar kind in een eenzame berghut leeft. In Zürich zelf wordt
hij begeerd door een eerzuchtige jonge dame, die haar verloving om hem verbreekt.
In 1889 verscheen een bundel van Drie oorspronkelijke Schetsen, wier
oorspronkelikheid - gelijk later zal blijken - zeer twijfelachtig is.
Bij nader onderzoek vond ik nog een romannetje Marie Touchet, de minnares
van Karel XI, dat in 1882 was verschenen. Dit verhaal voert ons naar ± 1572 in de
strijd met de Hugenoten en de kuiperijen van Catharina de Medici. Verder een
bundel uit 1887: De Remonstranten e.a. Verhalen. 't Eerste, De Remonstrantie,
speelt tijdens 't Bestand en heet een vervolg op Andreas Papouken, welk verhaal
ik vergeefs heb gezocht. Het tweede, Ankarstrom, voert ons naar Skandinavië, in
een kasteel met een geestverschijning onder muziekbegeleiding. Het belangrijkste
uit deze bundel is Het betooverd
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eiland, een sprookje voor de lieve jeugd M.U.L.O., dat wel het sterkst van al de
verhalen invloed van Hoffmann verraadt. Het jongste mij bekende werk van hem is
Karel XII, uit 1891. Gelijk in Ankarstrom treedt ook hierin Swedenborg op, en wel
als iemand met het tweede gezicht en ontdekker van geschriften in verborgen laden;
en weer een romanties jong meisje, dat Karel XII het leven zal redden.
Nog vond ik in de eerste jg. van De Banier (1875) een verhaal van Ten Hoet:
Udeler Kunst, dat ons in kennis brengt met strijders in en om het Middeleeuwse
Nijmegen, die zich door toverkracht onkwetsbaar maken.
Bovendien trof ik hier en daar in zijn werk nog een paar tietels aan, o.a. Juridische
1)
Schetsen, maar deze heb ik niet in handen kunnen krijgen .
Het oordeel in de Gids van 1889 (II 398) over Drie oorspr. Schetsen, is - hoe
vreemd het ons nu ook voorkomt - niet ongunstig. ‘De heer Ten Hoet is met al zijn
zonderlingheid iemand, en te midden van zooveel auteurs, welke allen naar hetzelfde
model geknipt schijnen, is dat een niet te versmaden eigenschap’.
Een greep in de Amst. U.B. bracht voor den dag Groote en Kleine Terzen, Het
Woud van de Vier Perken en Licht en Bruin. Bij het doorbladeren reeds troffen me
zulke typies romantiese en studentikoos-dwaze uitingen, dat ik terstond Mej. E.
Jongejan daarvan kennis gaf, die dan ook aan Ten Hoet als humorist uitstekend
2)
recht heeft laten wedervaren .
Men wrijft zich de oogen uit, als men in Licht en Bruin een motto leest als: Al
weder de Kneder de Koirde
Sante Jante Iko.
Kantiko de Kandelaer de isio, dat ontleend heet aan Roemer Visscher, en een
ander, even dwaas, zgn. afkomstig van Mozart.

1)

2)

Merkwaardig, dat betrekkelik jonge boeken zo snel onvindbaar schijnen. Herfstviolen is voorzover mij bekend - slechts aanwezig in de Koninklijke Bibl. 't Is 't ex., door den uitgever
gezonden aan het Dep. v. Justitie.
Zie haar diss. De Humor-‘Cultus’ der Romantiek in Nederland. 1933.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

100
Even ‘humoristies’ is de Voorrede, Naar aanleiding van Niks: ‘Niks (Nikus, Niksus,
Nikkus, Nikkerus, bij Tacitus en Caesar) was zoo men weet een der godheden des
kwaads bij de Germanen. Bij uitstek oprecht, fier en prat op “vrij en frank” in denken
en doen, was er niets dat ze hartgrondiger haatten dan valschheid en verraad’. De
latere Nikkers zijn zijn Mythologische nakomelingen. De schrijver zal niet opklimmen
tot ‘de Sanskrietsche naamsoorsprong’, nu er aan de Amst. Univ. een leerstoel is
voor die taal, maar hij ‘wil er alleen op wijzen, Mijnheer de Voorzitter, dat de vrouw
van den Niks, Ni-Méndalà (de van haren naam komende spreekwijzen: niemendal,
een lekker niemendalletje, enz. leven nog heden in ons taaleigen voort) tot de Hyksos
opklimt, voor 't minst van zuiver Arischen oorsprong is. Op Niks doelt Goethe, waar
1)
hij Faust tot Mephistopheles zeggen laat: ‘Du bist der Geist der stets verneint’ .
‘Maar, vraag ik onder verbetering, was 't niet beter dat hij verneinte dan dat hij
wat gezegd had, als hij toch niets te zeggen had? Dat weet ik nog niet.
Tot dusverre heb ik altoos gemeend, dat men om te spreken of te schrijven, iets
te zeggen moet hebben. In den laatsten tijd heb ik mijn dwaling leeren inzien, en
ben nu inderdaad overtuigd dat ze onder de verouderde begrippen behoort te worden
gerangschikt, waarmede onze tegenwoordige tijd “niemendal” te maken heeft. En
ik leer hoe langer hoe meer begrijpen, dat het nuttig, ja plichtmatig is, om mee te
gaan met zijn tijd, zich te schikken naar andermans meer tegenwoordige opvattingen,
zich te laten raden en leiden, en toch vooral niet bizar, niet excentriek of eigenwijs
te zijn’. Dan volgt een verhaal over de eigenwijsheid van hun keukenmeid en tot
slot: ‘Ja, in den ouden tijd, toen mijn vader leefde en schreef, en andere pruiken:
zoo'n Bilderdijk b.v., des Amorie van der Hoeven, van der Hoop, Nierstrasz, Wiselius,
Klaas

1)

Erg nauwkeurig is de schrijver niet in zijn aanhalingen.
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Sybrandi, .... toen zou ik, had ik vijftig jaar vroeger geleefd, misschien hebben
gezegd, dat ik beleefd en bescheiden mijne zwakke proeven in de gunst en
recommandatie van een geëerde, welloffelijke kritiek en publiek aanbeval - maar
nu, wie zou me gelooven?
Ik hoor 't U immers in dat geval reeds uitroepen:
Als ge me met open oogen bedo...t, dan moet ge 't zeggen! En ik zeg immers,
dat ik niets te zeggen heb?’ enz.
Zulke voorreden waren bij ons in de mode ± 1850-'60, maar stellig uit den tijd in
1880. Ik volsta met te verwijzen naar de ‘Humor-Cultus der Romantiek’ (pag. 325
vlg.) van Mej. Jongejan.
Wat Huets opstel me suggereerde, werd door de lectuur van Het Woud van de
Vier Perken versterkt, het vermoeden n.l. dat enkele sprookjesmotieven in deze
roman aan de schrijver van de Kleine Johannes niet onbekend zullen geweest zijn.
De motti in deze roman herinneren aan de grote belezenheid van verschillende
romantici: aanhalingen uit de Franse, Duitse, Engelse, Italiaanse, Latijnse, Griekse,
Nederlandse literatuur - met een sonnet van Petrarca wordt het boek ingeleid bevestigen, wat Busken Huet omtrent Ten Hoet dienaangaande schreef. De toen
voornaamste werken der wereldliteratuur waren hem blijkbaar meer dan oppervlakkig
bekend. Voor deze roman verwijs ik de belangstellende naar de Lit. Fant. en Krit.
Daar zal hij zien, dat de kwinkslagen, de humoristiese verhalen Busken Huet het
best bevielen: die smaakten naar meer.
Dat zo'n belezen criticus als B.H. genoemde roman voor een eersteling kon houden,
lijkt vreemd, zelfs na een vluchtig onderzoek. Het verhaal was al ± 1863 verschenen
1)
als feuilleton . Reeds in ± 1859 was een en ander van hem gepubliceerd, dat in
1864 werd opgenomen in Groote en Kleine Terzen. Bovendien was de schrijver
advocaat en procureur ‘bij den Hove van

1)

Volgens een aantekening in Gr. en Kl. Terzen.
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Noord-Holland’ - gelijk zijn naamstempel vermeldt. - Toen B.H. hem voor een
1)
beginnend schrijver hield, liep Ten Hoet naar de zestig . Bezien we zijn eerste boek,
Groote en Kleine Terzen - met de ondertietel Fantazystukken - wat nader, dan
verwondert men zich nog meer over de jarenlange onbekendheid van de auteur bij
de critici. Het boek toch is merkwaardig genoeg om te verwachten, dat het in onze
2)
letterkundige wereld van 1864 enigen indruk zou gemaakt hebben. De ondertietel
3)
herinnert aan E.T.A. Hoffmann's Fantasiestücke in Callot's Manier (Gesamm. Schr.
ster

VII 1 Th.). Dat het boek niet de aandacht der critici heeft getrokken, maak ik op
uit het oordeel in De Gids van 1880 (III 183) over Het Woud der Vier Perken... ‘de
eerste hoofdstukken van dit boek herinneren ons zoo sterk dien Duitschen
ultra-romanticus (E.T.A. Hoffmann) dat wij ons verbaasden over zulk een talent van
navolging.’ Had de criticus de Fantazystukken gelezen, dan was hij in 1880 wel over
zijn verbazing heen geweest, want de verwantschap met Hoffmanns werk is hier
minstens even sterk als in de roman van 1879, o.a. in Eene Levensfantazy, waarin
we, naar 't mij voorkomt, de hele Ten Hoet voor ons hebben

1)

Willem Joannes Ten Hoet was geboren 4 Augustus 1823 te Nijmegen. Te recht onderstelde
B.H. verwantschap met C. ten Hoet Jr., notaris te Beek, dien hij in 't Biogr. Wdb. van Van der
Aa vermeld vond als dichter en schrijver: deze Cornelis ten Hoet (1796-1832) was de vader.
Willem Joannes genoot zijn gymnasiale opleiding te Zwolle, waar hij inwoonde bij de rector,
Thiebout, aan wien De Génestet zulke aangename herinneringen had (vgl. Ten Brink: Gesch.
der Noordned. lett. III 77 vlg.). Te Utrecht was hij student van 1842-48. Daar promoveerde
hij. Te Amsterdam was hij werkzaam als advocaat en procureur 1849-73, daarna te Arnhem
tot 1877; vervolgens woonde hij weer te Amsterdam tot zijn dood 17 Julie 1897. -

2)

Jan ten Brink zegt (Gesch. der Noord-Ned. Lett. in de XIX eeuw III, 300) dat dit boek in
1859 verschenen is. Hoe hij aan dit jaartal komt, weet ik niet. Wel was Ten Hoet in 1859 met
het boek bezig. In de noot op pag. 95 zegt hij n.l. van zijn vader: ‘Hij bereikte ongeveer mijn
tegenwoordigen leeftijd’ (d.i. ± 36 jaar). W.J. ten Hoet is waarschijnlijk niet vroeg begonnen
met schrijven. In De Schaapherder (Herfstviolen, pag. 10), zegt hij: ‘Wie mij destijds (d.i. in
of na zijn studententijd) voorspeld had, dat ik ooit een letter voor de pers zou hebben
geschreven, had 'k hartelijk in zijn gezicht uitgelachen.’
Over Jacques Callot schreef Oscar Levertin een geïllustreerde artiekelenserie in Ord och Bild

3)

de

o

ste

(1903, n . 6-8), die in 1911 in boekvorm verschenen is als 22
(Stockholm, Bonniers Förlag).

deel van zijn Samlade Skrifter

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

103
(Gr. en Kl. Terzen 265 vlgg.). De eerste indruk, door de motti, ontleend aan het N.T.
(o.a. ‘Alle dingen zullen medewerken ten goede, dengene die gelooft’) en aan Faust
II, slot (de woorden van Pater Ecstaticus, Pater Profundus, Pater Seraphicus en
Doctor Marianus) in de lezer gewekt, is die van een jongeling die streeft naar de
verwezenliking van het ‘schone en goede’, gelijk de ethies-irenies-aestheties gerichte
romantici, bijv. uit de Réveil-kringen, dat begrepen. De ‘fantasie’ bestaat uit vijf
‘bedrijven’; in 't eerste vinden we een dichter op zijn kamer, vanwaar hij een
‘beeldschoon’ meisje ziet, wier betoverende aanblik hem bekoort, maar ook
verontrust, want hij hechtte ‘in den allerstrengsten zin aan de tien geboden!’ Was
hij zich des daags willens of onwillens van eenig vergrijp bewust jegens zijn God of
zijn naasten, in werken, woorden, of ook maar in gedachten zelfs, dan sliep hij 's
nacht niet - als een uilskuiken die hij was. Daarom was hij dan ook arm gebleven,
evenals sommige zijner voorzaten. 't Waren dichters en dweepers geweest als hij
- en allen waren arm gestorven. Maar allen hadden ook naar één doel gestreefd
(dat in geen 't minste verband stond met de kaaskooperij) maar een geheel ander,
verder, bovenaardsch doel; en iedere nieuwe afstammeling uit dat geslacht, dat bij
eeuwen en eeuwen telde en opklom tot den tweeden kruistocht - elke nieuwe telg
was al weêr nader gekomen tot dat doel - en allen hadden geleden, geworsteld,
gezwoegd, gestreefd.’ Daarom noemt hij die dichter Strever en 't meisje was door
dezen ‘Mademoiselle Hoffnungsstern’ gedoopt. Uit een gesprek met deze dame en
haar dienstbode over de dichter blijkt ze geen begrip te hebben van een dichter,
‘die kan sterven aan te veel hart’. ‘Dat artikel heeft geen koers op de beurs’, had
haar neef Karel haar gezegd.
In het twede ‘bedrijf’ krijgt de dichter bezoek van een knaap ‘met blonde krullen
en vriendelijke bruine kijkers’: Eros. Die zal hem gezond maken, weer doen worden
‘een kind met de kinderen’. Eros neemt hem mee op reis. - We zijn in 't derde bedrijf.
Ze komen o.a. ‘op een heuvel met
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een ruïne en een logement daarbij met Engelschen en Beyersch bier. Want op een
fatsoenlijken berg hoort eene ruïne, en een ruïne die een beetje is, houdt er een
logement op na om zich aangenamer te laten gebruiken. Logementen nu zonder
Engelschen en Beyersch bier, zijn sluizen zonder paalwormen of creosoot.’
Onderweg - in Beieren - zien ze ook de stadsbewoners na hun zondagsvermaken
huiswaarts keren. - De minachting, die Strever voor zulke lui had, wijkt onder invloed
van het gesprek met Eros. ‘Zij genieten het leven,’ - zegt deze - ‘zij zijn gelukkig, al
is 't dan ook maar in hunne bekrompenheid. Minacht ze niet, - breid liever Uw hart
uit - ... Zie eens - wat is een dichterhart dan ook eigentlijk anders dan een spiegel
- een heldere spiegel, waar zich iedere vreugde, elke smart in afbeeldt - getrouw
en onveranderlijk? - Ga met de menschen mede, verbroeder U met hen, waar en
zoo dikwijls Uwe eerlijke ziel dat mag en kan.... Treed zelf voorwaarts - geboren
opperhoofd! - neem Uwe plaats in, fier, het koninklijk purper der menschenliefde
om de schouderen geslagen. - .... Hij keerde tot zich zelven in en wandelde een
tijdlang naast Eros voort. Vesperklokjes luidden 't Ave Maria - in de verte.’ 't Vierde bedrijf wordt ingenomen door een droom van Strever, waarin een roos,
1)
een nachtegaal en de maan ‘optreden’ .
Bij 't ontwaken - in 't vijfde ‘bedrijf’ - krijgt Strever, op zijn vraag, waar de ‘Roze’
is heengegaan, tot antwoord: ‘De roos bloeit voor Uwe oogen’, en de nachtegaal
heeft ‘Uw eigen lied gezongen.’ Nu voelt de dichter zich genezen. Ik ben wat uitvoerig geweest in het weergeven van den inhoud, om te doen
uitkomen de naïveteit van iemand, die op veertig-jarige leeftijd fantasieën heeft van
een jongen van achttien, met de ijdelheid, die bij zo'n leeftijd past. De zwaartekracht
zijner eigenliefde voert hem telkens naar de begane grond van de mededeling, bijv.,
dat hij is van een oud

1)

We zijn hier in de sfeer van Novalis en Tieck.
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burgerlik geslacht. IJdelheid is het ook, als hij met de ‘humoristiese’ toevoeging:
Uilskuiken die hij was zijn Christelike nauwgezetheid onderstreept.
Zijn bewondering voor Goethe herinnert aan Perk ± vijftien jaar later. Beiden
waren trouwens uit een overeenkomstig protestants milieu. Maar wat een reus is
Perk bij de ‘strever’ Ten Hoet! Als vertegenwoordigers in de aesthetiese ontwikkeling
staan ze rug aan rug: Perk betekent het aanvangspunt ener nieuwe periode, Ten
Hoet is een heksluiter der romanties-humoristiese beweging. Het valt ons moeilijk,
ons vertrouwd te maken met het denkbeeld, dat de meeste romantiese werken van
Ten Hoet verschenen zijn na Jacques Perks dood en tijdens het verschijnen van
De Nieuwe Gids. De nieuwe beweging heeft hem volmaakt onberoerd gelaten.
ste

Tegelijk met het 1 nummer van dit tijdschrift kwam van Ten Hoet de verhalenbundel
Herfstviolen van de pers (1 Sept. 1885), waarin de schrijver verklaart, dat Loevestein
en De Schaapherder van Oltmans, ‘naast Van Lenneps Pleegzoon en Roos, met
Drosts Hermingard en Pestilentie alleen een letterkunde vormen, door die van niet
één eenig volk geëvenaard, verre boven Walter Scott's, Spindler's, Victor Hugo's,
1)
d'Azeglio's meesterwerken zelfs’ (zie De heks van Amersfoort in genoemde bundel).
Een der verhalen - een sprookje - dat Ten Hoet als romanticus het best typeert,
is Het betooverd eiland (in de bundel: De Remonstranten pag. 221 vlgg.). Het is
zeer fantasties en doet ons herhaaldelik aan E.T.A. Hoffmann denken. Als navolger
van - ik durf niet zeggen: ‘verwant aan’ - deze ‘ultra-romanticus’ is Ten Hoet een
opmerkelike verschijning in onze literatuur.
De beide motti geven de twee zijden van Ten Hoet's muze aan; de ‘romantiese’
en de nuchtere. 't Eerste is ontleend aan Wieland: ‘Noch einmal sattelt mir den
Hippogryfen, Ihr Musen, zum Ritt ins alte, romantische Land.

1)

Italiaans schrijver 1796-1866.
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En 't andere is een gedichtje van P.I.M. van Duyse, De Deklinatie:
Vlucht slechte meisjes, vriendje lief!
Haar oogen gloeien vokatief,
En zijt gij jegens haar datief,
Dat hongrend volkje is ablatief;
Maar wordt het immer genitief,
't Verandert in accusatief,
En dan is Uw nominatief:
Een slinksche gast, een eeredief. -

Er komen n.l. twee meisjes in voor, een ‘hetaere met een hart’ en een zonder hart,
waartegenover tantje Pietje de nuchtere alledaagsheid vertegenwoordigt. We worden
gevoerd uit ons land naar Italië en Duitsland, o.a. naar Bayreuth en wel in een
opera-achtige wereld. Opera's, vooral die van Mozart en Wagner, hebben blijkbaar
een diepen indruk gemaakt op de muzikale, voor pathos zo gevoelige Ten Hoet.
Evenwel breekt van tijd tot tijd de humoristiese nuchterheid door: de held van 't
sprookje heeft een helse droom: hij stort zich in de nacht uit wanhoop in de rivier,
maar wordt gered ‘door een verheven wezen, dat als de Hellevorst, in
huiveringwekkende grootschheid op mij neerzag.... Uit de donkere, zachtglanzende
oogen straalden wijsheid en goedheid.... ‘Der aarde goederen 't hoogste’, sprak hij
zacht, ‘waarom wierpt gij 't verachtelijk van U af? Zoek niet mij te misleiden. Weet,
Uwer gedachten de geheimste liggen open voor mij’. - ‘Zwart schepsel, geest of
mensch, engel of duivel, wat gij wezen moogt, stamelde ik beschroomd, waarom
spreekt gij zulk raar kurketrekkerachtig Hollandsch?’ ‘Dat raakt U niet, wijsneus van
een jongen’, was het zachtmoedig gegeven antwoord. ‘Doch zoo je 't met geweld
weten wilt, ik ben schoolopziener en President van een Letterkundige Vereeniging’.
(De Remonstranten pag. 238). In zijn historiese romans en novellen is de toon gewoonlik patheties: daar dragen
de helden en heldinnen in de regel een opera-costuum. - Ziehier een enkel fragment
uit De
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Burgemeester, Een Zwitsersch verhaal (1887); een door haar minnaar verlaten
jonge vrouw woont met haar kind in een eenzame hut in de bergen en is in gesprek
met een bezoeker - natuurlik de toekomstige tweede geliefde -:
‘Eenige oogenblikken bleven hare handen op de snaren van het speeltuig in den
schoot rusten, terwijl haar blik zijwaarts afdwaalde, alsof ze iets zocht. ‘Kom!’ riep
ze opspringend en greep hartstochtelijk zijne hand, ‘Kom mede naar het rotsblok
bij den waterval, waar de stroom tiert en bruischt en mijn woorden overstemt: volg
me daarheen, want nu eerst zie ik het recht goed in hoe rampzalig ik ben, en ook,
dat het mijn plicht is U de zware schuld die mij drukt te belijden, kom.... kom!’ In deze stijl schreef o.a. de jonge Potgieter in Het Noorden zijn verhaal over
Rachel. Ten Hoet bleef als stilist zijn leven lang een jongen. Ook van de uitbeelding
zijner helden en heldinnen brengt hij weinig terecht. Ze zijn wit of zwart, en in hun
handelingen in de regel uitbundig. Het dichterlikaantrekkelike lag voor hem in het
zogenaamd spontane, opbruisende. Vandaar dat zijn romantiese verhalen spelen
in hevig bewogen tijden.
In zijn verhouding tot E.T.A. Hoffman moeten we vooral wijzen op het muzikale
element. Van hoe grote betekenis de muziek is geweest voor tal van romantici, is
bekend. Voor de houding der humoristen tegenover deze kunst zie men E. Jongejan,
a.w. (pag. 488 vlgg.). Ik vestig hier de aandacht op een facet in de betrekking van
Ten Hoet tot Hoffmann, dat voor haar werk niet in aanmerking kwam.
Vergeleken met Hoffman blijkt Ten Hoet een kunstenaar van ander formaat: de
kosmiese, de daemoniese macht van de muziek heeft hij nooit gekend. Nooit heeft
hij de tragiek beleefd van de kunstenaar, die door de ‘verstandige’ mensen voor
gek gehouden wordt en die in 't gejank van zijn hond, opgeroepen door het pianospel,
een sympathieke uiting van
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diep medeleven hoort. Nooit heeft Ten Hoet de hoge humor gevoeld van een
schepping als de hond Berganza (Gesamm. Schr. Bd. VII), die op de vraag, of zijn
meester Joh. Kreisler niet waanzinnig was, tot antwoord geeft: In gewissem Sinn
ist jeder nur irgend excentrische Kopf wahnsinnig, und scheint es desto mehr zu
sein, je eifriger er sich bemüht, das äussere, matte, todte Leben durch seine innere
glühenden Erscheinungen zu entzünden. Jeden, der einer grossen heiligen Idee,
die nur der höheren göttlichen Natur eigen, Glück, Wohlstand, ja selbst das Leben
opfert, schilt gewiss der, dessen höchste Bemühungen im Leben sich endlich dahin
konzentriren, besser zu essen und zu trinken, und keine Schulden zu haben,
wahnsinnig.
De meest typiese schepping van Ten Hoet, waarin hij de macht der muziek heeft
belichaamd, is de violist uit Romerswaal (in de bundel: Herfstviolen), een
‘natuur-musicus’, die vergeet op de wedstrijd te verschijnen, tot grote woede van
de ceremoniemeester, baron van Nullenburg, de ijdele hoveling, die er zich op
verheft, dat Karel de Stoute als kind paardje reed op zijn rug. Hij scheldt de musicus
de huid vol en toont geen begrip van de kunstenaarsziel. De violist antwoordt hem,
‘dat wie zich met de Natuur en den Hemel inlaat, zijn aardsch geluk, volgens het
alledaagsch begrip, verbeurd heeft’. Toen hij op het punt was zijn liefde te verklaren
aan 's burgemeesters dochter, die zeer getroffen was door zijn kunst, kon hij dat
niet: ‘ik gevoelde, dat ik logentaal zou spreken als ik het deed; immers geen hartelijk
beminnend gevoel huist in de borst van hem, die de goddelijke kunst eenmaal geheel
haar eigen gemaakt heeft. Want de kunst is ijverzuchtig.... altoos naar het goddelijke
grijpend, gaat hij, die haar toebehoort, als een slaapwandelaar rond, droomend het
leven door, oog en zinnen en het dorstig, nimmer bevredigd hart, altoos opwaarts
gewend, om het bovenaardsche van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen,
onbekommerd om het nietig streven van den dagelijkschen omgang en de huiselijke
vreugde’ enz. - Hij verlaat
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de stad en legt zich te slapen in een woud aan de zee, waar meerminnen hem
verschijnen, wier koningin hem roem en geluk, erkenning en waardering zijner gaven
belooft en hem een lange kus op 't voorhoofd drukt als teken van haar liefde. Op
zijn zwerftochten blijkt herhaaldelijk de tovermacht van zijn spel.
‘Eens trapte hij bij ongeluk een romeinschen markies op een zijner vele
eksteroogen. Woedend verscheen de man eenige uren later(!) met zijn getuigen in
de osteria en hield hem twee blanke stootdegens van gelijke lengte voor... Maar
wel verre van het aanbod te aanvaarden, trad Marinus (onze violist) hem met een
heerlijk capriccio scherzando zijner viool tegemoet... De Marchese bleef verstomd
staan... wierp weldra de moordtuigen weg, viel hem snikkend om den hals en werd
zijn beste vriend zoolang hij te Rome bleef’. In 't Gooi met zijn ‘ruwe volk’ ('t opstel werd in 1873 geschreven) wordt hij
overvallen door struikrovers, maar ‘één lang aangehouden toon, zwellend, dalend
uit zijn speeltuig’ en de mensen laten hun wapens vallen. De drie struikrovers lagen
geknield en snikkend op de grond, beleden hem hun zonden en vroegen hem nog
eens te spelen, en ‘hoe langer hoe meer Eemelander schobbejakken kropen uit het
dichte hout en hurkten, knielden of zaten aan zijn voeten neder’. Ze waren weer
goed geworden door de macht van het goede, dat in het schoone huist’. Hoe kon een man van vijftig jaar zulke traktaatjesachtige verhaaltjes als vbb. van
de macht der muziek met een ernstig gezicht vertellen? Want ik betwijfel of hij het
humoristies heeft bedoeld. - In het spookverhaal Ankarstrom (voorkomende in De
Remonstranten) beschrijft Ten Hoet het klavierspel, dat een geestverschijning
begeleidt. Maar het is veel meer het techniesmuzikale, dan het demoniese, waardoor
de schrijver getroffen is: ‘De kleine Terz-akkoorden, welhaast ingekort tot
verminderde zevens, die als hartverscheurende jammerkreten uit de geestenwereld
kermden; toonen die als steeds aanzwellende
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golven eener zee van klanken onstuimig te voorschijn drongen, vrij geworden
vloekgeesten, gelijk uit onderaardsche kolken, waarvan het doemend zegel gebrijzeld
is. Met een verrassende elisie moduleerde Franken, die een meesterlijk kolorist
bleek te zijn, weer naar groote terzen, maar zijn spel bewoog zich vooral in des en
As, bleef week en smachtend en 't wekte in Ankarstrom onuitsprekelijke
gewaarwordingen op’ (pag. 193). In een noot deelt de schrijver, ontnuchterend voor
de lezer, mee, dat in een Nocturne van Goria en in de noctures van Field dergelijke
passages voorkomen!
De dan volgende geestverschijning maakt ook niet veel indruk. In de ‘nachtzijde
der natuur’ heeft Ten Hoet geen diepe blik geslagen zoals Hoffmann. Nooit is hij
gelijk zijn ‘lieve meester’ ‘durchs elfenbeinerne Thor ins Reich der Träume’ gekomen,
waar hem ‘tausend Schmerzen und Aengste’ folterden, en de ‘grinsenden Larven
der Ungeheuer’ hem ‘schreckten’, die hem ‘bald hoch in die Lüfte emporhoben, bald
in den Abgrund des Meeres versenkten’. Hoe fantasties en toch overtuigend zijn
de klankvisioenen van Hoffmann: ‘Da fuhren Lichtstrahlen durch die Nacht, und die
Lichtstrahlen waren Töne, welche mich fingen mit lieblicher Klarheit. Ich erwachte
von meinen Schmerzen und sah ein grosses, helles Auge, das blickte in eine Orgel,
und wie es blickte, gingen Töne hervor und schimmerten und umschlangen sich in
herrlichen Accorden, wie ich nie gedacht hatte. Melodien strömten auf und nieder
und ich schwamm in diesen Strom und wollte untergehen: da blickte das Auge mich
an und hielt mich empor über den brausenden Wellen. - Nacht wurde es wieder; da
traten zwei Kolosse in glänzenden Harnischen auf mich zu: Grundton und Quinte!
Sie rissen mich empor, aber das Auge lächelte: Ich weiss, was deine Brust mit
Sehnsucht erfüllt; der sanfte weisse Jüngling, Terz, wird unter den Kolossen treten;
du wirst seine süsse Stimme hören, mich wieder sehen, und meine Melodien werden
dein sein’. - (Ritter Gluck, pag. 20. Gesamm. Schr. Bd. VII). -

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

111
Voor Hoffmann is de muziek de zuiverste stem der natuur, de ‘romantischte aller
Künste, da ihr Vorwurf nur das Unendliche ist, die geheimnisvolle, in Tönen
ausgesprochene Sanscritta der Natur’. Slechts in de muziek verstaat hij ‘das hohe
Lied der Bäume, der Blumen, der Thiere, der Steine, der Gewässer’. Als hij veel
muziek heeft gehoord vóór 't inslapen, ‘im Zustande des Delirirens’, vindt hij een
overeenkomst der kleuren, tonen en geuren (Zie Ombra adorata, Gesamm. Schr.
Bd. VII).
Gelijk met de muziek, zo schijnt het ook met de macht der fantasie in Hoffmann:
men heeft de indruk van iets dwingends, iets noodzakeliks. Maar zo is 't niet bij Ten
Hoet. Aan de muziek is bij hem steeds verbonden de bouw van het stuk, de
componist, de toonsoort, het techniese van de speler. Synaesthetiese verschijnselen
deden zich niet bij hem voor; het wonder van het kleurenorgel had hij nooit
ondergaan.
Toen Ten Hoet in De Gids een navolger van Hoffmann werd genoemd, had de
beoordelaar het oog op de geheimzinnige gestalten, het ‘bovennatuurlike’ in de
personen. Maar ook in dit opzicht bestaat er een grote afstand tussen de Hollandse
en de Duitse romanticus. Hij was ‘een impressionabel, verbeeldingziek, fantazeerend
kind’ zegt hij, wiens hersenen gevuld werden met ‘vreeswekkende legenden van
den somberen voortijd, verhalen van akelige eenzame kasteelen, ketengerammel,
kabouters en meerminnen, Amsterdamsche huizen met afgehouwen hoofden
vercierd,... elvendansen in de maneschijn in 't bosch, heksenvaarten in eierschalen
op de rivier, bespijkerde laarzen onder 't ledekant en geraamten in langgesloten
kisten, Peterman en Peter Schlemihl, Udolpho en Blangy, de molikken van Spiesz,
Chamisso en Anna Radcliffe. ‘Door Swedenborgs en Stillings dweeperijen werd (hij)
met het geestenrijk vertrouwd. Daarom geloofde (z)ijn gevoel aan duivels en spoken,
1)
al kwam (z)ijn verstand er tegen op’ . - Niet slechts zijn

1)

Zie de inleiding tot Het betooverd eiland in de bundel De Remonstranten e.a. Verhalen (1887).
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verstand, maar ook zijn Christelike geloof verzette zich tegen de schrikbeelden zijner
jeugd. Tu mihi Jova salus, Quid mihi faxit homo? is 't motto, waaronder 't sprookje,
met de aangehaalde bekentenis volgt! Hieruit blijkt, dunkt me, dat Ten Hoet de
overblijfsels uit het oude Christelike bijgeloof nooit geheel heeft overwonnen; dat
hij zijn leven lang te bevangen is gebleven in 't geloof aan duivels en spoken, om
dergelijke gestalten als een spel in zijn kunst te hanteren: humoristiese figuren
worden 't nooit bij hem. Maar evenmin krijgt de lezer de indruk, dat met dergelijke
verschijningen in Ten Hoet de geheimzinnige ‘onbewuste’ natuur voelbaar werd,
gelijk in Hoffmann. Ook was Ten Hoet's verbeelding zelden oorspronkelik: hij fantaseerde met beelden
van anderen, vaak zelfs zonder zijn bronnen te noemen, en ‘poseerde’ - als de
jongelui van 1830-1850 in hun ‘zwarte tijd’ - met zgn. diep doorleefde ervaringen.
1)
De Dertiende , dat de schrijver ‘een stukske uit mijn leven’ gelieft te noemen, is
vrijwel de letterlike vertaling van Hauff's inleiding tot diens Mittheilingen aus den
2)
Memoiren des Satan . Een ander staal van zijne ‘oorspronkelikheid’ leverde hij in
De helsche majoor, een uit de ‘Oorspronkelijke(!) Schetsen van 1889; dit verhaal
is ook een vrijwel letterlike vertaling van Hoffman's Der Elementargeist (Ges. Schr.
XI 251 vlg.). In een zgn. humoristies gestelde noot, die vrij raadselachtig klinkt, sust
3)
hij zijn bezwaarde literaire geweten .
Zo ‘humoristies’ als hij is in 't verzwijgen van zijn bronnen, is hij soms in 't
vermelden er van. Voor De Schoone Esther, ook een der Drie oorspronkelijke
schetsen, geeft hij als zijn

1)
2)

3)

In de bundel Groote en Kleine Terzen.
Hauff's werk was hier blijkbaar niet zeer bekend in 1860, hoewel in 1834 reeds een bundel
Uitgelezen Verhalen van Wilhelm Hauff, door D. Bomhoff H.zoon vertaald, te Deventer was
verschenen.
‘De inleiding, waar ik den oorsprong van dit opstel mededeelde, het aan de vermaking
toekennend van mijn lieven meester Hoffmann.... door zijn weduwe Micheline Röhrer, uit
Breslau ontvangen, bleef weg, op de juiste aanmerking van mijn geachten vriend en uitgever,
dat de heer H. in 1822 overleden, zelfs op Uranus, waar ik hem dacht, moeilijk van den
Fransch-Duitschen krijg kennis dragen kon’ (Hoffmann's verhaal speelt in ± 1815, en dat van
Ten Hoet ± 1871).
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bronnen een dertiental werken, Latijnse, Duitse en Poolse, hoewel de hoofdfiguur
- het vurige Joodse meisje, dat genade bij de koning afsmeekt voor haar volk, door
de koning tot gemalin wordt verheven en dat Christin wordt en haar verloofde, een
overtuigd Israëliet, wanhopig achterlaat, - blijkbaar geboren is uit de vermenging
der bijbelse naamgenoot met Potgieters Rachel (uit Het Noorden I 23-55).
De humoristen verontschuldigden hun letterdieverij met een kwinkslag - gelijk b.v.
de Musset in Namouna:
‘Rien n'appartient à rien, tout appartient à tous’ etc.; en De Génestet, diens leerling,
in Fantasio II str. XIV -; maar Ten Hoet was te zeer met zich zelf ingenomen, om
zijn figuren en zich zelf ‘humoristies’ te zien. Nooit is hij kunnen stijgen tot de
‘romantiese ironie’, tot de houding, van waaruit hij zich - gelijk Multatuli - als een
andere Don Quijote zag.
Busken Huet sprak van invloed van Multatuli op Ten Hoet en Mej. Jongejan is
ook geneigd, die aan te nemen. Maar bedenken wij dat Het Woud van de Vier Perken
reeds verscheen ± 1862 en dezelfde geest ademt als de voorafgaande, Groote en
Kleine Terzen, dat misschien gedeeltelik reeds 1859 bestond, en dat de schrijver
bij 't uitkomen van Multatuli's Max Havelaar, Minnebrieven en 't eerste deel der
Ideeën (± 1863) al een veertiger was, dan acht ik invloed niet zeer waarschijnlik.
Wel hebben ze enkele trekken in hun literaire houding gemeen, maar die merkt men
ook op bij andere romantici. - Een paar kenmerkende van Multatuli en Ten Hoet
zijn, het pronken met (werkelik of verbeeld) doorgestaan leed, de moed om te strijden
voor hun ideaal en 't prat gaan op oorspronkelikheid. Ons oordeel over het letterkundige werk van Ten Hoet is niet zo gunstig als dat
van Busken Huet en van de Gidsrecensent. Het gehalte van de kunst na 1880 is naar onze smaak - vrij wat hoger dan van de werken, die De Gids ± 1880-'90 te
beoordelen kreeg.
Amsterdam.
A. ZIJDERVELD.
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Bij dit licht
Deze formule is welbekend uit het zesde couplet van Huyghens' Scheepspraet:
Reeërs (jouwerliefde mien ick
Die van vers op 't kusse vicht)
Wiljer an? kedaer! jou dien ick,
Jou allienich, b y d i t l i c h t .

Komt zij ook elders in het Nederlands voor? Ik heb haar noch in het Middelned.,
de

noch in het 17 -eeuws genoteerd. Ook in het Mnl. Woordenboek en in het Wdb.
d. Nedl. Taal maken Verdam en Heinsius er geen melding van. In het Engels echter
trof ik deze ‘asseverative phrase’ tientallen keren aan. Het verwonderde mij dan
ook niet haar vermeld te zien in de N.E.D. (deel VI, p. 269, kol. 3 onder 2b), waar
Bradley enkele voorbeelden geeft, die ik ook in mijn adversaria had. Na Shakespeare
1)
(Much Ado IV, 93) komt de uitroep volgens Bradley slechts voor bij Scott (Kenilworth,
Ch. IV: B y t h i s l i g h t , Anthony, thou art mad), wat niet bewijst, dat hij toen nog
gebruikt werd, daar Scott met biezondere voorliefde oude en verouderde woorden
en uitdrukkingen gebruikt, ‘as would naturally be expected in poems and novels
depicting times and customs long since passed away, and in which the characters
speak in the fashion of those times’.
de

Ik noteerde echter talloze voorbeelden gedurende de gehele 17 eeuw. Zo o.a.
in Killigrew's The Parson's Wedding (1663) niet minder dan 5 maal: p. 127 (2 ×),
134, 135, 138 (Ed. Summers). Het laatst in 1682 in Aphra Behn's The Feign'd
Curtezans IV, I.

1)

Vóór Much Ado (1598: Dowden, Shakspere p. 56) ook in King John (1595?): I, I, 259: Now,
b y t h i s l i g h t , were I to get again, Madam, I would not wish a better father. Dit voorbeeld
ontbreekt bij Bradley. Tal van andere bij Jonson, o.a. Complete Plays II, p. 61, 306, 341.
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Het oudste voorbeeld, dat Bradley geeft, is gedateerd c. 1510 (Four Elem., Percy
Soc., 23): Thou art a mad gest, b e t h i s l y g h t . Een voorbeeld, dat een eeuw
ouder is vond ik in de ‘Fragments of Liturgical Plays’, door Prof. Skeat afgedrukt in
The Academy van 11 Jan. 1890, p. 27 v.v., welke spelen hij plaatst in het begin van
de

de 15

eeuw. In het eerste fragment zegt de III Pastor:

зe lye, bothe, b y t h i s l i зt.
de

Ook de volgende voorbeelden zijn ouder: In The Play of the Sacrament, eind 15
eeuw (afgedrukt in Manly's Specimens of the Pre-Shaksperean Drama, p. 239 v.v.)
zegt Jonathas (p. 250):
And I wolle sure yow, b e t h y s l y g h t ,
Neuer dystrie yow daye nor nyght...

en Aristorius (p. 251):
Now sey me, Jonathas, b e t h i s l y g h t .

Voorts trof ik de formule aan in Nicholas Udall's Ralph Roister Doister (c. 1553),
welke plaats evenmin in Murray's Dictionary wordt vermeld. Merygreeke zegt (Actus
iij, Scaena iiij):
Why, ye made it your-selfe, ye tolde me, b y t h i s l i g h t .

Zoals men ziet, beperken de voorbeelden zich (dat uit Kenilworth daargelaten) tot
de

de

de

de 15 , 16 en vooral de 17 eeuw, terwijl het enige tot nu toe in onze taal bij te
brengen voorbeeld dateert van 1625! Engelse invloed is dus m.i. evident!
Over de verklaring van de uitroep nog een enkel woord. Algemeen wordt, en
terecht, gedacht aan het l i c h t d e s h e m e l s . Zelf dacht ik, bij het lezen van de
Scheepspraet, steeds aan: het l i c h t d e r o g e n of de o g e n z e l f , in welke
de

betekenissen in de 17 eeuw het woord l i c h t zeer vaak voorkomt (Ned. Wdb.
VIII, 1914, 10). In het Engels komt l i g h t echter niet in deze betekenissen voor,
terwijl bovendien de variant b y G o d 's l i g h t (o.a. Shaksp. I Henry IV, III, iii, 71)
verbasterd tot b y t h i s g o o d l i g h t (o.a. Jonson, Complete Plays, II, p. 50, 61,
306, 341), O d 's l i g h t (Ibid.
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1)

p. 89), o d s l i g h t (Ibid. p. 688) en zelfs tot s l i g h t de betekenis o o g trouwens
uitsluit. De proef op de som vormen de volgende twee plaatsen: Jonson, The
Alchemist I, I (Complete Plays, II p. 6):
B y t h e l i g h t t h a t s h i n e s , I'll cut your throats.

en Ibid. p. 50:
Dapper. B y t h i s g o o d l i g h t , I have nothing.
Subtle. He... swears by the l i g h t when he is blinded.
Dapper. By this good d a r k , I have nothing but a half-crown.

A m s t e r d a m , Januari 1933.
G.J. VAN DER KEUKEN.

1)

de

Van 's l i g h t tekende ik gedurende de hele 17 eeuw tientallen voorbeelden op. Z e e r
vele bij Jonson, maar ook nog bij Wycherley (± 1675). Vermeldenswaard is nog: Jonson, The
Divell is an Asse, II, II. L i g h t , she's here!
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Liever Turksch dan Paapsch
1)

Het is bekend, dat deze leus uit het begin van den tachtigjarigen oorlog, bij de
Watergeuzen zelf eenigszins anders heeft geluid. Fruin heeft hierop de aandacht
gevestigd in Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, waar hij ‘de wilde Geuzen’
2)
beschrijft ‘met de halve maan en de leus van: “liever Turks dan Paus” op den hoed’ .
In een noot wijst hij er dan op, hoe dit opschrift op de zilveren halve manen: ‘liver
turcx dan paus’ eigenlijk geen juiste of althans onduidelijke vertaling is van het
oorspronkelijke Fransch, dat men leest in de Correspondance de Philippe II, t. III,
p. 190: ‘plustost le Turc que le Pape’, hetgeen zeggen wil: ‘liever onder den Sultan
van Turkije dan onder den Paus’. En verder geeft Fruin in deze noot dan nog eenige
plaatsen ‘tot opheldering... zonder zinspeling op deze leus’ uit Bor, uit de
Correspondance de Granvelle en uit de Epistolae van Erasmus, waarin sprake is
van de verkieslijkheid van het Turksche juk boven de Spaansche, of ook (bij
3)
Erasmus ) boven geestelijke tyrannie.
Nu was het evenwel niet in de eerste plaats in West-Europa dat men inderdaad
het meest van de Turken te duchten had. Veeleer was dit in Oost-Europa het geval.
Kon onze zegswijze (of een of meer varianten daarvan) als afkomstig uit het
eeuwenlang door de Turken bedreigde en geteisterde Oost-Europa worden
aangewezen, dan zou de leuze, zoo mogelijk, aan kracht en beteekenis winnen.
Wanneer men nu aan de Turken in Oost-Europa denkt, dan gaan de gedachten
allicht het allereerst naar Byzantium en den val van Constantinopel in het jaar 1453.
Men weet, dat de laatste Byzantijnsche

1)
2)
3)

Ndl. Wdb. XII, kol. 42-43.
Verspr. Geschr. II, blz. 455.
o

In een schrijven aan den bisschop van Rochester (a . 1519): de reformando clero.
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keizers herhaaldelijk hebben getracht, ten einde hun positie tegenover den Turk te
versterken, een verbond te sluiten met den paus, waarbij deze als conditio sine qua
non stelde de unie van de Grieksche (Grieksch-Katholieke) met de Latijnsche
(Roomsch-Katholieke) kerk, als 't ware een vereeniging der gansche Christenheid
tegen het Turksche gevaar. Doch heftig was en bleef daartegen de oppositie van
het volk en van het grootste deel der geestelijkheid van Byzantium. Naar aanleiding
1)
van een dezer pogingen leest men in de Histoire du moyen âge van den Franschen
geschiedkundige Victor Duruy: ‘Cependant l'empereur grec, pour gagner l'Europe
catholique, avait encore offert de signer l'union des deux Eglises. Mais, dit un
historien byzantin, si au moment où les Turcs furent maîtres d'une moitié de
Constantinople, un ange descendu du ciel avait dit au reste des habitants: Acceptez
l'union et je chasserai les ennemis; plutôt Mahomet que le pape, auraient-ils répondu’.
Met ‘l'empereur grec’ is hier gemeend de voorlaatste keizer Johannes VIII, wiens
tegenstander was sultan Moerad II.
In dit verband en in deze sfeer van godsdiensttwisten zal men bij een eerste
oppervlakkige lezing misschien geneigd zijn in het gezegde plutôt Mahomet que le
pape den naam Mahomet op te vatten als dien van Mohammed, den stichter van
den Mohammedaanschen godsdienst. Bedenkt men echter, dat de uiting wordt
gedacht te zijn gezegd op het oogenblik dat de Turken meester waren van de helft
van Constantinopel, hetgeen inderdaad eerst is geschied bij de verovering van de
stad in het jaar 1453 onder aanvoering van Moerad's opvolger Mohammed II, dan
zal men de mogelijkheid niet uitgesloten achten, dat met Mahomet niet de profeet
Mohammed, maar de Turksche sultan Mohammed, de tweede van dien naam, kan
zijn bedoeld. En dan zou plutôt Mahomet que le pape dus precies hetzelfde
beteekenen als plustost le Turc que le Pape t.w. ‘liever onder den Sultan van Turkije
dan onder den Paus’,

1)

ième

14

éd. (Paris 1896), p. 542.
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zooals Fruin de laatste zegswijze vertaalt. Die Sultan van Turkije zou hier dan met
name worden genoemd.
Ik weet niet welken ‘historien byzantin’ Duruy hier bedoelt. Voor de gebeurtenissen
tijdens het beleg en de verovering van Constantinopel denkt men allicht aan Doekas.
En mocht deze zijn bron zijn geweest, dan moet hij hier twee verschillende berichten
in diens geschiedverhaal, die echter op dezelfde gebeurtenis betrekking hebben,
hebben samengesmolten. Ik wil beginnen met deze twee berichten (slechts
voorzoover zij voor onze zegswijze van belang kunnen zijn) hier te vermelden uit
de bekende Fransche vertaling van Doekas door Cousin, in 1685 te Parijs
1)
verschenen . Na te hebben verhaald, dat de laatste Byzantijnsche keizer Constantijn
XI de unie had gesloten, waartegen zijn onderdanen heftig gekant waren, zegt de
vertaler onder meer: ‘Gennadius enseignoit & écrivoit. continuellement contre
l'union... Il avoit pour compagnon & pour approbateur le grand Duc premier
2)
3)
Mezasonte , dont l'impudence se porta à un tel excès contres les Romains , ou
plûtôt contre la ville, lors que cette armée si nombreuse & si formidable de Turcs
parût, que de dire qu'il aimeroit mieux y voir le turban de Mahomet que le bonnet
du Pape’. Het tweede bericht komt voor in een ontboezeming van Doekas zelf op
het oogenblik dat de voor de Turken vluchtende inwoners in de Hagia Sophia hun
toevlucht hebben gezocht, waarvan een vertaald fragment aldus luidt bij Cousin:
4)
‘Misérables Romains ,... si au milieu de tant de malheurs qui vous

1)

2)
3)

4)

Histoire de Constantinople depuis le règne de l'ancien Justin jusqu'à la fin de l'Empire, traduite
sur les Originaux Grecs de Monsieur Cousin, T. VIII, p. 374 et p. 390 suiv. (Histoire des
Empereurs Jean, Manuel, Jean et Constantiu Paléologues. Ecrite par Ducas).
Gr. τὸν πρῶτον μεσάζοντα.
Gr. ϰατὰ Λατίνων: tegen de Latijnen of Roomsch-Katholieken. - Anders is Romains bij Cousin
altijd de vertaling van gr. Ῥωμαῖοι: Grieken. Men zal de afwijking hier moeten toeschrijven
aan zijn onnauwkeurige vertaling van den Griekschen tekst, welke luidt: ‘... ϰατὰ Λατίνων,
ὅτε εἶδον οἱ Ῥωμαῖοι τὸν ἀναρίϑμητον στρατὸν τῶν Τούρϰων, μᾶλλον δὲ ϰατὰ τῆς πόλεως
etc.’.
Gr. Ῥωμαῖοι: Grieken.
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environnent un Ange descendoit du Ciel, & vous disoit consentez à l'union de l'Eglise,
& j'exterminerai vos ennemies, vous rejetteriez ses offres... Ceux qui disoient il y a
peu de jours, qu'il valoit mieux tomber entre les mains des Turcs, qu'entre les mains
des Latins, savent bien que ce que je dis est très-véritable’.
De beide door mij gecursiveerde zinnen kunnen van belang zijn voor het ontstaan
van de zegswijze. In den eersten is niet zonder meer sprake van: Mohammed en
den Paus, maar van: den tulband van Mohammed en de muts van den Paus. Waaruit
overtuigend blijkt, dat hier niemand anders dan de sultan van Turkije kan zijn bedoeld.
In het tweede bericht, waarin op het eerste wordt gezinspeeld, vindt men eenvoudig
de tegenstelling tusschen Turken en Latijnen d.i. Roomsch-Katholieken.
Een onbekende tijdgenoot van Doekas heeft zijn geschiedverhaal in een eenigszins
andere (uitvoeriger) redactie dan den ons bewaarden oorspronkelijk Griekschen
tekst in het Italiaansch (Venetiaansch) vertaald (door Ranke te Venetië gevonden).
1)
De beide regels, waar het hier voor ons op aankomt, luiden daar : ‘Meglio è vedere
in mezo la cità el fazolo de Turchi imperare che berretta Latinica’ en ‘Meglio è cagiere
in le man de Turchi che de Franchi’. Het woord Franchi staat hier op één lijn met
Latins bij Cousin; er worden mede bedoeld: de Roomsch-Katholieken of
Roomsch-Katholieke Westerlingen. En men constateert verder, dat deze
tegenstelling: Turken: Latijnen van het tweede bericht hier ook aangetroffen wordt
in het eerste. In plaats van: den tulband van Mohammed en de muts van den Paus
bij Cousin, leest men hier: den tulband der Turken en de Latijnsche muts. Fazolo
beteekent hetzelfde als turbante, een groote fazzoletto di capo d.i. hoofddoek; en
berretta is eigenlijk het kleine roode mutsje der kardinalen of van den doge van
Venetië.
Ten slotte het Grieksche origineel, dat hier met den tekst

1)

Corpus scriptorum historiae Byzautinae. Ducas (Bonnae 1834), p. 473 et p. 484.
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van den ongenoemden Italiaanschen (Venetiaanschen) tijdgenootvertaler
1)
overeenkomt : ‘Κρειττότερόν ἐστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ πόλει Φακιόλιον βασιλεῦον
Τούρϰων ἢ ϰαλύπτραν Λατινιϰήν’ en ‘Κρεῖττον ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας τῶν Τούρϰων ἢ
Φράγϰων’.
De woorden ἐν μέσῃ τῇ πόλει of volgens de Italiaansche vertaling ‘in mezo la cità’
staan in beteekenis niet zoo ver af van de voorstelling bij Duruy: ‘au moment où les
Turcs furent maîtres d'une moitié de Constantinople’. De Fransche vertaling van
Cousin geeft als plaatsbepaling eenvoudig ‘y’, dat allicht slaat op het eerder
genoemde ‘la ville’. Maar men zou hier misschien ook mogen denken aan de kerk,
aan de Hagia Sophia, want aan het hierboven afgeschreven eerste fragment gaan
de woorden vooraf: ‘Depuis que l'union s'étoit faite dans la grande Eglise, les habitans
la fuioient comme une Sinagogue de Juifs... Ils regardoient cette Eglise comme un
Temple de Paiens....’ en in het tweede bericht richt Doekas zich juist tot de
desondanks toch in den uitersten nood in die kerk samengevluchte geloovigen. Ook
2)
bij Lavisse en Rambaud , waar nog weer een andere Byzantijnsche variant van het
verhaal wordt weergegeven, is sprake van deze kerk, ja staat zij in dit verband zelfs
op den voorgrond en wordt zij daarom ook in ons gezegde met name genoemd (in
plaats van ἐν μέσῃ τῇ πόλει: dans Sainte-Sophie): ‘L'Henotikon (union des deux
Eglises) fut de nouveau proclamé: un légat du pape Nicolas V, le cardinal Isidore,
ancien métropolite de Kiev (Russie), célébra l'office uniate à Sainte-Sophie en
présence du clergé du cour. Tout le reste du clergé persista dans son hostilité ....
Le grand-amiral Lucas Notaras déclarait qu'il aimait mieux voir dans Sainte-Sophie
le turban de Mohammed que le chapeau d'un légat’.
De hoed van een legaat, van een pauselijk gezant, en het roode mutsje van een
kardinaal (die hier identisch zijn, want

1)
2)

Ducas, p. 264 et p. 291.
ième

Histoire générale, 2

éd., T. III, p. 851.
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de door paus Nicolaas V gezonden legaat was een kardinaal), ten slotte geworden
tot de muts van den paus zelf, dat zijn typeerende kleedingstukken (hoofddeksels)
van geestelijken, die als zoodanig ook inzonderheid in de kerk thuishooren. En zoo
wordt het, dunkt mij, begrijpelijk, waarom hier bepaaldelijk sprake is van de
hoofdbedekking ‘Latinica’ tegenover den tulband, dat niet minder typische
kleedingstuk (hoofddeksel) der Turken. Denkt men niet aan de kerk, dan kan men
desnoods ook de daar eigenlijk thuishoorende geestelijke kleedij, in casu de
hoofdbedekking vergeten. (Dat zij ἐν μέσῃ τῇ πόλει nog gereleveerd wordt (behalve
bij Duruy) kan omgekeerd aan den tulband te danken zijn). En dan blijft eenvoudig
de tegenstelling tusschen een Latijnsch d.i. Roomsch-Katholiek hooggeplaatst
geestelijke, in 't bijzonder den hoogsten (als equivalent van den Sultan), den voor
het Roomsch-Katholicisme meest typischen (en als zoodanig hier door de
1)
Grieksch-Katholieken meest gehaten ): den Paus, en den Turk, hetzij den Turkschen
Sultan, met name Mohammed (II), hetzij den Turk of de Turken in 't algemeen,
waartegenover men dan weer de Latijnen of Franken d.z. de Roomsch-Katholieken
in 't algemeen (zooals inderdaad reeds in het tweede bericht bij Doekas) kan stellen.
Plutôt Mahomet que le Pape of plutôt le Turc que le Pape en in het Nederlandsch
(met een successievelijke verandering der beide substantiva in adiectiva): liever
Turksch dan Paus, liever Turksch dan Paapsch. Op deze wijze zou een eigenaardig
bijzonder gezegde geworden kunnen zijn tot een min of meer algemeene vaste
zegswijze, ja tot een korte en kernachtige, pittige leus.
Het is niet noodig hier verder in bijzonderheden te treden over de onderlinge
verhouding en de waarde der genoemde en wellicht nog andere historische varianten.
Voldoende is het,

1)

Als instelling, niet als persoon. Vandaar ook dat de naam van den paus (Nicolaas (V)) in het
gezegde of de zegswijze nergens wordt genoemd (als niet ter zake doende), in tegenstelling
met dien van den Turk, den Turkschen sultan (Mohammed (II)).
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aannemelijk te hebben gemaakt, dat de uit een veelbewogen periode van onze
vaderlandsche geschiedenis zoo bekend geworden leus hoogstwaarschijnlijk haar
oorsprong vindt in een historisch gezegde uit de niet minder bewogen dagen, die
voorafgingen aan den val van Constantinopel.
Leiden.
R. VAN DER MEULEN.

Kleine Mededeeling
169. Pamphilus
In het Mnl. Wdb. (VI, 200) wordt Pauphilus (verminking van Pamphilus) de schrijver
genoemd van een in de Middeleeuwen veel gelezen schooldrama Ars amandi. Maar
Pamphilus is een der spelers; voor den schrijver ervan werd vaak Ovidius gehouden,
evenals van Fournival's De Vetula; beider bron was de genoemde Latijnsche dichter
wel.
Een afdruk van den Latijnschen Pamphilus de Amore vindt men als aanhangsel
in tomo II van Menéndez y Pelayo's uitgave van de Tragicomedia de Calisto y
Melibea, La Celestina (1499), welker schrijver, Fernando de Rójas, den Pamphilus
voor den geest zal hebben gehad. De Celestina is ten onzent in 1550 en later
vertaald en wordt in onze letterkunde genoemd in verband met Hooft's Granida, zie
de

dit Tijdschrift X, 286 en Kalff, Ned. Letterk. der 16

eeuw 1, 431.

Groningen.
G.A. NAUTA.
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Het Fransche woord pleutre
Men heeft vroeger wel gemeend dat het Nederlandsche woord ploert zou zijn
ontleend aan fr. pleutre, of althans dat beide woorden op de een of andere manier
met elkaar in verband stonden (zie nog Vercoullie in zijn Beknopt etymol. Wdb.).
Doch iemand die deze kwestie onderzoekt moet reeds spoedig bemerken, dat
daartegen ernstige bezwaren van phonetischen aard bestaan. De Romanisten zijn
van - de tegenovergestelde - meening dat pleutre uit het Germaansch is gekomen,
maar het is hun nog niet volkomen gelukt den oorsprong er van aan te toonen.
4

Diez (Etymol. Wtb. 253) dacht aan het Italiaansche bnw. poltro, dat ontleend zou
zijn aan ohd. polstar, bolstar, peluw, en Bugge heeft (Romania 4, 364) gewezen op
een ohd. plodar (zie Graff 3, 251), dat de verbogen nom. sing. masc. van blôdi
(opperd. plôdi) is. Beide pogingen moeten als mislukt worden beschouwd.
Daar pleutre voornamelijk een Noordfransch woord is, ligt het voor de hand aan
overneming uit het Vlaamsch te denken, en inderdaad zijn de geleerden het op dat
punt thans vrijwel eens. De onderstelling dat het ontleend zou zijn aan vl.-belg.
pleute, is het eerst door Behrens geuit in Zeitschr. f. rom. Phil. 26, 663 en is sedert
opgenomen in de etymologische woordenboeken van Körting (derde druk),
Meyer-Lübke en Gamillscheg; ook Valkhoff heeft haar vermeld in zijn proefschrift
Étude sur les mots français d'origine néerlandaise (blz. 202). Een andere
mogelijkheid, door Gamillscheg genoemd, dat het een vermenging is van ital. poltro
en fr. pleurer, kan verder onbesproken blijven; ze is zeer onaannemelijk.
Doch wanneer men in fr. pleutre het Vl.-Belgische woord pleute ziet, blijft een
phonetische moeilijkheid bestaan, t.w.
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de r in het Fransch. Valkhoff denkt dat de vorm met r hypercorrect is, en inderdaad
is het in het Fransch een niet onbekend verschijnsel, dat na een consonant in het
midden van een woord en na het hoofdaccent een r wordt ingevoegd. Nyrop (Gramm.
o

hist. I, § 504, 3 .) vermeldt een groot aantal voorbeelden, die niet alle op dezelfde
manier verklaard kunnen worden, doch een der oorzaken is misschien de neiging
1)
tot hypercorrect spreken of schrijven, een andere de analogiewerking . Door analogie
zal ook de vorm pleutre, indien hij in het Fransch is gevormd, zijn te verklaren. In
de Noordfransche dialecten komen nl. vormen voor zonder r: pleût' en plaut, en
bovendien (in het Waalsch en in het dialect van Champagne) plautre, alle in
nagenoeg dezelfde opvattingen (zie Behrens in zijn hierboven aangehaald artikel).
Bij die drie vormen kan pleutre begrijpelijkerwijze als vierde ontstaan.
Maar in pleût', plaut en plautre herkent men gemakkelijk de Vlaamsch-Belgische
vormen pleute, plote en ploter, die alle zeer nauw verwant zijn en in het Ndl. Wdb.
zijn opgenomen onder P l e u t , P l o o t (II) en P l o t e r (I). Het is daarom ook mogelijk
dat een vl.-belg. *pleuter naast pleute bestaat, of althans heeft bestaan, zooals
ploter naast plote, en dat pleutre dus in den meest eigenlijken zin aan het
Nederlandsch is ontleend.
L e i d e n , April 1933.
JACOBA VAN LESSEN.

1)

Een derde oorzaak is de invloed van een zinverwant woord: oudfr. celestre b.v. verklaart
Nyrop door het voorbeeld van terrestre.
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Kleine Mededeeling
170. Mndl. Schoeke, nndl. scheuk.
o

In de wilkeuren van Genemuiden a . 1383 eenige malen schoeke ‘meretrix’, zie
Verdam. Bij Kil. heet scheucke friesch en Waling Dijkstra heeft skeuk, hetgeen
de

ontleend zal zijn. Ned. Wdb. s.v. scheuk (in Hollandsche kluchtentaal der 17 eeuw)
schrijft: mogelijk van scheuken, maar wsch. is deze (van Tuinman stammende)
afleiding niet, wijl het ww. jong schijnt; trouwens andere bezwaren t.o.v. de beteekenis
liggen voor de hand. Door het bij Molema en ter Laan overgeleverde 't schouke
‘teeldeel van een dier’, wordt de voorstelling van Falk-Torp aannemelijk; s.v. skjøge,
ontleening van mnd. schôke < mnd. *schôdeke (dimin.) van schôde n. ‘voorhuid
van paard’, schôde f. ‘fruchtbalg, schelm’, onr. skauðir f. en abl. skjøða ‘foedraal,
buidel’, waarbij go. *skauda- ‘schoeisel’, enz. Mnl. Hdwdb. bevat schode f. ‘peul,
huls’, met de toevoeging ‘nederr.’, vermoedelijk uit de Teuthonista; nog heden
n

Twentsch. B.v. te Boekelo e˙rftnschōṛ ‘erwtenschil’, en een koe, die dik door wind
n

is, is an de weendschōṛ , Usselo-schōṛ en aldaar (kikvösken)schōṛsḷ,
n

Boekelo(-)schōṛ sḷ ‘kikkerdril’. (Mnd. schōde ‘Balg einer Pflanze in der die Samen
sitzen’). Vgl. peul, puilen met de eventueele verwanten (Fr.-v. W.s.v., stelliger
Walde-Pokorny II, 111) lat. bulla ‘waterbel’, oi. buli-‘vulva’.
H.L. BEZOEN.
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Reinaert-studiën.
III. Aernout en Willem.
1)

B. Het dubbel auteurschap van Reinaert I, A en B .
Dit reeds oudere vraagstuk, ten nauwste samenhangende met de opvatting en
uitlegging van den proloog, is door Dr. Van Mierlo ook in zóó nauw verband gebracht
met de door hem opgeworpen, hierboven, blz. 35-78, besproken stelling der
2)
‘oorspronkelijkheid van R. I A’, dat hij deze door het dubbel auteurschap bevestigd ,
en ook later - althans zoolang hij nog aan de persoon van A(e)rnout geloofde - beide
vraagstukken onverbrekelijk met elkaar verbonden achtte, zoodat het eene met het
andere stond of viel.
Aan de hernieuwde bespreking van dit vele malen besproken vraagstuk ga eene
korte herinnering aan zijn vroegeren staat of stand vooraf. De lezing van vs. 4-6
van den proloog, naar het in 1907 gevonden hs. F: ‘Dat ene auenture van reynaerde
In dietsche was onvolmaket bleuen, Die arnout niet en hadde bescreven’ bevestigde
door dezen onverwachts opduikenden tweeden dichternaam op schitterende wijze
de reeds tien jaar vroeger door L. Willems geopperde gissing, dat R. I inderdaad
uit twee, door verschillende dichters bewerkte gedeelten (helften) bestaat; en wel wegens het in vs. 7-9 aangekondigde, immers ook aanstonds volgende, naar
‘w a l s c h e b o u k e ’ bewerkte b e g i n van het (inderdaad doorgaans met Ren. I
overeenstemmende) e e r s t e gedeelte - in dien zin, dat de jongste dichter, Willem,
zijne vrije vertaling van de Ofr. branche (Le Plaid) v ó ó r het oudere, m e e r
oorspronkelijke t w e e d e gedeelte gevoegd zou hebben.

1)
2)

Zie boven, blz. 33-78.
Vl. Ac. 1929, 768-74.
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Deze, mede op die bewoording van den proloog gegronde scheiding der beide
gedeelten, heb ik, naar ik nog steeds durf meenen, aanmerkelijk gestevigd en
1)
geschraagd door het breed vertoog eener lange - en sindsdien nog wel verlengde
- reeks van taalkundige, vooral lexicalische, maar ook syntactische, stilistische en
psychologisch-literaire verschillen tusschen die beide helften, ongeveer van vs.
1750 af, die duidelijk twee in taalgebruik en ook in aard en karakter verschillende
dichters uitwijzen; waartegenover de eenheid van stijl en vooral van samenstel wel
verwondering kan wekken, maar, vooral bij de onderstelling eener hier en daar vrij
grondige omwerking van het oudere gedeelte, allicht toch niet geheel onverklaarbaar
mag heeten. Na lange weifeling, wegens mijn toen reeds gewekten - en door
verschillende soortgelijke middeleeuwsche verdichtingen van vreemde, Romaansche
bronnen of voorbeelden versterkten - twijfel aan de betrouwbaarheid van het gewag
der ‘vite’ en der ‘walsche bouke’ in vs. 7-8, kende ook ik desniettemin ten slotte,
voornamelijk o p g r o n d d e z e r v e r z e n , evenals L. Willems, de tweede, meer
oorspronkelijke helft, B, aan Aernout toe, waarvóór Willem dus zijne jongere, vrije
ste

bewerking, A, der Ofr. 1

2)

branche gevoegd zou hebben .
o

De sindsdien verschenen opstellen, eenerzijds van Kloeke en Braune, die 1 het
o

eerste gedeelte, A, niet tot 1750, maar tot 1892 wilden laten doorloopen, en 2 dit
eerste deel aan Aernout, het tweede, B, aan Willem toeschreven - terwijl Kloeke
bovendien in 1524-1641 eene interpolatie van W. in A.'s werk meende ontdekt te
hebben -; anderzijds van L. Willems, Kluyver en Jellinek, die alle drie, onafhankelijk
van elkander, in arnout van vs. 6 (F) eene verlezing of verschijving meenden te
ste

mogen zien voor perr(o)ot, den naam van den in vs. 1 der 1
de

genoemden W a l s c h e n dichter (der 6
waarlijk zelfopofferende

1)
2)

Ofr. branche

branche?), en die dus - Willems met

2

Zie voorshands Cc. 41-2 (noot 3), en Td. 68-71.
Td. 177-276 (1912).
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verloochening zijner eigene gissing! -, al dan niet uitdrukkelijk tot de oudere opvatting
terugkeerende, het g e h e e l e gedicht, R. I, A e n B wederom aan éénzelfden
dichter, Willem, toeschreven: dit alles heeft mij aanleiding en stof gegeven tot
hernieuwde overweging van het vraagstuk, uitloopende op het h a n d h a v e n van
het d u b b e l a u t e u r s c h a p . Met dien verstande echter, dat ik nu, hoezeer de
o n d e r s c h e i d i n g der twee dichters ten volle vasthoudende, de a f s c h e i d i n g
tusschen beide deelen naar 1892 verplaatste (met aanvaarding eener diepergaande
omwerking van 1751-1892 door den tweeden dichter), de u i t s c h e i d i n g van
1524-1641, als mogelijke, doch niet strikt bewezene, interpolatie, niet gerechtvaardigd
achtte, en ten slotte, o n d a n k s vs. 7-8, op grond vooral van bovengenoemden
twijfel, mij vereenigde met de (op zich zelf ook meer natuurlijke) t o e s c h e i d i n g
van het b e g i n , A, aan den ouderen Aernout, het v e r v o l g B, aan den jongeren
1)
Willem .
Het daar geleverde betoog meen ik in hoofdzaak nog steeds te kunnen handhaven.
Daarbij dient opgemerkt dat Willems (en later ook Van Mierlo) ten slotte meer in
schijn dan inderdaad 't met mij oneens zijn, aangezien beiden, evenals ik, aannemen
(of althans, wat V.M. betreft, tot voor kort aan n a m e n !) dat Willem Aernouts gedicht
omgewerkt heeft; en wel (naar zij meenen) in die mate, dat zij Willem als d e n
éénigen eigenlijken d i c h t e r van den g e h e e l e n R. I beschouwen; hetgeen mij
daarentegen, wegens de nog steeds tastbare taalen letterkundige verschillen
tusschen A en B, te veel gezegd dunkt. 't Geldt dus vooral den ‘g r a a d der
2)
omwerking’ .
Eene critische bespreking der talrijke, uiteenloopende, sindsdien weer geopperde
nieuwe gissingen over dit ingewikkeld vraagstuk moge nu de handhaving mijner
stelling rechtvaardigen.

1)
2)

2

Td. 65-114 (1922). Verg. ook nog Witlox, in Tschr. v. taal en lett. X (1922) 125-30.
Zie Willems, in Vl. Ar. 1920, 202-3 (noot); V. Mierlo, a.w. 1929, 769.
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De eerste, die zich na mijn tweede opstel (1922) over dit vraagstuk heeft uitgelaten,
is Prof. Vercoullie geweest, die ons verraste met een beknopt, maar overzichtig en
oorspronkelijk boekje over dit door hem tot dusverre in 't openbaar nooit behandelde
1)
onderwerp . Den proloog besprekende, sluit hij zich vooreerst aan bij de conjectuur
Perrout (vs. 6) - of, zooals hij, zonder noodzaak nòg verder dan zijne voorgangers
van 't hs. afwijkende, schrijft: Perraut - iplv. arn out van hs. F. Voorts heeft hij
bezwaren tegen den stijl van den (eersten) proloog (vs. 1-10): ‘ingewikkeld en
gewrongen’; ‘een volzin van tien verzen met twee dat's die in verschillende
verhouding tot den hoofdzin staan en dan nog met een die doorsneden zijn, is veel
te onbeholpen voor een keurigen schrijver als Willem’ (blz. 70, 73-4); hij acht in
dietsche (5, AF) onecht, omdat ‘R. II het niet heeft en het allen redelijken zin belet’;
eveneens davonture (4; eigenlijk heeft A: die a., F: ene a.), omdat ‘R. I niet de of
ene a. van R., maar geheel zijn geeste beschrijft’. Weshalve hij de drie ‘verknoeide’
verzen 4-6, grootendeels naar hs. B (der omwerking, R. II), aldus wil lezen:
Dat die g e e s t e van Reynaerde
D o o r P e r r a u t niet te r e c h t e w a s bescreven.
Een deel was daer achter gebleven.

Ik mag, tot mijn spijt - salva amicitia, collegae debita - niet verhelen tegen deze
stoute en (s.v.v.) lichtvaardige tekstcritiek en de door haar geschapen versregels
vele en gewichtige bezwaren te hebben. In 't algemeen schijnt vooral een opnemen
van woorden uit de omwerking, R. II, in den tekst van R. I mij, juist in den proloog,
bijzonder gevaarlijk, ja in dit geval eene petitio principii. Wat verder het eerste van
V.'s bezwaren betreft, veroorloof ik mij te verwijzen naar Td. 223, waar ik meen met
een reeks van andere bewijsplaatsen zulke ‘langere volzinnen, zwaarder van bouw
en meer ingewikkeld van samen-

1)

De Diersage en Reinaert de Vos. (Brugge 1925), 69-74.
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stel’, juist als een der kenmerken te hebben aangewezen van den stijl des dichters
van B (en van den eersten proloog, Willem), die allicht een ‘clerc’ was, met den
Latijnschen stijl der oorkonden enz. beter bekend dan de luchtige, kluchtige verteller
1)
van A, Aernout . Dezen langen volzin van 9 (niet 10) regels kan ik dus onmogelijk
q. t. onecht achten. - V.'s bezwaar tegen avonture (AF) is niet alleen uit de lucht
2)
gegrepen , nu dit woord immers niet alleen (het verhaal van) een gebeurtenis,
voorval, maar ook in ruimeren zin: verhaal, ‘geschiedenis’ beteekent (zie Verdam I
495); zijne vervanging door het gelijkbeteekenende geeste (uit B) is dus geheel
overbodig, maar ook, nu dit woord verder in R. I niet voorkomt, ietwat bedenkelijk.
- Ook overigens moet ik, tot mijn spijt, de door V. in den tekst gewenschte
‘verbeteringen’, als ‘kwaad-’ of althans te jong-Dietsch brandmerken en wraken:
zoowel den jongeren v o r m door, met apocope der -e en gerekte vocaal (iplv. dor
of dore: zie Cc. 118), als het w o o r d zelf, ter aanwijzing van den dader bij een
passief gebezigd ww. (iplv. van, of desnoods bi, als b.v. 121, 3476-7, in het, hier in
3)
't bijzonder te vergelijken, acrostichon aan 't slot e.e.); voorts den negatieven zin
met niet, doch zonder en (in R. I nog ongehoord, alleen in veel lateren tijd
voorkomende); den jongeren vorm gebleven (eveneens ongehoord in ouder-Mnl.
4)
en ook door A noch F hier of elders gestaafd) , en eindelijk het onmogelijke rhythme
van V.'s te langen (niet zin, maar) v e r s r egel 5, ook door vergelijking met de door
mij, Cc. 146, aangewezen en in mijne critische editie behouden verzen niet te
verdedigen of te redden. Mij dunkt deze uit A, F en B samenge... raapte

1)
2)

3)
4)

2

Zie over dezen zin ook Td. 108.
Evenals het bezwaar tegen het ‘te veel’ van ‘in dietsche’ (5) ‘tegenover id. in vs. 9’: alsof zulke
herhalingen in strijd waren met Willems stijl! Van gelijk allooi is zijn bezwaar tegen het
wederopvattende hem in 3, na Willem in 1 (‘als casus absolutus in de lucht hangende’?);
maar dat hij niettemin behoudt! Zie over een en ander Td. 230 en 231-8.
Over dit bi = lat. per zie Tschr. XLVI 62-4.
Ook seer en daer omme (beide naar B × AF) in vs. 3 en 7 zijn onnoodige en niet of kwalijk
d e r tiendeeuwsch-Vlaamsche ‘verbeteringen’.
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lezing der drie beruchte verzen weinig dienstig ter verdediging van Willems
1)
enkelvoudig auteurschap van R. I . Over Perrout zie verder ben., blz. 148-51.
Van Mierlo, in een e e r s t e opstel over d i t vraagstuk (de inleiding van het hierboven
2)
besprokene, ‘Voor A.'s oorspronkelijkheid’), getiteld ‘Arnout redivivus’ , acht het
Comburgsche hs. (A) 't beste; mits men, natuurlijk, vele bouke (1, A), naar FB, door
Madocke, en ook Willem (6) door ‘Arnout of Perrout, o m h e t e v e n ’ vervange.
Hij houdt vulscreven (6) en die avonture (4) voor oorspronkelijk, en meent dus dat
Arnout die aventure (archaïsch mv., of, zoo men wil, enkelv.) niet tot het einde toe
‘v u l s creven’ heeft, weshalve W. de ‘vite’ heeft doen zoeken en ze dus volgens de
‘walsche bouke’ ‘begonnen’ heeft. Jonckbloet's, door Martin overgenomen
‘emendatie’ van vs. 6 (hi hier iplv. Willem niet) is volgens hem eene geheel
‘willekeurige’ wijziging (en vereischt trouwens m.i., als lang vóór de vondst van F
gemaakt, door de feiten achterhaald, nauwelijks meer bespreking). Vercoullie's
lezing is ook voor hem onaannemelijk, zoowel omdat zij B volgt, een te lang vers
oplevert en de echt gebleken woorden die aventure en vulscreven mist, als omdat
o

zij geen bevredigenden zin geeft: 1 W. zou dus verklaren dat de ‘geeste van R.’
door den (bij 't Vlaamsch publiek stellig niet algemeen bekenden) Franschen dichter
Perrout, dus in 't Fransch, niet behoorlijk be-

1)

Naar aanleiding van Vercoullie's opvatting en lezing van den proloog heeft L. Willems in de
Vlaamsche Academie (Versl. 1927, 522) nog voorgesteld, in plaats van het V. hinderende
tweede dat, in vs. 7 te lezen: dies; hetgeen Prof. Verdeyen t.a.p. (evenals ik) onnoodig acht.
- Wat het door laatstgenoemde wederom geopperde bezwaar betreft der herhaalde wisseling
den

sten

tusschen den 3
pers. enk. en den 1
pers. mv. in vs. 8-11 (volgens hs. A), veroorloof
ik mij te verwijzen naar Td. 252-3 en Cc. 159. Verg. nog Veldeke, En., epiloog (zie V. Dam,
ste

2)

de

Z. Vorgesch. d. höf. epos 122); Veldeke, Serv. proloog (1 pers.) × epiloog (3 pers.); en
de twee hss. van den Sassenspiegel. Bovendien merk ik op dat vs. 11, als waarschijnlijk
behoorende tot den tweeden, oudsten (hier niet door Willem gewijzigden?) proloog van
Aernout - wat Verdeyen bedoelt met ‘3 prologen’ begrijp ik niet - hier eigenlijk buiten besprek
kan, ja moet blijven.
Vl. Ac. 1927, 1071-8.
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schreven was, weshalve hij, W., nog andere (Fransche) bronnen gezocht heeft
(hetgeen, zonder voorafgaande mededeeling van W.'s plan om de geheele ‘geeste’
o

te verhalen, zonderling ware); 2 W.'s ‘vernoy’ is kennelijk niet: dat P. in 't Fransch
niet alle avonturen beschreven heeft, en hij, W., dus nog de ‘vite’ moet zoeken,
maar wèl, dat R.'s avonturen nog niet geheel in 't D i e t s c h verhaald zijn. Neen:
ten slotte is, volgens V.M. - nu nog: zie ben., blz. 148-50! - die conjectuur Perro(u)t
iplv. Arnout, hoe verleidelijk ook, vooral wegens de overeenkomst van vs. 1-6 der
Dietsche met vs. 1-5 der Walsche redactie (Perrot lessa le meus de sa matere //
die avonture... onvulmaket... niet vulscreven), toch slechts eene vernuftige g i s s i n g :
er is hier sprake van een D i e t s c h e n dichter, Arnout (wiens bestaan V.M. hier
dus nog niet betwist of betwijfelt). Dit alles stemt, tot hier toe, zoogoed als geheel
2

overeen met mijne redeneering en opvatting, Td. 251-60, Td. 78-83, 104-13.
Delbouille, La composition du ‘Reinaert I’, Arnout, Willem et le ‘Roman de Renart’
1)
français , acht de vervanging van Arnout door Perrout - hoezeer, volgens hem,
2)
‘généralement adoptée depuis 1920’, alleen door Pater Van Mierlo betwist -, op
dezelfde gronden als V.M. en ik, willekeurig en onbevredigend: eene toespeling in
een Vlaamschen proloog op een in Vlaanderen onbekenden Franschen dichter ware
onbegrijpelijk enz. Daarna bestrijdt hij, p. 23-45, V.M.'s pleidooi ‘Voor Arnouts
oorspronkelijkheid’, en toont te recht en met nadruk aan dat vele verschillen tusschen
Ren. I en R. I, waarop V.M. zijn betoog gebouwd heeft, verdwijnen bij raadpleging

1)
2)

In: Revue belge de philologie et d'histoire VIII (1929) 19-52; zie reeds boven, blz. 46 vlgg.
2

Mijne uitvoerige bestrijding en verder betoog in Td. (Tschr. XLI (1922) 65-114, vooral 78-83)
is den heer D., blijkens deze en verdere uitlatingen, onbekend gebleven. Men zou toch eigenlijk
billijkerwijze mogen verwachten dat wie in België over zulk een vraagstuk het woord neemt,
zich vooraf op de hoogte stelt van hetgeen daarover in Zuid- e n N o o r d -Nederland is
geschreven!
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der met R. I nader overeenstemmende hss. BH, welker kennelijk foutieve, dus
jongere lezingen R. I volgt, v e r t a a l t ; zie hierboven, blz. 46-70, waar ik doorgaans
D.'s argumenten, al dan niet met instemming, vermeld heb. Doch daarna wendt hij
't over een anderen boeg, en verrast den lezer met alweer eene andere,
oogenschijnlijk fonkelnieuwe verklaring der veelbesproken, telkens opnieuw
‘uitgeperste’ verzen 4-6 van den proloog.
Daar in R. I A en B dezelfde ontleeningen aan het Fransche origineel voorkomen,
‘il devient évident’ dat dit geheele Vlaamsche gedicht, R. I A en B, geschreven is
door één enkelen dichter, die, na le Plaid tot op het begin der ontknooping vertaald
te hebben, zich afgesloofd heeft om de handeling door nieuwe avonturen en
verwikkelingen te verlengen, maar die in dit meer oorspronkelijke gedeelte toch
verschillende passages van zijn vroeger model in 't geheugen gehad en gehouden
o

heeft. Zoo wordt begrijpelijk: 1 waarom W. zijn proloog plaatst vóór wat g e h e e l
o

z i j n werk is, en daar tweemaal zegt dat hij gaat ‘beginnen’; 2 waarom hij n i e t
o

zegt dat hij een vroeger Vlaamsch werk vernieuwt; 3 dat er geene diepgaande
verschillen bestaan tusschen de taal, den stijl en den versbouw van wat men de
1)

o

twee deelen van den R. noemde ; en 4 dat W. zoo uitdrukkelijk zegt zich van
Fransche boeken bediend te hebben; al hetgeen bij een d u b b e l auteurschap
meer verklaring zou vereischen. Kortom: R. I is g e h e e l gedicht door Willem, aan
dit meesterwerk heeft Arnout geen deel (p. 44-5).
Tot dusverre is dit alles eigenlijk niets nieuws, integendeel de wederopvatting en
herhaling van hetgeen vroeger, vóór de ontdekking van hs. F, algemeen, ook door
2)
mij aangenomen werd, doch na die ontdekking en na mijne op feiten gegronde
onderscheiding van A en B onhoudbaar geworden is. Maar,

1)
2)

Zie boven, blz. 133, noot 1!
Zie mijn ‘Het samenstel van W.'s gedicht V.d.v.R.’, in Taal en Lett. XIV (1904), 481-94.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

135
vraagt D. nu verder (p. 45 ss.): wat heeft die Arnout (volgens hem dus g e e n
v e r d i c h t persoon) dan wèl geschreven over R.? Dat moet dus b u i t e n le Plaid
(door W. eerst vrij vertaald, daarna althans hier en daar gebruikt) gezocht worden,
dus n i e t R. I A zijn! En nu meent D. te mogen gissen dat zijn, Aernouts, werk eene
(verloren) Vlaamsche vertaling is geweest der, volgens Foulet's inderdaad vernuftige
combinatie, te zamen behoorende Ofr. branches II + Va, waarin Perrot de St.-Cloud
(omstreeks 1176/7) het voornaamste misdrijf van R. (Hersents verkrachting), waarom
ste

hij voor's konings rechterstoel gedaagd werd, behandeld had; van welk werk de 1
branche (het pleidooi voor den koning) het natuurlijk, door P. verzuimde, niet meer
behandelde, ‘vergeten’ vervolg (‘le meus de sa matere’) was. Deze onderstelde
Vlaamsche bewerking van Ren. II + Va (n i e t R. I A!) is, volgens D., de ‘vite’, die
Willem ‘dede souken’; waar n a a s t hij, voor zijn vervolg, naar a n d e r e , ‘walsche
bouke’ (dus niet = de ‘vite’) gewerkt heeft, waarin hij gevonden heeft hetgeen n i e t
in Ren. I staat. W. nu heeft A.'s voorbeeld gevolgd. Deze had Ren. II + Va vertaald;
W. heeft, op zijne beurt, naar Ren. I en andere ‘w.b.’ gewerkt, en dus in zijn gedicht
(het vervolg) den afloop gegeven van hetgeen A. in zijne ‘vite’ aan het Vlaamsch
‘publiek’ verhaald (vertaald) had. Sommige toespelingen in R. I op avonturen, die
noch in Ren. I noch in Ren. II + Va voorkomen, zouden dan te verklaren zijn als
pogingen om de gegevens van z i j n model (de ‘walsche bouke’) overeen te brengen
met die van de ‘vite’ (R. II + Va); de afwijkingen in R. I van Ren. I zouden, ten deele
althans, herinneringen zijn aan Aernouts ouder gedicht, d.i. de ‘vite’, de Vlaamsche,
door zijn voorganger geschapen traditie (p. 47). Zoo b.v. de episode van Cortois'
aanklacht over de hem door R. (maar volgens Tibeert eerst hem door Cortois)
ontstolen worst: noch in I, noch in II + Va te vinden, alleen br. XXVI handelt over
iets dergelijks (eene door R. aan T. ontstolen worst). Zou Arnout's verloren werk,
vraagt D., hier
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niet de schakel zijn tusschen br. XXVI en R. I? Hetzelfde geldt van Pancers aanklacht
over het door R. aan diens ‘clerc’ Cuwaert aangedane geweld (134-67), I.'s
mishandeling door de dorperskinderen (1580-1601) en I.'s hoenderjacht op (en val
van) den zolderbalk (1606-43): alle drie in geen enkele Ofr. branche te vinden, maar
denkelijk aan A.'s werk ontleend. Doch de volgende episoden (alle in R. I A) zijn
weer min of meer kennelijke ontleeningen of herinneringen aan andere Ofr. branches:
de door Isingrijn en R. samen gestolen, maar door I. alleen opgegeten ‘pladise’
1)
(200-8 // XIV 537, var. H 329-33) ; de daarop volgende geschiedenis van den ‘bake’
(211-23 // V 61-126, vooral 121-2); R.'s komst bij de hoenders, onder voorwendsel
van den door den koning geboden vrede (351-60 // II 492-4); R.'s overpeinzingen
bij Brune's komst (619-22 // XIV 302-6); I.'s monnikwording als klokkeluider (1479-91
// XIV 438, var. H 13-4). Al deze (en wellicht nog andere) afwijkingen in R. I A van
Ren. I zouden dus ontleend zijn aan Arnouts verloren ‘vite’.
Derhalve: R. I is geheel van Willem; Arnout heeft wel bestaan, maar is de schrijver
geweest van een geheel ander, nu verloren werk (in hoofdzaak vrije vertaling van
Ren. II-Va, maar ook van brokken uit andere Ofr. branches): de ‘vite’, waaraan W.,
evenals aan de ‘walsche bouke’ (= andere Ofr. brr.), een en ander in R. I A (en ook
B?) ontleend zal, ten minste kan hebben.
Aldus Delbouille. Nagenoeg hetzelfde, naar ik meen, wat ook L. Willems en
Buitenrust Hettema vroeger al eens gegist hebben.
Ook deze zonder twijfel vernuftige gissing steunt op zeer losse gronden, ten slotte
alleen op de in R. I, maar niet in Ren. I, doch wel in andere Ofr. branches gevonden
episoden. Zij schijnt mij

1)

Niet 239, als D. bij verschrijving aanhaalt. - Hij had uit deze lange variant of interpolatie ook
nog vs. 294-7 kunnen aanhalen: ‘La cher mengere mes les os Aurez qui sont et cras et tendre
Vos les anrez ses volez prendre Ie les vos getere la ius’ // R. I 214-7 (en 2118-35).
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niet onmogelijk, doch is stellig - zelf gebouwd (of gestapeld) op Foulet's onbewezen
gissing - eveneens onbewezen, even onbewijsbaar als onweerlegbaar, en ook
o

overbodig. Twee gewichtige bezwaren heb ik bovendien. 1 De toeschrijving van
R. I A en B aan Willem, de loochening van het dubbel auteurschap houdt geenerlei
rekening met de door mij wel degelijk aangetoonde verschillen, in velerlei opzicht,
o

tusschen beide gedeelten. 2 Al hetgeen W., volgens D., uit A.'s, naar verschillende
Ofr. branches bewerkt, Dietsch gedicht ontleend of daarnaar gewijzigd zou hebben,
kan hij, die immers (ook) v e r s c h i l l e n d e Ofr. branches (‘walsche bouke’)
raadpleegde, e v e n g o e d z e l f , r e c h t s t r e e k s uit die Ofr. branches, of ook uit
1)
zijne eigene Vlaamsche - door dezen Waalschen criticus betwijfelde (51) - fantasie
gehaald hebben.
2)

Prof. Dr. P. de Keyser's ‘A propos de la composition de Reinaert I’ wijst - hoewel,
met Delbouille, Aernout niet als dichter van R. I A, maar integendeel Willem als
eenigen dichter van R. I (A en B) erkennende - niet alleen, evenals Delbouille, Van
Mierlo's gewaagd pleidooi ‘Vóór Arnout's Oorspronkelijkheid’ (Ren. I vertaling van
R. I A) af, maar ook Delbouille's vereenzelving der ‘vite’ met A.'s werk (vrije vertaling
van Ren. II + Va), als twee geheel onbewezen gissingen. Doch hij stelt er eene
andere, soortgelijke voor in de plaats. Met het beknopte, maar rijke en overzichtige
geschrift van A. Graf, ‘Die Grundlagen des Reineke Fuchs’ (1920) - d.w.z. Reinke
3)
de Vos, dus eigenlijk Reinaert I en II - als leidraad, gaat hij de bronnen of zegslieden
van R. I na: 1. de verschillende Ofr. branches; 2. Aernouts onbekend gedicht; 3.
Latijnsche bronnen of zegslieden: Ysengrimus e. a.; en 4. de mondelinge overlevering
der toen bekende dierensproken.

1)
2)
3)

Verg. boven, blz. 61, noot 2.
Revue belge de phil. et d'hist. VIII (1929) 859-62.
Verg, boven, blz. 53, noot 4.
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Daarna stelt hij de vraag, wanneer de algemeene beraadslaging der dieren over de
ziekte van den koning-leeuw (als vanouds en nog in Ren. X) vervangen is door ‘le
jugement de Renart’ (als in Ren. I, le Plaid); waarbij hij drie trappen of stadiën
aanneemt: A: de zieke leeuw (Aesopus, Romulus, Marie de France enz.); B: de
zieke leeuw, tevens rechter (Ysengrimus, Reinhart Fuchs, Ren. VI, X, R. II); C: de
leeuw als rechter, zonder verband met eene voorgaande ziekte (Ren. I, R. I). Willem
nu, ontevreden met het verhaal van Arnout (van het type B), heeft de ‘vite’
(waarschijnlijk een F r a n s c h gedicht) opgezocht en daarnaar, alleen, R. I A en B
geschreven.
Alweer een nieuwe, eveneens vernuftige gissing! Maar die ook, evenals de vorige,
noch bewezen noch bewijsbaar is, geheel en al in de lucht hangt, en die m.i.
evenzeer afstuit op het meergemelde f e i t e l i j k e verschil tusschen R. I A en B, in
voor de hand liggend verband met het gewag der t w e e namen in den proloog van
hs. F.
Van Mierlo is, blijkens den titel van een t w e e d e opstel over dit onderwerp: ‘Voor
1)
Willem als eenig auteur van Reinaert I’ , in tweeder instantie - met algeheele
prijsgeving van den (zoo ‘oorspronkelijken’) dichter A(e)rnout? - bekeerd tot het
oude, vóór de ontdekking van hs. F algemeene, en door Delbouille, De Keyser, en
ook door L. Willems (mede in tweeder instantie), Kluyver en Jellinek - ondanks F's:
arnout en mijne onderscheiding van A en B - opnieuw verdedigde geloof aan Willems
eenig, uitsluitend auteurschap. Bij nader onderzoek (m.i. te recht) het gebrek aan
vaste feiten beseffende en bevangen door eene niet onbegrijpelijke ‘achterdocht’
2)
(in den oorspronkelijken zin des woords), een twijfel aan de waarde zijner eigene
redeneeringen en besluiten, gaat

1)
2)

Versl. Vl. Ac. 1929, 403-34.
Ja zelfs ‘weemoed’ en ‘moedeloosheid’ (a.w. 403): naklank uit het slot a.w. 44) van een
vroeger opstel: ‘Reinaerdiana’, dat hier onbesproken kan blijven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

139
hij de bij hem zelf gerezen bedenkingen tegen zijn stout betoog van ‘Arnouts
oorspronkelijkheid’ na. Hij overweegt dat men, op dezelfde wijze (als in het eerste
artikel) voortredeneerende, even goed zou kunnen aantoonen dat ook R. I B het
ste

model geweest is van het slot der 1 branche, die dan in haar geheel eene navolging
van R. I (A e n B) zou blijken of schijnen; ‘wat dan werkelijk “des Guten zu viel”
1)
wäre: immers wie te veel bewijst, bewijst niets’ . Ter nadere overweging van dit
ste

bezwaar vergelijkt hij dan het slot der Ofr. 1 branche, van vs. 1201 tot 1620, met
R. I B. Daarbij blijkt niet alleen ten duidelijkste de veel geringere waarde, de
onbeholpenheid en onwaarschijnlijkheid van het eerstgenoemde, maar ook de
gemeenschap van het motief der bedevaart en van de daaruit voortvloeiende,
ondanks velerlei verschil in bijzonderheden, in hoofdzaak gelijke ontknooping: een
2)
nauwe betrekking derhalve tusschen de besluiten der beide gedichten . Maar ditmaal
trekt V.M. (anders dan in zijn vorig opstel: zie boven, blz. 67-9!) hieruit het gevolg,
dat niet de Fransche, maar de Nederlandsche dichter, Willem - trouwens ook naar
luid zijner eigen getuigenis: ‘na den walschen bouken’ - de (zijn voorbeeld verre
overtreffende) navolger is. Immers ‘ware de Fransche dichter hier de navolger, dan
zou hij, met zulk een model vóór zich als onze Reinaert, er toch wel wat anders van
gemaakt hebben dan het onbeholpen, zwakke slot, dat hij nu biedt. Dan bleve te
verklaren waarom hij zooveel voortreffelijks, dat hem toch ook niet ongevoelig hadde
gelaten, zou hebben verwaarloosd’ (blz. 400). Neen, Willems bewonderenswaardig
‘kunstinzicht’, zijn ‘helder oog voor wat in een verhaal psychologisch onwaarschijnlijk
3)
is, zoo buitengewoon merkwaardig in zulke primitieve kunst’ (401), heeft hem

1)
2)

3)

A.w. 403.
Zie hierover reeds mijn boven, blz. 134, noot 2 genoemd, denkelijk aan V.M.'s aandacht
ontsnapt, opstel (blz. 482-4), alsmede Tschr. LII 245-6 (lees aldaar op blz. 245, r. 8 v.o.:
K.e.E., iplv.: B).
Aldus nogmaals, blz. 423; zie hierover ben., C.
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een oneindig betere, een voortreffelijke ontknooping en slot (het verhaal der
samenzwering tegen den koning, met den gevonden schat enz.) aan de hand
gedaan. Breedvoerig, maar juist, zet V.M. dan uiteen hoe uitnemend in dit slot alles
samenhangt en, beter wellicht dan in eenig middeleeuwsch gedicht in de volkstaal,
1)
psychologisch gemotiveerd is (blz. 411-7) . Tot dusverre zal wel niemand V.M.
tegenspreken. Maar, vervolgt hij dan, ‘dezelfde werkmethode, hetzelfde
psychologisch inzicht, dezelfde drang naar psychologische motiveering der episoden
en motieven moet[en] ons treffen in het eerste deel’; hetgeen dan nader betoogd
wordt in eene uitvoerige polemiek tegen Delbouille's inmiddels verschenen opstel
2)
(blz. 418-33), die hier, kortheidshalve, onbesproken blijve . Na herhaalden lof van
W.'s gelouterd, verfijnd, immers gematigd anthropomorphisme ‘dringt zich de
onvermijdelijke gevolgtrekking op: de geheele Reinaert, zoowel Ia als Ib, is het werk
van een éénigen dichter, van Willem’ (424): hetzelfde besluit, waartoe L. Willems
3)
reeds in 1920 ten aanzien van den Reinaert, ‘zooals wij dien nu bezitten’ (432)
gekomen was.
Ik moet ronduit erkennen met verbazing dit stoute besluit, getrokken uit zóó zwakke
praemissen, gelezen te hebben. Vooreerst is deze conclusie alleen gebouwd op de
toepassing van enkele zuiver psychologisch-aesthetische criteria op de verge-

1)

2)

3)

Terloops, en voorloopig, verwijs ik hier, naar aanleiding der noten op blz. 414 en 416, naar
Verdam i.v. voreschellich; en naar vs. 2664 en 2880 (beide naar F), waaruit (en n i e t uit
ghenent, 2541, maar wel mede uit L 1221: geita) ‘men zou willen afleiden dat de koningin's
naam Gente was’ (en dat aldus nu ook in 2588, iplv. gentel, gelezen mag, ja moet worden).
Tegenover wiens bedenkingen hij, schoon voor 't overige met hem thans eensgezind op 't
stuk van Willems ‘enkelvoudig auteurschap’, hier nog de ‘oorspronkelijkheid van R. I A’
handhaaft; al weerlegt hij eigenlijk slechts een enkel van diens argumenten (blz. 422), o. a.
met een beroep, zijnerzijds, op de ook door D. te berde gebrachte hss. BH, als waarschijnlijk
niet zelden de oude, oorspronkelijke lezing bewarende of vertegenwoordigende van den (z.i.
naar 't Dietsch gevolgden) Ren. I, waarmede R. I A soms wel, soms niet overeenstemt (blz.
424-31). Een en ander herinnert dikwijls aan de hierboven, blz. 43-54, besproken betrekking
tusschen R.F. en R.I.
Verg. ben., blz. 161 vlgg., en C.
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lijking van onzen Dietschen tekst met (een min of meer hypothetischen ouderen
vorm van) de Walsche branche; van welke ‘toepassing’ de schrijver zelf verklaart
1)
dat zij ‘kiesch moge zijn en gevaar voor subjectivisme opleveren’ (422, noot) .
Doch bovendien, en vooral: heeft V.M. dan zelf niet gezien hoe zeer hij in deze
geheele materie telkens met verschillenden maatstaf meet, tweeërlei beoordeeling
bezigt en toepast? Zeker: hier geldt geen algemeene, onfeilbare, overal en altijd
geldige regel: een dichter kan, vertalende of navolgende, zijn voorbeeld hier
verbeteren, daar ‘verergeren’. Maar dit rechtvaardigt toch waarlijk niet eene methode,
waarbij de onmiskenbare psychologisch-aesthetische voortreffelijkheid van het
Dietsche gedicht boven het Walsche, zoolang het 't e e r s t e gedeelte (R. I A: Ren.
I A) geldt, gebezigd wordt als een bewijs der oorspronkelijkheid van 't Dietsch, dat
door den Franschen bewerker misverstaan en in de vertaling verminkt, mismaakt
zou zijn; doch, zoodra het t w e e d e gedeelte (R. I B: Ren. I B) begint, als een bewijs
geldt dat de Nederlandsche bewerker zijn voorbeeld verbeterd, volmaakt heeft! Zou
dan die verbetering van een Fransch model door een Nederlandschen bewerker in
A onmogelijk, doch in B aanstonds vanzelfsprekend zijn? Waarom zou Aernout in
A niet hetzelfde gedaan, of althans nagestreefd, kunnen hebben als Willem in B
(immers beiden dichters, omtrent wier ‘kunstvermogen’ wij van elders hoegenaamd
niets weten)? Of, anders uitgedrukt, waarom moet eenzelfde Fransche dichter per
se in A zijn Dietsch voorbeeld bedorven hebben, in B door zijn Dietschen navolger
2)
overtroffen zijn?

1)

2)

Terwijl hij toch op diezelfde blz. 422 ‘niet weet of er een veiliger criterium in dezen kan
aangewend worden’, en hij aan de ‘steeds bijna uitsluitend’ (des neen!) ‘taalkundige en
stylistische eigenaardigheden’ weinig gewicht schijnt toe te kennen, en dan ook geen poging
doet om deze (o o k ‘p s y c h o l o g i s c h -a e s t h e t i s c h e ’) verschillen tusschen R. I A
en B te verklaren.
Verg. b.v.V.M. 410-1 met 421. En zie reeds de ‘opwerping’, a.w. 771, noot 2, en hierboven,
blz. 77, over V.M.'s argumenten 6, a, c, d, 8, 9, 10.
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O o g e n s c h i j n l i j k staat deze latere uitkomst van V.M. echter vrij dicht bij de
mijne (en die van L. Willems); in zooverre wij beiden meenen dat Willem Aernouts
werk omgewerkt en het voortgezet, vóór zijn werk gevoegd en er in opgenomen
heeft en dus, i n z e k e r e n z i n , ‘moet beschouwd worden als de eenige(?) dichter
van den geheelen R. I, z o o a l s w i j d i e n n u b e z i t t e n ’ (432). Doch ons blijft
dan scheiden de verschillende beschouwing van R. I A: volgens V.M. (vooralsnog!)
oorspronkelijk Dietsch werk, in Ren. I A in verzwakten vorm nagevolgd; volgens mij
naar 't Walsch gevolgd en veelszins verbeterd.
Maar - vraagt de lezer van dit (hierboven, naar ik meen, juist weergegeven) tweede
artikel van V.M. - waar blijft nu de door V.M. uit den (schijn)dood heropgewekte
Aernout (‘A. redivivus’), wiens ‘oorspronkelijkheid’ hij eerst zoo luide heeft verkondigd
1)
en geprezen, maar van wien hier slechts zeer zelden eenig flauw gewag is? Is hij,
nauwelijks ‘herleefd’, alweer ter dood veroordeeld, of althans door zijn jongeren
medebroeder Willem, als ‘eenigen dichter van R. I’ uitgeroepen, niet alleen van zijn
eerezetel afgestooten en naar den achtergrond gedrongen, maar zelfs plotseling in
't niet verzonken, geheel verdwenen? Of is hij misschien een fictieve of typische
‘personage’ geworden, een ‘Aernouts-broeder’, van het gilde der ‘goliaerden’, der
2)
‘speellieden’ en der ‘clerici vagantes’?
Op deze vraag antwoordt V.M.: ‘Wat er nu met Arnout moet gebeuren, of die nog
langer aandeel heeft gehad aan onzen Reinaert, en in welke mate zullen wij later
onderzoeken’ (433). Dit vraagstuk heeft hem geen rust gelaten en is, na een tijd
van nieuwe weifeling, geboren uit den twijfel aan de kracht zijner eigene argumenten
‘voor A.'s oorspronkelijk-

1)
2)

Evenals van ‘Perrout’, hier nog zelden of nooit genoemd.
Zie Versl. Vl. Ac. 1908, 174, noot; Tschr. XXXVIII 141, noot 1; XXXIX 135-8.
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heid’, door den schrijver toch weer in denzelfden zin als vroeger opgelost, in een
nieuwe (d e r d e , nog in hetzelfde jaar als de vorige verschenen) studie ‘Arnout en
1)
Willem’ ; waarin hij, na eene samenvattende ‘handhaving der voornaamste
argumenten voor A.'s oorspronkelijkheid’, vermeerderd met nog enkele nieuwe (alle
hierboven, blz. 40-76 besproken) argumenten, en na de erkenning dat W.'s ‘kunstzin’
en ‘werkmethode’ inderdaad desnoods ook zouden kunnen volstaan ter verklaring
van veel wat ook in R. I A ‘juister gezien,... nauwkeuriger, ... psychologisch
gemotiveerder’ (dan in Ren. I A) gebleken is, zich toch aangordt tot de ‘bevestiging
van A.'s oorspronkelijkheid uit het dubbel auteurschap’. Dus (vraagt de lezer, opnieuw
verbaasd) nu toch weer in rechtstreekschen strijd met Willems zooeven met vuur
bepleite rechten op het é é n i g auteurschap?! Toch niet: de heer Van Mierlo weet
ook oogenschijnlijk vlak tegenover elkaar staande voorstellingen met elkaar overeen
te brengen.
Hij begint ditmaal met de door mij ontdekte verschillen in taal en stijl tusschen R.
I A en B in hunne volle kracht ter onderscheiding van twee dichters te laten gelden,
voegt daaraan nog toe het dubbel gebruikte motief der biecht (de private leekenbiecht
in A, de openbare in B) en de breede, epische behandeling der stof in B, tegenover
de korte, episodische in A; in dit alles erkent hij tweeërlei dichtertemperament.
Immers, uit eene verschillende herkomst - A (naar de meening van V.M.'s
tegenstanders) vrij getrouw uit het Fransch vertaald, B veel oorspronkelijker, doch
met ontleening van sommige gegevens aan 't Fransch - laat zich, meent V.M., dit
verschil niet verklaren: waarom zou de dichter van het tweede

1)

Versl. Vl. Ac. 1929, 757-88. Zie voorts van denzelfden, volijverigen geleerde nog, in denzelfden
jaarbundel, blz. 13-45, twee ‘Reinaerdiana’ (IV en V genummerd): over ‘Beevaart of kruistocht’
(2961 = M. 2971), en over ‘Dyalogus Gilonis de VII sacramentis’ (2917 F = M. 2965) (waarover
zie ben., C). En zie ook nog zijn opstel: ‘Over leekenbiecht in den Reinaert’ (1439 = M. 1434),
in a.w. 1928, 567-90.
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deel, Willem, ‘met het bepaald episch temperament’, zich in het eerste deel (ware
dit inderdaad uit het Fransch vertaald) zooveel nauwer hebben laten binden dan in
het tweede, waar hij plotseling de vleugels uitslaat en op eigen wieken drijft? Ook
heeft het tweede deel, B, door de vermelding van verschillende Vlaamsche plaatsen
en streken, toestanden, sproken en vertelsels, een duidelijker uitgesproken Vlaamsch
karakter dan het eerste, A, waarin slechts enkele (en niet eens volkomen zekere)
1)
plaatsnamen dit karakter slechts flauw aanduiden . ‘Zoodat er voor het dubbel
auteurschap... toch heel wat kan gezegd worden’ (waarvan ik volgaarne akte neem,
doch, na het vorige artikel, denkelijk niet alleen ik, misschien met voldoening, zeker
met verbazing ‘sta te kijken!’). ‘Welnu, wie het dubbel auteurschap aanneemt zal
ook genoodzaakt zijn, meenen wij, de oorspronkelijkheid van R. I a te verdedigen;
... beide staan en vallen samen’. Dit is wel niet ‘zoo apodictisch’ te bewijzen, maar
toch eene vaste ‘overtuiging..., al berust die slechts op vermoedens, geboren... uit
het gewone verloop van 't menschelijk doen’ (771). Op w e l k e gronden, of althans
vermoedens, berust dan toch deze, ik moet wel bekennen, mij verbijsterende staving
der oorspronkelijkheid van A door het dubbel auteurschap, de onbestaanbaarheid
derhalve van een dubbel auteurschap met een gevolgd zijn van b e i d e deelen ('t
eerste vrij getrouw, 't tweede slechts hier en daar) naar het Fransch? Ik heb alleen
de volgende, zeer zwakke ‘gronden’ gevonden.
o

1 ‘Twee auteurs voor een v e r t a l i n g van een betrekkelijk kort gedicht (geen
2000 vv.) is op zich zelf reeds onwaarschijnlijk’ (771). Ik antwoord met eene
verwijzing naar de reeks van Mnl., door twee (of zelfs meer?) dichters vertaalde
2)
werken , waaronder de Rinclus, tot vs. 1154

1)
2)

2

Zie hierover Td. 204-7, Td. 118, en ben., blz. 165.
Zie Td. 256 (benevens Grimb. Oorl., Brab. Yeesten, en misschien Lorr.) en L. Willems in
Versl. Vl. Ac. 1920, 168. Verg. ook de werkwijze der middeleenwsche ‘continuatores’ enz.
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1)

door Gielijs van Molhem, verder door Heinrec vertaald .
o

2 Wanneer van twee overeenkomstige, kennelijk het een van het ander
afhankelijke, werken het eene wèl, het andere niet voltooid is, is het laatste
noodwendig het oudste, origineele. Waarom zou de Dietsche dichter, naar Le Plaid
werkende, zijne vertaling niet voltooid hebben, vraagt V.M. Ja, antwoord ik, wat
weten wij daarvan (en van al die andere, bovenbedoelde, onvoltooide gedichten)?
Hij kan ‘een schielijken dood gestorven zijn’, of wel - volgens V.M. ‘een zeer
waarschijnlijke verklaring’ (?) - niet geweten hebben hoe zijn (oorspronkelijk) werk
te voltooien. Zeker; als derde gissing zou ik er evengoed aan kunnen toevoegen,
dat hij, ontevreden met de onbeholpen ontknooping van zijn Fransch m o d e l , is
blijven steken in zijn poging om dit te verbeteren! Enz. enz. Al deze g i s s i n g e n
omtrent m o g e l i j k e oorzaken hebben dezelfde, uiterst geringe waarde als
grondslag voor een b e w e r i n g en b e t o o g ; wij tasten in het duister: ignoramus!
o

3 ‘Nog een opmerking van belang’. Onderstelt men een dubbel auteurschap,
zonder oorspronkelijkheid van het eerste deel, dan heeft de tweede auteur de
vertaling van hetzelfde werk, waarmede zijn voorganger reeds begonnen was,
voortgezet. Maar waarom vermeldt hij dan met nadruk dat hij ‘die vite dede souken’?
Zij was immers (aan zijn voorganger) reeds bekend; en bezat hij zelf ze nog niet,
waartoe dan die overbodige vermelding? Deze heeft alleen zin, indien hij iets
a n d e r s deed dan zijn voorganger. H i j nu werkte naar de (Fransche) ‘vite’: d u s
is zijn voorganger oorspronkelijk! Alweer eene uiterst stoute gevolgtrekking, e
contrario; 't best te vergelijken met de boven, blz. 42, gewraakte; en bovendien
zonder waarde voor wie, met mij (en straks V.M. zelf), die vermelding der ‘vite’, der
‘walsche bouke’ voor niet veel meer

1)

Verg. de (hier zéér toepasselijke) verzen 1155-60 van den Mnl. Rinclus, waarin H. zijne
onwetendheid omtrent de oorzaken van het onvoltooid blijven van H.'s werk uitspreekt!
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1)

dan het gewrocht eener literaire mode houdt, ze tot de ‘loghenlike saken’ rekent .
De bepaling van ‘het aandeel van Arnout en Willem’ blijft dus (vooralsnog!) (voor
V.M.) als tot dusverre: A. heeft een oorspronkelijk Dietsch verhaal over Reinaert
geschreven, misschien nog ‘in den lossen volkstrant (der) oudere dierenverhalen
op rijm’, misschien ook nog ‘sterk episodisch, wat losse verhalen aaneengeschakeld’
(775). Dit, door welke oorzaak ook, onvoltooid gebleven gedicht is door een
Franschen dichter, wellicht in meer epischen vorm, vertaald en van een slot voorzien;
doch later door een anderen Dietschen dichter, W. ‘naar eigen inzicht en kunstsmaak
verwerkt’ en, met verbetering der door hem in 't Fransch gevonden ontknooping,
voltooid (zoodat deze, ondanks het ‘dubbel auteurschap’, toch de eenige dichter
van R. I mag blijven heeten?) Iets dergelijks, zegt V.M., als met den Mhd. Alexander
de

gebeurd is, door Pfaffe Lamprecht in 't begin der 12 eeuw nog geheel in den lossen
volkstrant geschreven, maar later door een anderen dichter, naar de eischen der
de

nieuwe, door Veldeke op 't eind der 12 eeuw ingevoerde rijmtechniek omgewerkt
(herschreven) en voortgezet: een in talrijke middeleeuwsche werken gewoon beloop
2)
van zaken . Daarbij heeft hij het geringe anthropomorphisme uit de oudere, primitieve
dierenverhalen met fijnen kunstzin weten te waardeeren, en ook uit zijn vervolg dit
3)
in zijn Fransch voorbeeld in ergerlijke mate toegenomen element geweerd .
In dit alles k a n zeker, op enkele punten, wel eenige waarheid schuilen. Maar
het geheel blijft toch pure, fantastische gissing (en altijd strekkende ten bewijze der
voortreffelijkheid van den ‘Dietschen geest’ boven den Walschen!).
Ten slotte wordt in ditzelfde, derde opstel ‘Nog eens de

1)
2)
3)

2

Zie boven, blz. 42-3, 56-7, Td. 258-64, Td. 103-4 (en straks, blz. 147!).
Verg. V.M.'s latere vertoogen over dit gelijksoortig vraagstuk: Vl. Ac. 1932, 877-926.
Verg. hierover boven, blz. 70-1.
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proloog’ besproken; ten afweer van het verwijt eener petitio principii, gelegen in het
gebruik zijner interpretatie van den proloog, die immers juist bewezen diende. Die
interpretatie, z.i. geheel o n afhankelijk van het dubbel auteurschap, doch volkomen
daarmede en met A.'s oorspronkelijkheid strookende, stemt, behoudens dit laatste
punt, met de mijne overeen. Van de conjectuur Perrout wil hij hier (wederom:
2

vooralsnog) ongeveer op dezelfde gronden als ik (Td. 78-82), niet weten; de lezing
Arnout acht hij gewaarborgd en ook zeer wel verklaarbaar. En Delbouille's
onderstelling (zie boven, blz. 133) wijst hij beslist af met een beroep op de volkomen
zelfstandigheid van R. I A, die geenerlei voorafgaand Dietsch verhaal onderstelt
noch vereischt; doch ‘zij biedt nog den eenigen uitweg voor wie de oorspronkelijkheid
1)
van R. I A verwerpt’ (785). Thans, anders dan vroeger , ziet hij, evenals ik, in die
‘vite’ naast de ‘walsche bouke’ niets anders noch meer dan een tautologie of variatie
(als zoo vaak in onzen Reinaert) en in de geheele vermelding slechts een scherts.
Met dat al blijkt V.M. toch zelf niet ten volle gerust, niet vast overtuigd van de
afdoende kracht van zijn betoog der oorspronkelijkheid van Aernouts werk, der
prioriteit dus van R. I A boven Ren. I. Hij erkent hier, ‘h e t argument niet ontdekt
(te hebben), dat de prioriteit van Li Plaid o n m o g e l i j k maakt, al moge voorloopig
a l l e s d a a r t e g e n gaan’ (786; ik spatieer). ‘Zou die prioriteit ooit bewezen worden,
dan blijft er ons niets anders over, dan Willem als den eenigen bewerker van den
Reinaert te beschouwen.... Dan moge Arnout, dan moge een tweede (l.: andere,
of: eerste) auteur, wie die ook weze, voortaan in vrede rusten’ (786). Het dubbel
2)
auteurschap is dus nu, volgens V.M., niet bestaanbaar met de prioriteit van Ren. I
boven R. I A; wordt deze

1)
2)

Zie Vl. Ac. 1927, 1080-1, en boven, blz. 132.
Vroeger strekte het dubbel auteurschap, volgens V.M., juist tot ‘b e v e s t i g i n g van A.'s
oorspronkelijkheid’ (Vl. Ac. 1929, 768-74)!!
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1)

prioriteit van het Walsch bewezen, dan... exit Arnoldus!
Ik erken wederom, herhaaldelijk, maar vergeefs, in al deze fijngesponnen draden
van V.M.'s betoog naar het overtuigend bewijs dezer onbestaanbaarheid van het
dubbel auteurschap met de prioriteit van Ren. I boven R. I A gezocht te hebben.
Een v i e r d e artikel van den onvermoeiden en onverdroten Dr. Van Mierlo: ‘Nog
2)
eens v. 6 uit den Reinaert-proloog’ behandelt voor de zooveelste maal dit vers,
bron van heele stroomen inkts. Na eene (herhaalde) samenvatting zijner vorige
betoogen beweert hij: ‘De... oorspronkelijkheid van Arnouts gedicht... zou
o n o m s t o o t e l i j k v a s t s t a a n ’ - hetgeen voor mij en allicht vele andere lezers
zijner vertoogen nog geenszins is komen vast te staan, integendeel onbewezen en
onwaarschijnlijk gebleven is - ‘indien met zekerheid kon aangetoond worden, dat
Arnout in v. 6 moet behouden blijven, ... niet door Perrout vervangen worden’. Een
nader onderzoek leidt hem dan tot de uitkomst, dat dit laatste alleen mogelijk ware,
indien men niet en wegliet, den geheelen zin dus verkeerde in zijn tegendeel; voor
welke zéér stoute conjectuur, die tegen alle hss. in, negatief in positief verandert,
V.M. nu nog terugdeinst. Om niet al te breedvoerig te worden, zie ik af van eene
zelfs beknopte samenvatting van V.M.'s oververnuftige bewijsvoering, die nauw
samenhangt met de (zelf weer zeer weinig vaststaande) opvatting en uitlegging der
oogenschijnlijk door Willem in vs. 3-6 nagevolgde, daarop althans gelijkende verzen
1-5 van den Franschen proloog van Ren. I: ‘Perrot... Lessa le meus de sa matere:
Car il entroblia le plet etc.’, en met de vragen, of Perrot in vs. 1, naar middeleeuwsche
gewoonte (evenals, naar wij aannemen, Willem) van zich zelf,

1)

V.M.'s verdere bespreking van den proloog laat ik hier ter zijde; met verwijzing, voor de

2)

beteekenis van onghemaket bleven (5), naar Td. 269-70, Td. 110-1 en Stoett, Synt. § 241.
Versl. Vl. Ac. 1930, 61-70.

2

3
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1)

dan wel van een voorganger spreekt , en welke branches wij aan hem mogen
2)
toeschrijven ; waarmede wij dus van den eenen in een anderen doolhof geraken!
Wie er belang in stelt moge het betoog - om met de rederijkers te spreken, waarlijk
3)
‘niet om versubtilen’ - dezer (voorlaatste) phase in Dr. V.M.'s ‘evolutie’ t.a.p. zelf
gadeslaan en nagaan.
Aarzelde V.M., schoon reeds half overtuigd en bekeerd, in het vorige artikel nog, in
4)
een v i j f d e opstel (tot dusverre zijn ‘laatste woord’) ‘Aernout’ blijkt hij den laatsten,
beslissenden stap gedaan te hebben. Na eene herhaalde herhaling, een helder
overzicht der geheele ‘controverse’ (ten gerieve ditmaal van een grooter publiek,
het ‘leeke diet’ der lezers van benedengenoemd Gedenkboek) - waarin als éénige
grond voor de onbestaanbaarheid der oorspronkelijkheid van A met het dubbel
auteurschap de vraag dient: ‘waarom zou een vertaler alleen 't slot niet vertaald
hebben?’ - betoogt hij dat een lezing van vs. 6: ‘Die Perrout (iplv.: “A r n o u t n i e t
e n ”) hevet vulscreven’, die alle moeilijkheden zou oplossen, alles in den proloog
5)
duidelijk maken , zich derwijze opdringt, dat hij, V.M., er niet aan ontsnappen kan...
en dus den stouten sprong waagt!
‘Drieste tekstkritiek,... stoute conjectuur’? Geenszins: niet alleen verschillen Arnout
6)
en Perrout graphisch zeer weinig; maar ook ‘dat kopiïsten, die geen weg wisten
met hun tekst, er een niet of non hebben bijgevoegd’ is, volgens V.M., een zoo
7)
‘betrekkelijk gewoon en ook bekend feit’ , dat hij ‘van

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

Zie hierover Td. 252.
Zie hierover o.a. Jonckbloet, Etude s.l. rom. de Renart, 130-2; Martin, Observ. 12, 84; G.
Paris, Litt. fr. au m.-â. 121; Sudre, Les sources du rom. de R. 22; Foulet, Le rom. de R. 228-34.
Verg. R. II 4101-5!
Gedenkboek Vermeylen, 511-20.
Verg. Kluyver (Td. 280-2).
Is een Mnl. of Ofr. vorm Perro ut (Vercoullie zelfs: Perraut) iplv. Perroot gewoon, of althans
met eenige voorbeelden te staven?
Vroeger achtte V.M. Jonckbloet's soortgelijke, doch nog minder stoute emendatie eene
willekeurige wijziging (zie boven, blz. 132)!

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

150
voorbeelden verschoond (wil) blijven’ (506); van welke voorbeelden (van
onomstootelijk vaststaande gevallen) menigeen hier toch zeker gaarne enkele
genoemd had gezien. Hier zou de afschrijver (van A en van F, of van beider
‘voorschrift’), den Franschen dichter Perrout niet meer kennende, en dus wanende
dat niet alleen onghemaket (5), maar ook vulscreven (6) op het ‘Dietsch’ (niet het
laatste op het Walsch) doelde, en verbijsterd door de tegenstelling tusschen deze
twee woorden, gemeend hebben, door inlassching van niet en een der (inderdaad
1)
in den R., gelijk in vele andere Mnl. werken , zoo talrijke) ook hier bedoelde
tautologieën te moeten herstellen.
Derhalve, ditmaal stellig: exit (of: pereat) Arnoldus!
2)
Dat deze nu, post varios casus, door V.M. (voorgoed?) aanvaarde lezing niet
alleen het (door mij betoogde, en door V.M. ook nu en dan, ten halve of ten deele,
aanvaarde) dubbele auteurschap, maar ook de door V.M. zelf eerst zoo breed en
met klem betoogde ‘oorspronkelijkheid’, de prioriteit van Aernouts gedicht, R.I.A, in
het gedrang dreigt te brengen, dit deert V.M. niet; wij hooren nu uit zijn eigen mond
wat wij reeds lang erkend hadden: ‘de argumenten..., die voor beide pleiten geven
in geen geval zekerheid’! Wat het dubbel auteurschap betreft, de verschillen tusschen
R. I A en B acht hij wel verklaarbaar door een nauwere aansluiting in A bij het
Fransche voorbeeld dan in B. En wat A.'s oorspronkelijkheid aangaat, erkent hij nu
eindelijk dat al wat hij vroeger ten gunste der prioriteit en superioriteit van R. I A
boven Ren. I A heeft aangevoerd evengoed kan gelden als bewijs van

1)
2)

Zie Mélanges Salv. de Grave, 218-32.
V.M. acht zijne lezing: ‘Díe Perroút hévet volscréven’, aldus beklemd, ook een rhythmisch
beter vers dan: ‘Díe Arnoút niet en hádde bescréven’(!); met verwijzing naar 50 (‘Sónder Vós
Reínaert alléene’) en voorts b.v. 9, 29, 40: alle verzen met in 't midden twee heffingen naast
elkaar, die om de zoo ontstane caesuur met meer nadruk gelezen worden. Met uw verlof:
aldus dienen zeker 9, 40 en vele andere verzen gelezen (zie reeds ed. Martin, s. 425 en ook
mijn Cc. 146); maar n i e t 50 - over de veelvuldige beklemming Reináert (4, 50, 59, 334, 468,
1748, 2182 e.e.) zie Martin 423 -, noch 29 (zie F), noch (vooral!) 6, dat volgens mijne, naar F
gevolgde, lezing een volkomen normaal vers is.
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het dichtgenie van Willem (nu toch weer den eenigen dichter?), die zijn (Fransch)
1)
voorbeeld, in A zoowel als in B, telkens verbeterd heeft . Het in een Dietsch gedicht
2)
bevreemdend gewag van een Walschen dichter, alleen met zijn naam zonder meer,
wordt aangevuld en opgehelderd door het onmiddellijk volgend gewag der ‘vite’ en
der ‘walsche bouke’ waarmede kennelijk immers juist P.'s werk bedoeld is. In allen
gevalle kende Willem Perrout dus nog. Reinaert I zal dan niet zoo heel lang na 't
ontstaan van Li Plaid (c. 1180), dus nog wel vóór 1200 geschreven zijn; zie hierover
verder ben., C.
Ten slotte vreest Dr. V.M. derhalve: ‘dat Aernout voor goed naar 't rijk der
schimmen zal moeten verwezen worden; dat beide theorieën, van het
dubbel-auteurschap van Reinaert I zoowel als van de oorspronkelijkheid van R. I
a, met hem mogen ten grave dalen... Amicus Plato, magis amica veritas’ (520).
Inderdaad: een tragisch, zelfverloochenend, ja zelfmoordend slot van een drama
in vijf bedrijven!
Inderdaad dient aan Dr. Van Mierlo stellig de lof niet onthouden, dat hij, door eigen
‘achterdocht’ (‘n a -denken’) overtuigd van het onjuiste, ongegronde of
onwaarschijnlijke zijner vroegere, gewaagde gissingen en onderstellingen, niet
schroomt eerlijk en openlijk ongelijk te erkennen en zijne ‘oude plunje’ weg te werpen:
eene palinodie als, in eene glibberige materie als deze, in vroegere en in latere
jaren ook anderen (o.a.L. Willems en ondergeteekende) meer dan eens te zingen
3)
gegeven zijn! Met dat al zal de lezer - wiens geduld niet uitgeput is door dit (vele
bladzijden druks beslaande) critische overzicht van V.M.'s en anderer menigvuldige
en wisselvallige zwerftochten en omdolingen op dit terrein der vossenjacht, waarop

1)
2)
3)

Juist hetgeen hierboven telkens, blz. 63-5, 67, 69, 77 e.e., door mij betoogd is!
2

Zie hiervoor Td. 80-2.
Zie boven, blz. 128-9.
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wij hen op den voet gevolgd zijn -, wellicht ietwat vermoeid en duizelig, V.M.'s eigen
1)
uitroep: ‘Waartoe al deze veronderstellingen, gissingen en redeneeringen?’ gaarne
beamen.
Mij althans is die vraag uit het hart gegrepen. Want na al deze ‘vliegtochten’ van
veler vindingrijk vernuft wil ik, niet voor de eerste maal, deze meer ‘gelijkvloersche’
vraag stellen: welke bezwaren zijn er nu toch eigenlijk aangevoerd t e g e n de oude,
door mij en anderen gegeven of aanvaarde, eenvoudige en waarschijnlijke
voorstelling: R. I A (11 of 41 - 1750 of 1892) door Aernout - wanneer: zie ben., C vrij naar Ren. I A 1-1620 bewerkt; daarna door Willem in min of meer belangrijke
ste

mate omgewerkt en, met gebruikmaking van het vervolg der 1 en van andere Ofr.
branches, maar ook en vooral van verscheidene andere, Dietsche literaire en
mondelinge gegevens (Karel ende Elegast, koning Hermelinks schat, de hond Rijn
enz.) en, lest best, met zijne eigene scheppende verbeelding, voortgezet en voltooid
(‘vulscreven’)? Deze op de onberispelijke, verstaanbare en redelijke lezing van den
2)
proloog, naar hs. F , berustende voorstelling bevestigt L. Willems' aanvankelijke
(later door hem zelf ten deele prijsgegeven) gissing van het ‘dubbel auteurschap’
van A en B; en zij is zelve bevestigd door mijn onderzoek, dat vele belangrijke
verschillen tusschen A en B in lexicalisch, stilistisch en ook psychologisch-aesthetisch
opzicht, in vorm en in geest, aan 't licht gebracht heeft. Welke bezwaren, nogmaals,
zijn er tegen deze voorstelling - gegrond op de f e i t e n der met het bericht van den
proloog strookende verschillen tusschen A en B en op de verschillende betrekking
tot Ren. I - ingebracht, die zouden nopen onze toevlucht te nemen tot de stoute,
alleen door de gedeeltelijke overeenkomst der beide dichternamen en der beide,
Walsche en Dietsche, prologen uitgelokte conjectuur: Perroot iplv. Arnout? Met de
door V.M. geopperde, maar ten slotte

1)
2)

Vl. Ac. 1930, 67.
Waarvoor de eenige veranderingen: van ene in die (4) en van bescreuen in vulscreven (6)
zelfs niet eens strikt noodig zijn.
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weer prijsgegeven ‘oorspronkelijkheid’ van A behoeven wij nu niet meer te rekenen.
De gedeeltelijke overeenkomst dezer twee namen kan toch zeer wel bloot toeval
1)
zijn ; en die der prologen is immers - om nu ook eens een gissing te wagen! evengoed aldus te verklaren, dat Willem, Aernouts (door welke oorzaak ook
ste

onvoltooid) werk willende voortzetten, en met een hs. der 1 Ofr. branche (van de
familie der hss. B H) vóór zich, die Walsche versregels 4-5 ook op zijn geval
2)
toepasselijk geacht en n a g e v o l g d heeft .
Anderzijds stel ik de vraag: hoe wil men, den geheelen Reinaert I aan één auteur
toekennende, die onloochenbare verschillen van taal en stijl, maar ook van inhoud
en geest, tusschen A en B verklaren? Noch het (gedeeltelijk) verschil in de herkomst
en in de daaruit voortvloeiende (meer of minder nauwe) aansluiting bij 't Fransche
voorbeeld van A (vrij naar 't Walsch vertaald) en B (meer oorspronkelijk of uit
verschillende bronnen geput), noch een gegist lang tijdsverloop tusschen de
bewerking, door één auteur, der beide deelen zou m.i. volstaan ter verklaring van
2

een dergelijk lexicalisch, syntactisch en stilistisch onderscheid; zie hierover Td.
75-7.
Neen, dan zou ik zelf nog eer een bezwaar tegen het ‘dubbel auteurschap’ vinden
in de eveneens onloochenbare, bewonderenswaarde, maar ook wel v e r w onderlijke,
artistieke eenheid van bouw en samenstel van het geheel, en in de gelijkenis en
gemeenschap in sommige, ook formeele, opzichten der beide deelen. Zie hierover
3)

2

Franck, in ZfdA. LII 332-5, Td. 227-40 , Td. 71-3.

1)
2)
3)

En moet of mag men bij Arnout toch ook wellicht aan de boven, blz. 142, noot 2, vermelde
mogelijkheid rekening houden?
Zie trouwens over die navolging juist en vooral in den proloog Tschr. LII 222-3!
Deze beide opstellen nog geschreven in de meening, dat A door Willem gedicht en vóór het
oudere deel B, van Aernout, gevoegd was!
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Die artistieke eenheid van bouw en samenstel is trouwens geenszins volstrekt. Er
zijn wel degelijk breuken, naden en oneffenheden, die sporen schijnen der bewerking
door twee of zelfs meer handen; al zijn zij niet aanstonds duidelijk zichtbaar, en al
vertoonen zij zich ook niet altijd op dezelfde plaatsen als de verschillen in
woordenschat en in geest en stijl tusschen A en B. Ik heb hierop reeds herhaalde
malen gewezen (o.a. Td. 207-27), maar moet hier wel op enkele punten even
terugkomen.
Vooreerst is er de, naar mijn oordeel, geïnterpoleerde fabel der ‘pude’ (2310-40);
1)
waarvoor ik moge verwijzen naar Td. 247-51 en Cc. 295 , maar ook naar het slot
van Franck's t.l.a.p., tot mijn spijt, veronachtzaamd opstel (ZfdA. LII 338) ter
verdediging der echtheid, dat mij echter niet daarvan heeft kunnen overtuigen.
Daarentegen eischt het s l o t (omstreeks 3376-3484), hoe vaak ook reeds
behandeld, hier nog weer nader besprek. Voor eene samenvatting der vroegere
meeningen hierover mag ik, om niet te veel in herhalingen te vervallen, wederom
verwijzen naar Nh. 45-52, Td. 242-7, waar echter een en ander verzuimd is, dat hier
dus dient aangevuld. Buitenrust Hettema meende dat het verhaal van Firapeel en
wat er verder in R. I volgt er oorspronkelijk bijbehoord zal hebben. Belijn valt ten
offer aan R.'s wraak over het door B. veroorzaakte lange wachten op ‘scerpe’ en
staf (2959-95), en is bovendien bestemd tot zoenoffer bij den te verwachten vrede
tusschen den koning en de hooge heeren; hij heeft zich zelf als aanstichter en
‘dichter’ van den brief (d.i. Cuwaerts moord) aangegeven, en sleept, naar
middeleeuwsch rechtsgebruik, zijn geheele geslacht mede in zijn val. Deze
oververnuftige uitlegging schijnt mij eenerzijds overbodig ter verklaring van

1)

Bijzonderheden over de bewoording dezer passage tot later besparende, merk ik hier alleen
op, dat de drievoudige afhankelijke zin met hoe (2310, 2312, 2314) wel van dezelfde hand
schijnt te zijn als de door L. Willems in Versl. Vl. Acad. 1920, 186-7 aangewezene.
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R.'s boosaardige list, anderzijds geheel onvoldoende ter verklaring van Firapeels
plotseling optreden en van de ‘fabel’ der veete tusschen schapen en wolven. Toch
ontbreken er, meent verder BH., evenals Van Helten, na 3484 wel enkele regels
aan het, voor 't overige z.i. oorspronkelijke slot; waarin de door Firapeel, na de
verzoening van wolf en beer door het zoenoffer van den ram, voorgestelde
gezamenlijke strafexpeditie naar Maupertuus en R.'s ‘vanghen’ en ‘hanghen’ (3436-9)
ook werkelijk ten uitvoer gebracht werden. Dit geschiedt ook inderdaad in het slot
van L; waaruit BH., evenals V.H. - met verwerping van twee andere bestanddeelen,
o

als interpolaties van Balduinus, wederom in den trant der dierenfabel: 1 de hulp
van den mensch, tegen wolf en beer, door den ram gekocht met de jaarlijksche
o

afschering zijner vacht, en 2 de vergoeding voor den kater met de muizen als
voedsel, en de huizen der menschen als woning - alleen dien gemeenschappelijken
krijgstocht, de verwoesting van het door R. verlaten Maupertuus en R.'s
vogelvrijverklaring en verbanning voor het vermoede oorspronkelijke slot van R. I
1)
opeischt .
L. Willems meende, ter verklaring van Firapeels onverwacht optreden aan 't slot,
dat dezen in het (z.i. onvoltooid gebleven) oudere, oorspronkelijke gedicht - toen
volgens hem nog R. I B, niet A - in dat uitgebleven vervolg door den oorspronkelijken
dichter eene grootere rol was toegedacht.
Ook ik heb mij meermalen met dit slot beziggehouden. Met verwijzing naar
2)
vroegere geschriften veroorloof ik mij de gronden voor mijne meening, dat het slot,
van omstreeks vs. 3376 tot het eind van eene andere hand dan al het vooraf-

1)

2)

Tschr. XII (1893) 22-4; XVI (1897) 261, 265; beide geschreven vóór de ontdekking van hs.
F! - Hier zij mede vermeld dat ook Ch. Potvin zijne Fransche vertaling van R. I reeds omstreeks
vs. 3086 eindigt of afbreekt, op grond zijner meening, dat dit het einde, maar niet het beraamde
slot, van Willems (onvoltooid) werk is geweest (Le roman de Renard mis en vers, ed. 1891,
p. 95, 146, 152).
Tv. 13; Litbl. f.g.u.r. Phil. IX 11; Museum III 56; Nh. 45-52; Td. 192, 203, 209, 242-7, 269; Cc.
2

37, 41, 357-8; Td. 113.
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gaande is, hier, vermeerderd en verbeterd, nog eens, samenvattend, op te noemen.
o

1 Het e i n d e van het gedicht in de verschillende redacties op v i e r verschillende
1)
plaatsen . In F eindigt het reeds met Firapeels voorstel om gezamenlijk R. te gaan
‘vanghen’ en ‘hanghen’ (3438). In A stemt de koning nu ook hiermede in en heeft
de (mede door F. voorgestelde) verzoening van den koning met de ontboeide
‘heeren’ Isingrijn en Brune, door het zoenoffer van Belijn en zijne magen, inderdaad
plaats (3484). In L krijgen niet alleen zoowel de rammen en schapen als de katers
de bovengemelde hulp der menschen, maar wordt ook het andere, laatste voorstel
van F. werkelijk ten uitvoer gebracht: Maupertuus wordt geslecht en R., die gevlucht
is, verbannen, waarna het hof uiteengaat en allen huiswaarts keeren (L 1835). In B
eindelijk wordt het hof daarentegen twaalf dagen verlengd, terwijl R. niet gevlucht
is (B 3480): eene wijziging met het kennelijk doel, er het vervolg (R. II B) aan te
kunnen vastknoopen.
Hierbij valt op te merken dat eenerzijds weliswaar zoowel F als A eindigt zonder
eenige aan 't slot van Mnl. gedichten zoo gewone (maar toch niet altijd en overal
gevonden) vrome zegenbede van ‘dichter’ of ‘scriver’, maar dat het ‘Nota’ in beide
2)
hss. boven of onder de laatste kolom staande , zeker wel zooveel als: ‘explicit’ of
3)
‘finis’, ‘slot’ beteekent . Voor de ‘s c r i v e r s ’ der beide hss. was 't gedicht dus zeker
wel wer-

1)

2)

3)

De Vreese bericht mij, na autopsie van het Comburgsche hs. A, dat de door J.F. Willems na
3404 opgemerkte bijzonder groote initiaal (zie zijne editie, XXXIV), die reeds door Jonckbloet,
op gezag van Kausler, geloochend is (zie zijne ed., XXXVIII), daar inderdaad niet te zien is:
niets dan een gewone roode paraaf, geen roode hoofdletter.
o

eindigt met den tweeden regel van kol. 213b, F 8 regels vóór het einde van kol. 123r b.
Van een ontbreken van op een volgende kolom staande slotregels is dus in geen dezer beide
hss. sprake.
Zie Nh. 44-5, BH. CXXXIX; zie voor een dergelijk ‘Nota’ aan 't slot b.v. Leendertz, Mnl. Dram.
P. VIII; Kausler, Denkm. III 161. Elders, vooral later, heeft 't veelal de bedoeling, op iets
merkwaardigs (‘notabel’), dat v o l g t , de aandacht te vestigen; zie b.v. Kalff, Gesch. d. Ned.
Lett. II 133, III 474; Frerichs, Menno's taal, in Doopsgez. Bijdr. XLV 88, 99; Redentiner
Osterspiel, ed. Schröder, 1.
A
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kelijk uit en af. Franck's meening, dat het vroeger einde van F bloot toevallig is,
veroorzaakt b.v. doordat de laatste 46 verzen in F's ‘voorschrift’ op eene andere
(verso-?) bladzijde stonden of onleesbaar geworden waren, is slechts eene (even
onbewijsbare als onweerlegbare) bloote gissing. Hoe 't zij, zeker is 't slot van A,
waar b e i d e voorstellen van F. door den koning aanvaard worden en althans een
der twee ook wordt uitgevoerd, voor ons gevoel meer bevredigend dan dat van F,
dat botweg met die voorstellen eindigt. En nòg meer bevredigt ons het slot van L
(afgezien van de beide bovengenoemde ‘fabelachtige’ bestanddeelen), waarin
b e i d e voorstellen ten uitvoer gebracht worden. Maar... dit bewijst, strikt genomen,
nog niet dat die laatste twee sloten echt, oorspronkelijk zijn. Het is immers, op zelf,
wel m o g e l i j k dat F, zoo al niet h e t oorspronkelijke, maar een wellicht toegevoegd,
d o c h o n v o l t o o i d , slot bevat, dat later eerst door A en weer later door L met
een hen (evenals ons) bevredigend slot voltooid is; m.a.w. dat R. I B aanvankelijk
(evenals A) niet voltooid is geworden. Maar ook dit is eene bloote gissing.
o

2 Ook het niet lang geleden ontdekte a c r o s t i c h o n in de 9 laatste versregels
1)
van hs. A: bi Willeme doet verschillende vragen rijzen. Is het afkomstig van - en
zijn dus deze slotregels gedicht toegevoegd of voor iets anders in de plaats gesteld
door - den veertiendeeuwschen afschrijver van A (of dien van zijn ‘voorschrift’); of
is het van den dichter (Willem?) zelf? Voor 't eerste pleit, behalve de, Tschr. XLVI
53-7, besproken bijna volslagen ontstentenis van zulke acrosticha in onze Mnl.
de

literatuur vóór de 14 eeuw, stellig de in die enkele verzen voorkomende
‘ongerechtigheden’ bēre: hêre en in de risere: int ysere (zie ben., blz. 160). Maar
ook indien 't dus een jonger toevoegsel is, kan men vragen: slaat de in dit acrostichon
vervatte aanwijzing bi Willeme op het g e h e e l e werk (R. I A en B), dat hiermede
door dien lateren afschrijver dus

1)

Tschr. XLVI (1926) 52-64; zie ook Michels, a.w. 286-91.
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aan Willem zou zijn toegeschreven? Of alleen op B; of wel slechts op het in tal van
opzichten van het voorafgaande (A, maar ook B) verschillende, hier besproken slot
(c. 3376-3484)? In 't laatstgenoemde geval zouden wij alleen dit slot en den eersten
proloog (1-10), waarin Willem (ten onrechte dan) als dichter genoemd is, als zijn
werk mogen beschouwen, en dus t e n m i n s t e d r i e handen moeten
onderscheiden, zeker met meer dan één om- of bewerking (van R. I, afgezien van
R. II) moeten rekenen! Welke onderstelling trouwens geenszins volstrekt strijdig,
integendeel veeleer in overeenstemming zou zijn met de zeden en gewoonten der
middeleeuwen, toen tusschen ‘dichter’, omwerker en ‘scriver’ nog niet scherp werd
onderscheiden en ‘letterkundig eigendom’ geëerbiedigd, begeerd noch gewaardeerd
1)
werd, ja een onbekend begrip was .
o

3 Verder herinner ik aan de, Cc. 357-8, opgesomde reeks van verzen uit het slot,
waarin allerlei bijzondere, ongewone zwarigheden van tekstconstitutie (L < A + F en
ook B < A + F) of verklaring aanwezig gebleken zijn, die ook daar reeds aanleiding
gaven tot het vermoeden, ‘dat er meer dan één vorm van dit slot bestaan heeft en
de ons in A (F) bewaarde vorm allicht niet de oorspronkelijke is’; hetgeen dan allicht
(zou men verder gissen) ‘in een, voorshands nog niet volkomen duidelijk, verband
staat hetzij met de samenstelling van R. I uit A en B, hetzij (ook) met de voortzetting
in R. II’.
o

4 Opmerkelijk, wijl evenals de fabel der pude van den stijl en geest van R. I
afwijkende, ja daarmede vloekende, blijft voor mij het gewag van de veete tusschen
de schapen en de wolven (met het hier, ‘pour le besoin de la cause’, aan deze
laatsten toegevoegde gezelschap der beren!): een element dat wel in de leerzame
dieren f a b e l e n , als een aetiologisch sprookje (een ‘pourquoi’), maar kwalijk in
2)
een dieren e p o s als onze R. I thuishoort . Franck's pleidooi (ZfdA. LII 336-8) voor

1)
2)

Zie Nh. 51-2, 69, 72, en het in Tschr. LII 222, noot aangehaalde.
Zie reeds Tv. 13, noot 4; Nh. 49; Td. 243-4.
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de echtheid van het slot heeft mij ook hier niet overtuigd.
o

5 Het optreden, voor 't eerst en alleen in dit slot, van drie nieuwe personages:
Botsaert (3377, 3380, 3387, 3390: zoogoed als zeker de aap), Bruneel de ezel
(3382, maar ook reeds 1859) en Firapeel de luipaard (3405, 3414, 3426, 3441,
3444, 3483); benevens den - in A nergens, in B alleen in dezelfde, min of meer
onecht lijkende opsomming van dieren (1835) gevonden - Walschen eigennaam
van koning Nobel: Lioen; van welke dieren althans de eerste en de derde hier een
uitheemschen indruk maken, die versterkt is door Wallner's opmerking over deze
en dergelijke ‘hoffähige’ dieren van vreemde herkomst in RF. (< IN.): ‘in der tat
erscheinen elefant, kamel, leopard und (in französischer und vlämischer epik) auch
1)
der affe nur im hofhalt des königs’ .
o

6 Ten slotte de volgende (hier slechts beknopt opgesomde, doch vermeerderde
en verbeterde) reeks van eigenaardige, meerendeels alleen hier in 't slot, in de
laatste ruim honderd versregels van hs. A voorkomende taalvormen, rijmen, woorden,
uitdrukkingen en wendingen. Weliswaar hebben niet a l l e deze bijzonderheden
even groote bewijskracht (en zijn sommige dan ook hier van een? vergezeld); eenige
komen slechts in een der beide hss. voor, kunnen dus misschien op rekening van
een lateren afschrijver gesteld worden; andere zijn alleen in R. I hapax legomena
of althans zéér zeldzaam, maar elders in 't Vl.-Mnl. geenszins ongewoon, zoodat
de zeldzaamheid bloot toeval kan zijn; weer andere komen ook elders in R. I wel
eens voor, maar treffen alleen door hun h e r h a a l d gebruik juist in dit honderdtal
versregels. Maar desalniettemin durf

1)

Zie boven, blz. 54, noot 2, i.f. - Wat Botsaert betreft zij nog eens herinnerd aan Grimm's
gissing eener hatelijke politieke toespeling op Bouchard van Avennes (zie Ojb. 199 en het
daar aangehaalde). Het valt niet te ontkennen dat om meer dan één reden zulk eene toespeling
misschien in een later toegevoegd slot eer aannemelijk zou zijn dan in den eigenlijken Reinaert;
waarin trouwens na Stracke's onderzoekingen (waarover zie ben., C) dergelijke toespelingen
niet geheel ondenkbaar zijn gebleken. - Voor den ezel zij ook verwezen naar Tschr. XXIX
223-4.
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ik herhalen: ‘alles bijeen een achtbare verzameling, in zóó klein bestek, van
ongewone bijzonderheden, elk afzonderlijk niet heel zwaar wegende, maar te zamen
toch wel van eenig gewicht’ (Td. 245).
3354, 3356, 3360, 3361, 3364, 3464, 3479: een ongewoon groot aantal, soms
krasse ‘overloopen’ (verg. Td. 238). - 3361, 3470 coninc vri (voc.), die coninc rike:
adj. postpos. (elders alleen helet vri voc. 1064, 3251)? - 3378-9 ant werc conste (A
× F: in). - 3380 plach dat hi las. - 3384 bi der dompheit sijns (AF × B: sijn): postpos.;
zie Td. 244, Cc. 351. - 3385:6, 3395:6, 3415:6 verre: erre (doch ook 2843:4)? - 3386
snieme (A × F: cortelike). - 3388 bliken? - 3392 bi miere wit 3392 (× 1141: b.m. wet,
beide:). - 3394 o wach (A × F: help)? - 3394, 3403 nooint = nnl. ooit (doch ook 1827
A)? - 3402 een dat vreeselijcste (gheluut): een met superl.? - 3406,3413, 3442 een
deel, eenigszins, een beetje (doch ook 344, 1254, 2076)? - 3412 doet wel ende
wijsheit groot: de constructie en het adj. postpos.? - 3413 slaect (A × F: matet)? 3415 Inne maghes niet (F × A anders)? - 3418 hate? - 3426, 3440 echt (beide: ,
doch ook 2973, en tweemaal in A 584 F, 1640(:)? - 3428 den coenen (F), 3446 die
coene (A, beide:) :adj. postpos. - 3428 den wolf ende Brunen (F), den wulf enten
1)
beere (A), doch zie Ojb. 170, Td. 218, noot? - 3433:4 ghelyet: verriet (A × F: beliet:
getiet)? - 3437 vanghen (:). En dan verder nog, alleen in A (F:0):
3443 ghesocht (:)? - 3450, 3467 vrede(n). - 3458 domsdaghe? - 3461 ende ghise
verbit (:): zoowel de imper. met voorafgaand pers. vnw. als de vorm met i. - 3470
wilt. - 3477 bere: heere, 't éénige onzuivere rijm ēr:êr in R. I; over den blooten
dierensoortnaam zie boven, op 3428. - 3478 wat sechdire toe (verg. 3384?). 3479:80 (A): in de rijsere: int ysere. - 3482, 3484 pays. - 3484 Met Firapeel dat si
ghinghen: het

1)

Over ver 3429 F (× A: vrouwe) zie Td. 192.
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éénige voorbeeld, zooveel ik weet, dezer constructie met ‘aanloop’ in R. I (wel in R.
II, b.v. 5719).
Wat al onbeantwoorde vragen en onopgeloste vraagstukken! Dat zij nog eens alle
een afdoend antwoord en bevredigende oplossing zullen krijgen door de vondst van
een of meer nieuwe volledige handschriften eener oudere redactie mogen wij
nauwelijks verwachten; al maakt ook de late vondst van hs. F dit niet geheel tot ‘een
1)
hopelooze hoop!’ In allen gevalle - dit zij hier terloops opgemerkt - dient met dit
vermoeden van eene andere, jongere herkomst van het slot natuurlijk ter dege
rekening gehouden bij eene critische teksteditie.
De door de bovengenoemde overwegingen opnieuw gewekte twijfel aan de
authenticiteit van het slot geeft voedsel aan het vermoeden eener h e r h a a l d e
om- of bewerking, eener onderscheiding van twee o f m e e r dichters. En dit
vermoeden wordt wellicht versterkt door een nieuwen getuige in dit langdurig geding.
2)
Wijlen Prof. Dr. Eduard Sievers , de in latere jaren vooral door zijne
‘schallanalytische’ theorieën en proeven over de ‘sprachmelodie’ zoozeer vermaarde
germanist, van wiens onderzoek ook van onzen - juist wegens het vraagstuk van
het dubbel auteurschap voor zoodanig onderzoek in 't bijzonder aangewezen Reinaert èn Kloeke èn ik reeds meer dan ééns gewaagd hebben (Td. 239, noot 2;
2

Tschr. XXXVIII 48, 54; Td. 78, 92), heeft na eene voordracht op 11 Dec. 1923 te
Leiden over ‘Eddaforschung und Schallanalyse’ de groote vriendelijkheid gehad mij
een schematisch overzicht zijner bevindingen bij het laatstbedoeld onderzoek van
Reinaert I

1)

2)

En inderdaad: kort na 't schrijven van 't bovenstaande verblijdde De Vreese ons met het
bericht der vondst van althans enkele schamele fragmentjes van een hs. (zie Hand. Lett.
1933/4, 59, noot 2)! Over welke brokstukjes ik hier nog niets meer kan mededeelen dan in
den Rotulus III, nr. 2, blz. 25, nr. 1640 van den heer E. van Scherling (te Leiden) te lezen
staat.
Zie Frings' fraaie levensschets in PBB. LVII I-XVIII.
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AERNOUT
DEG. MU.
A

WILLEM
DEG. MU.

C
DEG. MU.

X
DEG. MU.
1-6, 7-10

11-302 = 11-308

303-7 = 309-13

308-476 = 314-486

477-80 = 487-90

481-4 = 491-4

485-6 = 495-6

487-98 = 497-508

499-503 = 509-13

504-5 = 514-5

506-7 = 516-7

508-92 = 518-602

593-9 = 603-9

600-23 = 610-33

624-8 = 634-8

629-40 = 639-50

641-7 = 651-7

648-55 = 658-65

656-8 = 666-8

659-65 = 669-75

666-8 = 676-8

669 = 679

670-3 = 680-3

674 = 684

675-81 = 685-91

682-3 = 692-3
{684-719 = 694-729
{720 = 772
{721-744 = 747-70
{745 = 771
{746-51 (geschrapt)
{752-62 = 730-40
{763-5 = 741-3
766 = 744
767-8 = 0
(geschrapt)
769 = 745

770 = 746

771-90 = 773-92

798-803 = 804-9

791-7 = 797-803

804-7 = 810-3
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808-17 = 814-23
947-53 = 953-9

818-946 = 824-952
954-5 = 960-1

956-63 = 962-9

964-85 = 970-91
1001-27 = 1007-33 986-1000 =
992-1006
1028-1146 =
1034-1152

1147-8 = 0
(geschrapt)

1149-88 = 1153-92
1189-1200 =
1193-1204

1201-2 = 1207-8

1203-9 = 1209-15

1210-1675 =
1216-1681

1676-8 = 1682-4

1679-1860 =
1685-1872

B

1880-2 = 1892-4
1901-15 = 1915-9

1861-79 = 1873-91

1883-1900 =
1895-1912
1906-c. 2191 =
1920- c. 2235

2191-2211 =
2235-2255

2212-2318 =
2256-2362

2319-21 = 2362-7

2322-2511 =
2368-2558

2512-30 = 2559-77

2531-2720a =
2578-2768

2721-55 =
2769-2803

2756-62 = 2804-10 3096-3103 =
3146-53

2763-3070 =
2811-3120
3071-95 = 3121-45

3329-38 = 3377-86

3104-3328 =
3154-3376

3348-9 = 3396-7

3339-47 = 3387-95

1)

3350-6 =
3398-3404

3357-9 = 3405-7

3360-77 = 3408-25

3378-84 =
1)
3426-32

De verzen, overeenkomende met M. 793-6 (< 787-90), 1205-6 en 3439-84, ontbreken in F
en zijn dientengevolge niet gekeurd door S., evenmin als de door Degering (in deze
d i p l o m a t i s c h e ed. ten onrechte) aan A ontleende verzen.
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ter hand te stellen en ten gebruike af te staan. Zooals ik t.l.a.p. reeds gezegd heb:
al moge men, zelf ongevoelig voor deze fijne klankverschillen, min of meer
wantrouwig staan tegenover dit, voor oningewijden (‘profani’) ietwat verbijsterende,
aan de wichelroede herinnerende ‘spel’ met metalen staafjes en figuurtjes, het ware
toch stellig voorbarig en onvoorzichtig, daaraan alle waarde te ontzeggen. In allen
gevalle dunkt mij de uitkomst dier proefnemingen op dit stuk voor de oplossing van
1)
ons vraagstuk niet gansch onbelangrijk en eene ruimere mededeeling stellig waard .
Ziehier dan het tabellarisch overzicht, naar Sievers' eigenhandig geschrift. Omdat
S., helaas, den tekst van hs. F, naar Degering's uitgave, gebruikt heeft - alles bijeen
toch zeker minder oorspronkelijk, minder Vlaamsch, en waarin juist de door mij
mede verdachte 46 slotregels van hs. A ontbreken! -, heb ik zijne verscijfers (naar
2)
F) en die van mijne, hier overal aangehaalde, critische editie naast elkaar gesteld
(zie blz. 162-3).
Deze uitslag van een objectief, technisch-philologisch onderzoek geeft wel een heel
ander beeld te zien dan de subjectieve, psychologisch-aesthetische beschouwingen
over de artistieke eenheid van het gedicht ten bewijze van (Willems?) éénig
auteurschap. Een beeld, in 't algemeen zeker meer gelijkende op het mij voor den
geest staande, hierboven onderstelde en geschetste. Mocht deze proef betrouwbaar
en beslissend blijken, dan ware er in Reinaert I geen sprake van ééne omwerking,
dan zijn daarin niet minder dan v i e r verschillende ‘stemmen’ te hooren, d.i. handen
te onderkennen; hier en daar is de tekst dan zelfs een brokkelvloer van miskleurige
steenen! Volgens deze tabel zouden van de 3484 versregels mijner uitgave niet
alleen:

1)

2)

2

Ik vermeld hierbij nogmaals (zie reeds Td. 78) het soortgelijk onderzoek van mijn gewezen
ambtgenoot Van Wijk, die, naar eene andere methode dan S. werkende, eveneens in R. I
verschillende stemmen hoorde, wijzende op meer dan één omwerking, al kon hij niet tot een
stellige, nauwkeurige uitkomst geraken.
Met wijziging der verzen 741-796 (zie boven, blz. 35, noot 2).
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a. door een (eersten?) omwerker (Willem?) in het eerste gedeelte, A, niet minder
dan c. 1050 verzen ingelascht of gewijzigd zijn: o.a. een groot deel van Brune's
gevecht met de boeren (maar toch n i e t de g e h e e l e door mij naar L, B enz.
omgezette passage, 730-814, wèl weer het naspel daarvan, 824-952), het grootste
deel van Tibeerts avontuur en ook van R.'s biecht aan Grimbeert (1034-1192 en
1216-1681); maar ook, omgekeerd:
b. in het tweede gedeelte, B, ruim 600 verzen afkomstig zijn van den eersten
dichter, Aernout: o.a. vele die gewagen van Ermerijcs schat (2235-55, 2559-77), de
aanhef van Nobels aanspraak, R.'s vertrek als pelgrim, zijn komst te Maupertuus
en zijn wraak (2769-2803, 2811-3120); voorts:
c. door een tweeden bewerker (C), a l l e e n in B, enkele passages, samen ruim
800 verzen, ingelascht zijn: o.a.R.'s overdenkingen en redewisselingen, zijne
openbare biecht onder de galg, tot aan het verhaal van E.'s schat (1920-2235), de
door Brune opgeroepen heerban, de fabel der pude, R.'s absolutie en vrijspraak,
en ook (toevallig of niet?) zoogoed als alle gewag van plaats- en persoonsnamen
(naar de orde van hun voorkomen: Belsele, Ardennen, Vlaendren, Waes, Hijfte,
Gent, Aken, Lonnen, Elve, Somme, Sassen, Doringhen, Hulsterloo, Criekenpit,
Parijs, Colne, Meye (?), Leie, Jordane, Rome; Gente, Tibout (Reinout?), Rijn,
Herman; in B zouden Scouden en Gielijs (Jufroet) van Aernout zijn, en Ermerijc bij
1)
Aernout en in C voorkomen ; en eindelijk zouden:
d. door een vierde, omwerker of afschrijver (X), in A telkens enkele regels (samen
100, o.a. de eerste proloog, 1-10, waarin 't gewag van Willem!), in B (a l l e e n a a n
't s l o t !) wederom telkens eenige regels (samen 30 van hs. F) - en ook misschien
in de daarop in hs. A nog volgende (doch in F ont-

1)

In A zouden Malcrois, Pol(l)ane(n) (ook in B), Portaengen en Portegael aan Aernout;
Mompelier, Boloys, Vermendois aan Willem; Elmare aan A. en W., Abstale aan X ten deel
vallen. Verg. Td. 204-7.
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brekende en dientengevolge door Sievers, jammer genoeg, niet gekeurde) 46 verzen,
besloten met het acrostichon? - gewijzigd of ingelascht zijn.
Van deze vier categorieën is de onder b genoemde de aanvankelijk meest
bevreemdende, immers oogenschijnlijk strijdig met de voorstelling eener j o n g e r e
o m werking van A door Willem. Maar zij is, voeg ik er aanstonds bij, geenszins in
strijd met mijne bevinding, dat wel vele woorden enz., door den B-dichter (Willem)
in A ingelascht, van zijne omwerking getuigen, maar dat toch ook, schoon minder
in getal, in B hier en daar A-woorden voorkomen (zie Td. 186-95). Men kan zich
verliezen in gissingen ter verklaring hiervan (zie reeds Td. 266, noot 1). Men kan
ook gissen naar de chronologische (en topographische) betrekking tusschen ‘Willem’
en ‘C’. Ik bepaal mij voorshands liever tot het mededeelen van het bovenstaande.
Evenmin wil ik thans nagaan - wat hier al te veel plaats zou vergen - of, en in
hoeverre, de door mij bevonden lexicale discrepanties juist voorkomen in de door
Sievers aan verschillende dichters toegekende gedeelten, in hoeverre dus de
uitkomsten der twee methoden van onderzoek en onderscheiding ook in
bijzonderheden met elkander (en met de ben., in C te bespreken, chronologische
vondsten) strooken. Alleen wijs ik er op, dat vele der door mij wèl in de laatste 80
slotverzen, elders niet of zelden aangetroffen eigenaardigheden inderdaad juist
worden gevonden in de althans 30 door S. aan X toegekende slotverzen van hs. F
(3361-92 = M. 3409-38).
o

Nog merk ik op 1 dat de afscheiding tusschen A en B volgens S.' onderzoek
weliswaar niet juist bij 1750 of 1892 valt, maar dat dit, volgens Kloeke's onderzoek
door Willem sterk geïnterpoleerde of omgewerkte, verbindende tusschenstuk
1750-1892 toch wel bijna geheel zijn plaats vindt i n eene passage, 1685-1872, die
(doch geheel onvermengd) aan Willem wordt toegekend, waarna echter 1873-1891
o

nog weer van C zou zijn; 2 dat ook Kloeke's u i t s cheiding, als interpolatie
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1)

van Willem (B) in A, van 1524-1641 slechts ten deele door S. bevestigd wordt, in
zooverre deze passage slechts een deel uitmaakt van een veel grooter, door S.
o

g e h e e l aan W. toegekend stuk 1216-1681; 3 dat ditzelfde geldt van mijne
uitscheiding van de fabel der pude: 2310-40, deel van 2256-2363.
Hoewel deze uitkomsten van S.' onderzoek dus niet in alle bijzonderheden met
de door mij langs een anderen weg gevondene strooken, schijnen zij ze in 't
algemeen toch zeker wel te bevestigen. Een nauwkeurige, zuivere onderscheiding
van hetgeen aan Aernout, Willem of een of meer andere, jongere bewerkers
toebehoort moge wellicht nimmer bereikbaar zijn, als slotsom van al deze
overwegingen mogen wij toch, dunkt mij, wel den versterkten indruk vaststellen van
een vrij ingewikkeld samenstel, van een dubbel, allicht driedubbel, misschien zelfs
vierdubbel auteurschap, waarbij in 't algemeen, in hoofdzaak aan Aernout de (iets
grootere) eerste helft, aan Willem de tweede helft (behalve de c. 100 slotverzen)
toegekend mag blijven; met welke uitkomst ik mij, liever dan allerlei vernuftige
gissingen te wagen, thans wil vergenoegen.
O e s t g e e s t , April 1933.
J.W. MULLER.

1)

2

Tschr. XXXVIII 34-64; Td. 90-5.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

168

Aantekeningen bij de lectuur van Heijermans
Bij het lezen van het werk van Herman Heijermans maakte ik enige taalkundige
aantekeningen, die echter geenszins aanspraak maken op volledigheid.
Veelvuldig voorkomende dialectwoorden als me voor we, het en heit voor heeft,
mot voor moet, dikkels voor dikwels enz. enz. worden hierna niet eens vermeld. H.
schreef echte volkstaal, altans dit wilde hij, en toch is ook hij onder de invloed
gekomen van de stijl der Nieuwe Gidsers, op wie hij juist om hun mooi-schrijverij
1)
zo formidabel kon schelden, vooral in De Jonge Gids (1897-1901).
Die invloed openbaart zich het sterkst op het gebied der woordvorming, met name
bij het verbum, doch ook op syntacties gebied, zoals uit het volgende zal blijken.
I. Over het transitieve gebruik van het ww. opletten.
1. Opvallend is het veelvuldig transitieve gebruik van het ww. opletten. Het Ndl.
e

Wdb., X, 993, zegt hieromtrent, dat dit ontstaan is sedert de tweede helft der 19
eeuw, blijkbaar onder invloed van opmerken. Voor mijn taalgevoel zit in dit transitieve
gebruik toch nog steeds iets stuitends. Ook bij andere auteurs komt dit ww. wel
aldus voor - zo las ik b.v. bij De Meester: ‘Zonder dat zij het opgelet had’ (Allerlei
Menschen, 279) - doch ik betwijfel, of er wel een auteur valt aan te wijzen, bij wie
dit zo veelvuldig het geval is als juist bij H. De volgende dertig plaatsen, die
gemakkelik met evenveel andere aangevuld kunnen worden, mogen dit duidelik
maken.
Ik schrijf slechts een paar teksten over, en verwijs verder naar de vindplaatsen.

1)

Zie ook Museum, 1933, 175.
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1)

‘Dat had ze opgelet’ (F. IV, 189) ; ‘Heb ie niks opgelet’ (F., V, 58). Zie verder F., I,
231; V, 122 en 148; X, 170; XII, 16; XV, 79; XV, 65, 75 en 199; XVI, 19;
Droomkoninkje, 79, 103 en 104; Diamantstad, 114; Vuurvlindertje, 114; Duczika, 1,
107 en 275; De moord in den trein, 101, 187; Trinette, 10; Eva Bonheur, 24; De
roode Flibustier, 1 en 82; De Morgenster, 27; Kamertjeszonde, 220; Joep's
wonderlijke avonturen, 82 en 84.
2. Is eenmaal de eerste stap op de verkeerde - of wil men liever op de nieuwe - weg
gezet, dan volgt de tweede van zelf; in casu dit transitieve gebruik van het ww.
opletten is voor H. blijkbaar zo gewoon, dat hij dit ww. passief gaat bezigen met een
of ander subjectwoord. Nochtans vindt men hiervan slechts schaarse voorbeelden.
‘Zonder dat we opgelet werden, gingen we ‘de Marken-Controlle’ voorbij (F., XV,
10). ‘In Berlijn..... wordt niemand zoo opgelet als in 'n kleine stad’ (F., XV, 216).
Zie verder o.a. Vuurvlindertje, 34 en 162.
3. Ook gebruikt H. het ww. opletten wel eens intransitief zowel in de zin van opmerken
als aandacht schenken aan. De voorbeelden echter zijn, vergeleken bij die sub 1,
in de minderheid. ‘Op een dag - wanneer weet 'k niet - en dadelijk let je op een bobo’
(F., VIII, 177); - ‘eerst, als ie positief wist, dat ze niet op 'm lette’ (F., XIII, 71). Zie
verder o.a. F., XVI, 55 en 113; Kamertjeszonde, 192.
II. De neiging tot beknoptheid in uitdrukking is ook in H. werk met talloze voorbeelden
te illustreren. De Vries wees in het algemeen reeds op dit taalverschijnsel in De
Nieuwe Taalgids, XIX, 82 e.v. Vooral na de oratio recta is deze beknopte
woordvorming schering en inslag, hetgeen waarschijnlik zijn oorzaak vindt in het
feit, dat een auteur bij voorkeur vermijdt dezelfde woorden telkens te gebruiken. Na
de oratio recta toch

1)

F. = Schetsen door Samuel Falkland.
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is de keuze tussen ww. als zeggen, spreken, vragen, antwoorden enz. vrij beperkt.
Bovendien zijn de korte vormen expressiever, meer met affect geladen. Ik behoef
er wel niet aan toe te voegen, dat de hierna volgende gevallen ook bij andere
schrijvers na '80 voorkomen. Voor H. echter, die een volksschrijver wenste te zijn,
zijn ze des te meer opvallend, omdat ze zo gewild literair zijn.
We onderscheiden de volgende gevallen.
1. Twee werkwoordsvormen zijn tot één vorm versmolten. Hierbij komen de
volgende tiepen voor:
a) Werkwoordstam + verbum finitum, resp. part. praes. of inf. Dit tiepe komt vrij
veel voor. De vormen kunnen ontstaan zijn uit een verbum finitum + part. praes. of
uit twee gecoördineerde vormen.
Vgl. O v e r d i e p , Mod. Ndl. Gramm., § 63.
Voorbeelden: ‘Vuil mamser! Màmser! ‘huil-schreeuwde het Joodje’ (Sabbath, 1).
‘.... jodinnen heupwieglend als knortrappende poesen’ (Sabbath, 9). ‘Door den
dronken nevel.... begon de werkelijkheid van 't gebeurde.... 't rinkel-storten van den
goud-spuwenden wekker.... aan te schimmen (Duczika, 202).
Zie verder o.a. Sabbath, 13, 22, 32, 81; Falkl., XII, 192; Duczika, 181, 182, 188,
190, 275.
b) Verbum fin. + verb. fin.; het eerste is een sterk, het tweede een zwak ww. Dit
tiepe is vrij zeldzaam.
Voorbeelden: ‘Dan was 't bij de Italianen’, sprak-fluisterde Poldi (Duczika, 181).
‘Is 't van?’ vroeg-aarzelde moe (F., VIII, 215). Ook bij De Meester komt dit tiepe
voor. ‘Weer zag-voelde hij, dat zij keek, onderzoekend’ (Carmen, 89).
2. Een adverbium wordt met het verbum finitum versmolten en komt voorop te staan.
Voorbeelden: ‘Og, wat maak-ie je de zappel’, kalm-beweerde Suikerboon (Sabbath,
30).
‘lk geloof an niks’, pootig-beweerde de barbiersvrouw (Kamertjeszonde, 202).
Zie verder o.a. F., XII, 5; Sabb., 66; Kamertjeszonde, 21; Interieurs, I, 4; F., VIII,
5.
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3. Een adv. wordt zelf verb. fin., terwijl dit laatste òf geheel verdwijnt, b.v. stevigden
in plaats van stonden stevig, òf op het adv. resp. voorz. na, b.v. omgladde in plaats
van zat glad om. Hiervan komen talloze voorbeelden voor.
‘Z'n dikke lach smakelijkte door de remise (F., IX, 92). ‘De jas omgladde het
aanzwammend buikje (F., XIV, 55). Zie verder o.a.F., XII, 6 en 12; Biecht eener
schuldige, 21; Kamertjesz., 159 en 244; F., VIII, 8; F., XIII, 2, 81, 91; F., XIV, 2, 53,
55, 95; Gevleugelde Daden, 69, 70, 100, 110, 129, 160.
III. Veelvuldig wordt bij de oratio recta het subject weggelaten. Ook Van Ginneken
(vgl. Handb. der Ndl. Taal, II, 35), handelend over het Joden-duits, wees hierop,
toen hij schreef: ‘Het subject wordt opvallend vaak weggelaten’. Dit weggelaten
subj. is òf wel het pers. vnw. van de eerste pers., dus ik, òf wel dat van de derde,
dus hij, zij, het, 't. Vooral het zwaktonige 'k en 't zullen het gebruik bevorderd hebben.
Voorbeelden van het weglaten van ik, 'k: ‘Beklaag je’ (Ghetto, 21). ‘Heb 'r een
heele partij van’ (Ghetto, 23).
Zie verder o.a. Ghetto, 24, 29, 31; Glück auf, 133; De Wijze Kater, 19.
Voorbeelden van het weglaten van hij, zij, het, 't: ‘Maakte 'n drukte van z'n zoon’
(Ghetto, 32). ‘Interesseert me niet, Hoogheid’ (De wijze Kater, 49).
Zie verder o.a. Ghetto, 30, 38, 41, 87, 92, 100; F., XVI, 198, 211; Glück auf, 14,
44, 65, 76, 85, 121.
IV. Enkele Joodse eigenaardigheden.
Voorbijgegaan worden hier de Jiddiese woorden, die vooral in zijn joodse werken
als Sabbath, Ghetto enz. zeer talrijk zijn.
1. De Joden hebben een sterke neiging om stemloze spiranten stemhebbend te
maken. Ik merk dit om zo te zeggen dageliks bij mijn Joodse leerlingen. Sporen
hiervan vindt men ook bij H.
‘Vader fronsde norsch de wenkbrauwen’ (F., VII, 129).
Zie verder o.a. polsde (F., XV, 46 en Interieurs, II, 20), schuivelend (F., VIII, 42),
ritsden (Interieurs I, 102).
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Onbeschaafde Joden maken ook andere stemloze consonanten stemhebbend en
spreken de v uit als een w. Vele voorbeelden hiervan kan men vinden in de schets
Begrafenis (Interieurs I, 1). Ik schrijf slechts de volgende plaats over: ‘Ogh, wadde
groode woorde! .... Waardoe diene zulleke groode woorde? Ik hou niet van groode
woorde (Interieurs I, 8). Zie verder o.a. Interieurs I, 10, 13, 19, 52.
2. De Joden hebben er meer moeite mee dan niet-Joden om de de-woorden en de
het-woorden uit elkaar te houden. De oorzaak hiervan is te zoeken in het Jiddies.
Wie weet, dat eerst sinds de Franse tijd het Jodenduits langzamerhand in onbruik
raakte (vgl. Van Ginneken, Handb. der Ndl. Taal, II, 34 en 37), zal deze weifeling
tussen de geslachten begrijpelik vinden.
“En maak nou maar, dat jij van de erf komt en gauw!” Zoo, ik van de erf af’ (Ora
et Labora, 27).
‘Over de mysterie.....’ (De wijze Kater, 98).
‘Dan is 't jammer voor den snoer’, zei ze spijtig (F., XVIII, 24).
3. Het voorz. over komt voor in de betekenis van wegens en in die van gedurende
in uitdrukkingen, die in het hedendaags A.B. onbekend zijn.
‘Over wat straf jij je maag?’ (Ghetto, 48). ‘Levi en z'n vrouw zijn over Sjabbes bij
d'r dochter (Ghetto, 83).
Wel komt het voorz. over in genoemde betekenis ook wel in het hedendaags A.B.
voor, maar vrij zeldzaam en slechts in bepaalde gevallen. Vgl. Ndl. Wdb., XI, 1592,
G. 2) en 1595, 4.
4. Terwijl wij spreken van: iemand de groeten doen, spreken de Joden van iemand
de groeten geven.
‘Nou, Merie, zel je Henk groete van me geven?’ (F., VII, 239). Zie o.a. ook De
Meid, 18.
5. Merkwaardig is verder het gebruik van opzitten en neerzitten in de zin van opstaan
en gaan zitten.
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‘Dan met 'n ruk zat ik op’ (De roode Flibustier, 243). Zie ook o.a. Kamertjeszonde,
191. ‘Baumgarten..... zit neer (Glück auf, 3).
6. Verder zijn de Joden geneigd ww. reflexief te gebruiken, die dit in het A.B. niet
zijn òfwel ze bezigen een bez. vnw. tegen ons taaleigen in. Herhaaldelik b.v. schreven
mijn leerlingen in een brief: Ik neem mij de vrijheid...... Ook dit zal wel aan invloed
van het Jiddies toe te schrijven zijn.
‘Zegt de juffrouw nee, dan retireer ik me van zelf’ (De Moord in den Trein, 117).
‘Jij valt telkens in de rede en neemt je gelijk’ (De Wijze Kater, 98), h.d. nimmst
dein recht.
V. Als min of meer zeldzame frequentatieven zijn te beschouwen hangelen (vgl.
Freq., I, 195), knikkelen (vgl. Freq., I, 285), lachelen (vgl. Freq., I, 361), lacheren,
de

schokkeren (schokkelen komt reeds voor in de 17 eeuw, vgl. Freq., I, 381),
snikkeren, voortwuieren, voortjagen. Dit laatste ww. heb ik slechts op 3 plaatsen
aangetroffen; de herkomst is mij duister. Zie o.a.F. XVIII, 193, hangelde, F., VIII,
15, knikkelde; Sabbath, 22, kniklachelde; F., XVI, 44, lacherde; Wat niet kon, 48,
terugschokkerend; Kleine Verschrikkingen, 178 en 179, snikkerde; F., VIII, 46,
Duczika, 43, Van ouds ‘De Morgenster’, 61, voortwuierend, wuierde en wuiert.
VI. Sommige bijw. en bijw. bepalingen worden als bnw. gebruikt en verbogen. Ik
behoef er wel niet bij te voegen, dat dit niet alleen bij H. voorkomt.
‘Het moet wel onaangenaam zijn, beleefdheidshalve in zulke sluipende, altijd
weg-ge oogen te kijken’ (Kamertjeszonde, 119).
‘Later in de tent, zag 'k hem werken, 't op-pe lichaam wringen’ (F., VIII, 124). Zie
verder o.a. Joep's wonderlijke Avonturen, 162; F., VIII, 116; XI, 35; XVII, 45.
VII. Om een plasties effect te bereiken wordt het verbum finitum voorop geplaatst.
Vgl. O v e r d i e p , Moderne Ndl. Gramm., § 314.
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Zong alleen het helmengewir, bogen onrustig de helm-biezen, schudden de
krekelkopjes driftig de hoofden, slierden de takjes met knorge cadans over den
bodem, als windstooten en buldring rustten een wijle (F., VIII, 66).
VIII. Evenals bij andere volksschrijvers worden zwakke ww. soms sterk vervoegd.
Vgl. O v e r d i e p , Moderne Ndl. Gramm., § 140, 20.
De hoed zwonk dan (F., XII, 203).
‘Kom dan!’ wonk pa (F., VIII, 2).
‘.... slechts zij die weten, hoe hulploos, gefnoken, doorradbraakt een zeezieke
zijn kan, vermogen zulks te beseffen (F., VIII, 94).
‘Is de Fransche fox van me schoonzuster d'r zoon?’ gnoof Isidoor (F., XIII, 35).
IX. Een merkwaardige vorm is roopen voor roepen. Ze is wellicht te danken aan
Heyermans' Rotterdamse afkomst. Persoonlik altans ben ik bekend met een
ouderwetse Rotterdamse familie uit het gewone volk, bij wie de praesensvormen
van roopen en het verl. deelwoord geropen zeer gebruikelik zijn.
Deze ō uit germ. ō voor lab. en gutt. cons. is tans een speciaal Zuidhollands
taalverschijnsel. Vgl. V a n W e e l , Het dialect van West-Voorne, § 81.
Voor deze ō in het Delflands van Huygens, zie Tijdschr., XVIII, 161.
Voor het geografies gebied dezer ō in de middeleeuwen, zie S. H o f k e r , De Taal
van Melis Stoke, 53; T i e m e y e r , Klankleer der gedichten van W.v. Hildegaersberg,
§ 118 en vooral F r a n c k , Mnl. Gramm., § 30.
‘'k Weet toch wel wad 'k roop’ (Diamantstad, 137).
Zie verder o.a.F., VII, 93; Diamantstad, 35; Schakels, 13.
X. Het verl. deelw. als bnw. gebruikt en voorafgegaan door een bijw. mist soms het
prefix ge-.
Vgl. K a r s t e n , Het dialect van Drechterland, § 78, 6 en 7. scheeftrapte hakken
(Sabbath, 21).
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weg-krabde gaten, warm-stookte kamer, geel-schuurde koppen, witschaafde boomen,
stukbarsten glas (Diamantstad, 124, 136, 146, 195, 423).
XI. Ten slotte nog enige min of meer zeldzame woorden.
1. aschmedij / rasmodee.
Het woord is ontleend aan het hebreeuwse asmodai, waarvan de eerste betekenis
koning der onderwereld en de tweede de onderwereld zelf is. In de Amsterdamse
volkstaal gebruikt men tans de vorm rasmodee in de uitdrukking: Loop naar de
rasmodee. Deze vorm is ontstaan door middel van het Duitse der asmodai.
‘Laat 'm loope naar de aschmedij’ (Interieurs, I, 25).
‘'t Huis, 't heele huis gaat na de raschmedij (Diamantstad, 419).
Zie verder o.a. Diamantstad, 135 en 249.
2. boschje = een soort roggebrood.
Zelf tekent H. in een noot hierbij aan: ‘Een fluit en een knip.... zijn gewone brooden,
edoch 'n boschje genre rogge’ (F., IX, 40).
Wellicht hangt het znw. samen met de plaatsnaam Den Bosch. De oorspronkelike
betekenis zou dan zijn: een soort roggebrood, zoals men in Den Bosch bakt. Zo is
in de Noordhollandse volkstaal bekend het woord swisser voor een Zwitsers brood.
3. kneuig = knus, gezellig.
Met het znw. kneu, vlasvink zal dit bnw. wel niets te maken hebben. Waarschijnlik
is het verwant met het mnl. cnodde, mhd. cnode, knote. Kil., 306, geeft knodde,
knoop, knobbel als verouderd. Vgl. ook De Bo, 477, knoddig, schoon, bevallig,
aangenaam.
De eu is dan te beschouwen als dialecties evenals bleu naast blode en de
betekenisontwikkeling is precies dezelfde als bij knus, n.l. via de betekenis dicht op
een naar de betekenis gezellig bijeen, aangenaam.
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Vgl. F r a n c k -V a n W i j k , i.v. knus.
Ik vond het woord, dat bij H. vrij veel voorkomt in geen enkel wdb. opgetekend.
‘Voor Betty had ze niets dan lieve woordjes, niets dan kneuige toespraakjes (F.,
XI, 86).
Zie verder o.a.F., VIII, 74; XI, 120 en 177; XIII, 174; XVI, 43; Kleine
Verschrikkingen, 104.
4. Kudderen = afwassen, schoonmaken.
Het woord is niet opgenomen in het Ndl. Wdb. Vgl. Freq., II, 295; Deutsches
Wörterbuch, V, 1568, kodderen, nordd. wäsche halten, waschen (pomm.) gewönlich
koddeln, kleine wäsche halten.
‘Die had vandaag 'r dribbelbui, die had den heelen morgen geredderd en in 't
keukentje gekudderd (F., VIII, 12).
Zie verder o.a.F., XIV, 229; Sabbath, 40.
5. moesig = vuil, smerig.
Het bnw. is te beschouwen als een afleiding van het ww. moezen, morsen,
knoeien. Vgl. het Ndl. Wdb., IX, 990, moezen, III; Fri, Wdb., II, 174, moesje = morsen
met water.
‘..... en die moesige kachelpijpen’.
‘Een behangsel van moesige vakken.
Vgl. De N. Gids, 1930, II, blz. 419 en 427.
6. vleermuis = een onbeschermde gaspit, zoals deze vóór de electriese verlichting
vooral bij trappen en in gangen werd aangetroffen. Waarschijnlik aldus genoemd,
wijl deze vlam door het fladderend bewegen enigszins de vorm kreeg van een
vleermuis.
‘In het vieze gangetje brandde 'n vleermuis (Biecht eener schuldige, 66).
Zie verder o.a. Bloeimaand, 44; F., XI, 140.
Amsterdam.
G. KARSTEN
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Enkele betwistbare mouilleringen, vooral jij, je.
In Ts. 45, 23 vv., behandelt Verdenius ‘de aanspreekvorm ie (i-j) in onze oostelike
de

provincieën’. Die vond hij niet vóór de 16

eeuw, en na 'n conjunctie of pronomen,

de

evenals buiten enclisis, niet vóór de 17 . Maar uit de Mnd. Gr. van Lasch haalt hij
de

aan, dat 'n Munsterse spraakkunst uit het midden der 15 eeuw (uitgeg. in Ndd.
Jb. 3) bij de declinatie als voc. opgeeft (o) je (ge) manne (wyve, vrouwen), doch bij
de conjugatie als 2 pl. gy lesen. Dit je staat tot jĭ zoals we tot wĭ; het is de bij
klemloosheid ontstane vorm. Opmerklik dunkt mij hier alleen 't algemeen ndd.
verschijnsel, dat men gy en geen ghy vindt, o n v e r s c h i l l i g of 't p r o n . e n c l i t i e s
i s . Hierop wijst Lasch, Mnd. Gr. 180 rr. 3 vv.: ‘Zu beachten ist, dasz gh nicht mit
dem jüngeren g wechselt, das auf i, j zurückgeht oder hiatustilgend steht in seigen
säen, ferner in gimmer und anderen mit io zusammengesetzten partikeln, auch gy,
gik’ (acc. van gy). En § 349 beredeneert: j uit schijnt aanvanklik zonder of met
geringe wrijving gesproken, zodat deze j niet met g samenviel, en daarom ook niet
in 't schrift met gh wisselde. Ik zou onderstellen: de klank was, of was vrijwel, die
van ndl. j. Van der Meer, Gramm. der nnl. Gemeinspr., zegt op blz. 13: ‘j wird im
Niederländischen fast ohne Reibung gesprochen’, dus niet als de Noordduitse j,
die, zoals o.a. Viëtor konstateert ‘stimmhafter Reibelaut’ is. Lasch komt p. 181 tot
het besluit, dat in gy enz. 'n mnd. palatale spirans, zelfs vóór donkere vocaal,
gesproken werd, een die anders was dan de voortzetting der oude j. Voor mij wil
dat zeggen: de ogm. j was in 't mnd. meer Reibelaut; in overeenstemming met de
j van mnd. jâr had de g van mnd. gy
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de klank van de ndl. j, of nagenoeg. Men vergelijke Grimme, Plattdeutsche
Mundarten, over j en g; in Ostbevern, dat het Westnedersaksies vertegenwoordigt,
is ‘stimmhafter Mittelzungenreibelaut’ eigen aan ʒī, welks begincons. niet de gewone
ch

ch

Duitse j is van jǭr ‘jaar’, maar ook niet de van istṛn, d.i. ook niet ich-Laut met
stemtoon. Duidelik is mij dit niet, want laatstgenoemde klank moet volgens fonetiese
beschrijvingen juist aan hd. Jahr toekomen; maar voor ons doel komt het hierop
aan: zoals mnd. gy 'n andere cons. had dan normale g, zo komt nog in 't Saksenland
de S o n d e r s t e l l u n g van die klank voor waar hij geen j is.
Dit herinnert aan wat Van Helten konstateert in Aofri. Gr. § 92 en Anm. 1: anlautend
vóór oude palataalvocaal, inlautend vóór oude ē̆ of na i wordt soms g maar meest
i geschreven, b.v. gecht, iecht ‘bekentenis’ (j gebruikte men in 't ofri. weinig); V.H.
kent hier aan de semivoc. 'n tussenqualiteit toe tussen g en j; en dezelfde spelling
en dus uitspraak komt voor bij hiatusvullende j, b.v. nîge, nîe (dit dus voor nîie)
‘novos’. V.H. maakt niet de gevolgtrekking die ook hier nodig schijnt: de klank was
meer consonanties, zoals die van ndl. j, hij naderde dus evengoed tot g als tot i.
Schijnbaar is er strijd tussen deze gegevens en die uit Groningen; maar reeds
Verdenius zegt, Ts 45, 24, noot 1, dat in 't Saksies binnen onze grenzen meermalen
ghi geschreven is. Uit ons Noordoosten (ten N.v. Overijsel) is weinig over waarin
‘gij’ voorkomt; enkele gevallen vond ik in de kroniek die 'n Groninger burger schreef
in 1534, '5 of '6, uitg. in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. 12. Ik vond met vocatief: Daerom,
y leve borgeren (123), Ghy leven borgeren (123, 124). Intertijd gaf ik reeds
voorbeelden van gron. gh voor j wanneer e volgde; Ts. 44, 26 noemde o.a. meygher
‘meier’, Meyghe ‘Mei’, Nighebrugge, paghement ‘betaling’. Soms trouwens komt die
spelling zelfs in 't (west)mnl. voor (z. Ts. XLV 98). De verbinding ji was zeldzaam,
maar men mag hier in Gron. evenzeer gh = j verwachten, en dus èn ghy èn y lezen
als ji. De toestand zal
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in Gr. wel geweest zijn als in Noord-Dl.: jī̆ naast de contractie ī̆. Ik durf dus niet
beweren: men m o e t y als ji lezen (y staat zelfs voor ì; z. verder volg. al.). In de
conjug. vond ik slechts een enclitiese vorm: Sedy (ziet gij) niet woe se hoer (hoe ze
hun) geschut verleggen (152). De verdere vrbb. zijn: dan wy begheren, y mycht (l.
nycht) meer uuthscheten wyllen (123), als y wal seen (123), soe als y hyer byeen
staen (170), daer y hoepen mede bewaert to syn (170), die begheren wy... y ons
weder schicken wyllen (171). Dat op blz. 170 graaf Edzard van Oost-Friesland
spreekt, maakt stellig niets uit. Men ziet hier verschil met de geld. en ov. teksten by
Verdenius: y komt in Groningen wél in aansluiting bij conjuncties voor, ja zelfs
niet-enclities, en dan mag 't verbum ook wel op 'n afstand blijven; y ons weder
schicken wyllen toont, dat y in Gron. toen reeds in elke positie stond. Maar ook dat
was gewoon mnd.
De ene postverbale vorm boven had y: sedy; dit past bij wat is opgemerkt Ts. 45,
24 noot 2, nl. dat tot ± 1600 -di in 't Oosten van ons land niet zeldzaam is, maar
versterkt niet het daar geuit vermoeden dat -di slechts 'n indringer is. Wie het
daarvoor houdt, kan zēd-ji spreken.
Wegens Verdenius' opmerking dat hij in de geld.-ov. stukken niet alleen geen
jij-je-vormen vond maar ook geen acc. met j-, laat ik hier uit graaf Edzard's woorden
het nodige volgen, hoewel de dat.-acc. en 't poss. met j-, voor wie die woorden
nadert van uit het mnd., niets vreemds hebben. ‘Myn alderlevesten ende ersamen
heren, guede mans ende frunde, soe als y hyer byeen staen! ... nademael yck...
noch myselven noch yu niet bescharmen kan, op dat ick ju yn geen groeten last
myt my brenghe, bedancke ick yu juwen eed ons eerdaghes gedaen... schelle yu
den eed qwyet... yu daer vry... aff kenne; ende stelle ju op yu vrye voeten ende
wylle, eenen heren toe keesen wel ju belevet... die ju bescharmen kan ende daer
y hoepen mede bewaert to syn.’ - Is y te lezen alsof er i stond, dan vindt het wel in
't mnd. zijns gelijke,
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maar geografies veraf; Mnd. Wb. laat bij dit pronomen geheel in de steek, maar z.
Lasch, Mnd. Gr. § 403 Anm. 9: ‘î im märkisch-sauerländischen hat j im anschluss
an die vokalisch anlautenden formen des gen. dat. akk. aufgegeben·’ Daar heerst
dus 'n toestand als in 't geld.-ov. gebied. Maar de vraag blijft, of in Groningen y
noodzaaklik bedoelt wat wij ji zouden schrijven, of wel, dat men daar èn jî en î (ev.
verkort) sprak. Tegenwoordig heeft de stad Gr. nom. jai, je, dat.-acc. jou (poss. joun,
met -n naar dien, mien, zien), maar in andere gron. tongvallen staat ie- (soms naast
jie-) tegenover joe (geen dat.-acc. zonder j-). Daar ook Westerwolde ie zegt, behoeft
Ommelands ie niet te berusten op ofr. ī̆ (naast jī̆).
In 't hele Saksies gebied is dus jî òf gebleven (in Duitsl. ook gî geworden) òf î
geworden (van vocaalwijziging kunnen we hier afzien). In het Gronings kan men
vergelijken, dat aan 'n ofri. jêre ‘aalt’ als relict niet alleen jier(e) beantwoordt maar
ook ier. O.-Frsl. deelt met Gr. jîr(e), jirre en met Frsl. jarre; noch dit noch ji, jo - in
sommige streken ju - heeft daar 'n bijvorm zonder j.
Met deze Saksiese vormen die i n a l l e p o s i t i e s voorkomen kan men 't
aanvanklik, naar alle schijn, s l e c h t s e n c l i t i e s e wnfr. (daarom nog niet
o u d wnfra.) -gy enz. niet op een lijn stellen. In Ts. 43 heeft Verdenius aangetoond,
dat ghy 'n gewone g had, maar in -gy, -ge, -gie vindt hij 'n ongewone beginklank,
ontwikkeld in sandhi. Hij duidt hem aan als ž (dž), en als 'n klank gelijk in usage,
-ie; ook de vocaal moest zich nog fixeren. Daaraan twijfel ik. De klank waarmee
men de genoemde Franse weergaf is niet uitgelopen op j en verklaart dus jij niet;
en 't enclities -gie van W.D. Hooft zal wel, evenals z'n -ge, bedoelen je (z. blz. 7).
Op den duur kon ik niet geloven dat de j van je en jij is ontstaan uit dž, de klank
die men reeds kende in vreemde woorden als usage (Ts. 43, 97). Deze immers is
wel vereenvoudigd tot z (spinazie, volkstaal lozeren, enz.), maar niet tot j. (In 't mnl.
was de d nog niet verstomd, blijkens spellingen
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1)

als usaedse , passaedse, rivaetse, pelgrimaedse, -dze). Daarom keerde ik telkens
weer en eindelik voorgoed terug tot wat ik schreef Ts. 47, 123: dat door het
belangrijke stuk van Muller, Ts. 45, 81-110, het toch zo weldoordacht betoog van
Verdenius vervalt. Er is, zo hoop ik aan te tonen, nog meer reden dan tevoren om
met Muller (en de door hem genoemden) in wvl.-ze.-holl. je de voortzetting te zien
van ji, terwijl men lang geen je schreef omdat het oostliker ghy schrijftraditie was
(natuurlik niet in vaste spelling). Ik bedacht daarbij ook dit. In W.-Vl., Ze. en Holl.
sprak men - dat staat vast door 't getuigenis van Joost Lambrecht - in 't midden der
de

de

16 eeuw zeker je, en toch is dit tot in 't begin der 17 eeuw bij geen Hollander
aangetroffen; bij dit allergebruiklikst woord kende ieder de schrijftraditie, zeker tevens
leestraditie (en denklik van de kansel enz. gehoord); bijgevolg schijnt het wel
gelooflik, dat die traditie v a n 't b e g i n a f , altans sedert onze oudste bronnen, 't
schrijven van 'n j-pron. heeft belet. Dit leek mij zelfs waarschijnlik toen ik merkte dat
m n d . je veel ouder is dan men bij Verdenius ziet, dus - hoewel eveneens slechts
in enkele oude bronnen te vinden - v e e l eerder zich vertoont dan mnl. je, zó vroeg
dat het beschouwd mag worden als inderdaad ji voortzettend. En gelijk in 't ags.
kan in 't mnd. en mnl. vóór ‘gij’ en ‘wij’ niet slechts de dentale muta ontbreken, maar
de

de

ook -n. Is het voor 't mnl. storend, dat de typus gingegy pas in de 2 helft der 14
eeuw voorkomt, ouder zijn gingcwi, ginewi - maar ook heetse = hetense, vlosi =
vloonsi en dgl., waarin dan 3 pl. zich moet hebben gericht naar 1 en 2 pl. Hoever
zulk 'n 3 pl. zich geografies uitstrekt, zou onderzocht moeten worden; in de prov.
Gron. hoort men wel gingwe, gingje, maar gingze alleen als sing., en als pl. gingn̥ʒe.
Ik noemde het ags., en ben daarin niet de eerste, want van 2 pl. zonder -t gaf Van
Helten in Vondel's Taal § 53 'n

1)

Mnl. Wb. usage zegt bij vijf saziën: ‘l. vsaziën, d.i. usaziën’, en bij saghen: ‘d.i. usagen’. M.i.
is dit ontbreken van u- 'n geval van procope; vgl. (as)sise, (i)storie e.a.
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verklaring; de reden waarom hij die in Mnl. Spr. niet handhaaft zal wel zijn, dat hij
de vorm in z'n mnl. lektuur pas laat aantrof. Maar in eerstgenoemd werk onderstelt
hij verband tussen ags. ‘cvedhe ge, fare ge’ en mooghje enz. bij Vondel in volkstaal,
spreeck gy enz. in Moortje; dat verband echter bestond voor hem toen in
physiologiese overeenkomst der uitgangspunten. Maar, was er niet het toen nog
niet gevoelde chronologies bezwaar, dan zou men veeleer h i s t o r i e s e
verwantschap aannemen, want de overeenkomst strekt zich, zoals we zagen,
grammaties verder uit (tot 2 pl.) en tevens geografies (tot het mnd.). - In Aofr. Gr. §
68 verklaart V.H. hôfse, breki, sceli, scelse uit -e-apoc.
Verdenius heeft 'n paar maal gewezen op je, ye in 'n Munsterse spraakkunst uit
de

het midden der 15 eeuw, vermeld door Lasch, Mnd. Gr. § 403 Anm. 9. Dit is
evenwel niet de enige en lang niet de oudste vindplaats.Lasch schrijft, dat in 't mnd.
naast gî gi staat je, ie, hoewel ‘nicht allzu häufig’, en dan volgen enige opgaven van
plaatsen (o.a. de Münstersche Gramm., hierboven genoemd); ‘dat is alles’, zegt Ts.
45, 31 v. Lasch wijst nl. als vrbb. op ‘Sächs. weltchronik 93, 161 u. ö, Himmelgartner
bruchst.; Anhalt, Kahle § 133’. Kahle, Die mnd. urkk.- u. kanzleispr. Anhalts im 14.
jh., zegt, dat in 'n Bernburger oorkonde ie naast gi staat zooals we naast wi; of ie
enclities is vernemen we niet. Maar de andere geschriften tonen, dat ook buiten
Munster g e e n beperking tot enclisis bestond. In Himmelgartner bruchst., door
Sievers uitgegeven in Zs. f.d. Phil. 21, 385-390, staat in de weinige mnd. regels die
de

over zijn van 'n hs. uit het m i d d e n d e r 13

a

e e v w : 1 r 10 ... ke ie, wat Sievers
b

volgens de lat. tekst aanvult tot Wene soke ie ‘Quem quaeritis’?; 1 r. 25 ie ne helde[n
mek] ‘non tenuistis me’. In Sächs. Weltchronik, de oudste mnd. litteraire prozatekst
(zegt Lasch, blz. 5 bov.), leest men op blz. 93 driemaal je scolen ‘gij zult’ en eens
dat scole ye, verder je werden los en Je herren, ic wille ...; op blz. 161 Herre, wille
je, dat ic iu diene, je solen ... en je sin ‘gij zijt’. Maar ik heb de zaak
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niet ter wille van 't mnd. onderzocht, en kan alleen nog toevoegen a.w. 184 je hebbet;
170: ‘Herre, ic lovede [beloofde] den vorsten, dat ic in dat gůt lege, ic ne lovede in
des nicht, dat je it nicht werden ne nemen, swenne je geweldich worden’; 160 naast
tweemaal we solen: sterve we en irwere we ‘verweren wij’ (daar de zinnen cond.
zijn, zou er zonder inversie wel sterven, irweren staan, niet -et, zoals op dezelfde
blz. in de ind. we hebbet); 179 ‘Daer wille we en wenich van seggen’ (zonder inversie
zou er staan we willet). Men ziet: bij inversie ontbreken -t en -n van 1 en 2 pl. - en
noch je noch we is tot enclisis beperkt. - Zoals te verwachten was, vallen -t en -n
evengoed weg vóór wi en gi. Hadden we zulke teksten in 't os., dan zou er wel ge
ne heldu mik en dgl. staan.
Wanneer in 'n oud geschrift vóór ‘gij’ de -t ontbreekt hoewel die tot heden bewaard
is in de streek waar dat geschrift ontstond, dan is de vorm niet voor inheems te
houden. In Racer, Overys. Gedenkst. IV 200 (volgens R. vóór de Spaanse troebelen
afgeschreven) las ik: ‘Her Richter, wil ghy hoeren myns heeren beraet so biddet
he...’ Twente kent ‘vos’ noch met g- noch met j- maar zegt ì-j; des te minder kan
men wil vóór 't pron. aanvaarden als vroeger Twents. Vaste formules worden licht
overgenomen, en deze is zeker uit 't Westen afkomstig. Daarom zal allicht ook dat
gy in 'n formule op blz. 199 westlik zijn, maar hier is oostlike herkomst ook mooglik.
Enclitiese vormen met -je, -j, -i komen tegenwoordig wel voor in 't oostlik Frankies,
maar alleen in de noordelike streken; ze staan daar naast niet-enclities gei, ge. En
ze wijzen, met mnl. bringegy enz., er wel enigszins op, dat de typus zonder dentaal
komejī̆ zich in 't Noorden wat verder uitstrekte dan tot aan de grens van 't Frankies.
We komen dan nl. tot deze voorstelling. Toen jī̆ gedissimileerd werd tot gī̆, gebeurde
dat in gezegde verbinding minder gemaklik, want j bevond zich tussen vocalen,
zodat - vooral daar de tweede vocaal
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i was - zeer licht 'n i-achtige glide ontstond: kome jī̆. Tussen deze en ī̆ kon de
dissimilatie zich niet volkomen doorzetten, zodat uit j slechts palatale g' ontstond.
Daarna zou men dan hetzelfde moeten aannemen als Verdenius, en als bij k' in tk'
ook anderen doen: de ongewone klank werd vervangen door de zeer gewone, in
klank en artikulatie verwante j. Misschien niet in alle streken, want vindt men daartoe
reden (b.v. in Belgiese aanspreekvormen met dže, že, zie), dan kan men overwegen
of plaatslik uit g' niet j maar dž is ontstaan.
Intussen is de hier geopperde onderstelling, zelfs als men in aanmerking neemt
dat -jī̆ dáár het levensvatbaarst was waar 'n naburige streek jī̆ zei, volstrekt niet de
enig mooglike. Misschien zal men verder komen wanneer de taal der schrijvers en
afschrijvers van -gy-teksten nauwkeurig onderzocht is. Voorlopig is ook deze
onderstelling aanneemlik, dat de kortere vorm door z'n vlotheid ingang vond over
de grenzen van z'n ontstaansgebied. Dit gebeuren zou 'n analogon zijn van wat op
de
blz. 9 v. is gekonstateerd bij 17 -eeuwse schrijvers: in beide gevallen zou opzetlike
voorkeur de uitslag hebben bepaald.
Het mnd. heeft, naast wī̆ en gī̆ (d.i. jī̆), wē̆ en jē̆ (want daar je in alle posities voorkomt,
mag men naast jĕ jē aannemen), evenals reeds 't os. naast wī̆ en gī̆ heeft wē̆ en gē̆
= ags. wē̆, ʒē̆ (men weet dat in 't os. j vóór i en e door g wordt voorgesteld). 't Ofri.
toont geen ē̆ meer; of zit het in owfri. jemma(n) ‘gijlieden’? (mm zoals b.v. in tumma
= thûma ‘duim’). In de westndl. tongvallen hou ik -je voor ‘Ingwaeoons’, evenzo
bewaard toen de streek Frankies werd, als 't eveneens enclitiese ‘hij’ en als jem
‘jullie’ in 't westen van Groningen bleef hangen toen die streek Saksies werd. Ik
vraag mij ook af, of niet ouder nnl. ghije dit -je bevat; Van Halteren, Het Pron. in het
de

Ndl. der 16 eeuw, § 11, doet zien dat het meermalen voorkwam; niettemin
beoordeelt hij -ije zoals de toch anders geschreven ie van die (verbogen vorm van
du) en van wie ‘wij’, zulks hoewel hij van elk dier vormen slechts een vrb.
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heeft. Ghije zou dan de tegenhanger wezen van jegij, dat het wvl. na 't ww. bezigt.
Ik denk eer aan navolging van ikke, maar dat vermeldt Van Halteren zomin als ikkik
en dgl., zodat we over de frequentie van die vorm niet kunnen oordelen. - Eindelik
zou ik eedtse ‘eet je’ bij De Roovere (Ts. 43, 100) afleiden uit eet je (dus tj > tš); ik
begrijp dan ook dat Godt loondtse bij dezelfde niet 'n subj. maar 'n obj. bevat (t.a.p.);
in s zie ik gen. - vgl. zo nodig God loons u in Mnl. Wb. Vaste formules slijten,
waardoor u tot ə worden kon (evenals in -stu > -ste 2 sing.); voor deze zou ik willen
uitgaan van Godt loons ju, want ju was westelik en De Roovere was Bruggeling
(dus: lone des ju > loon ts je > -tše).
In g van -ge, b.v. van Everaert's ic bidge, zie ik onze j (-ge als obj., dus uit -ju, bij
E. vrij vaak; Ts. 43, 92 noot 1), evenals in de g van Cortgene en van 't deminutiefsuffix
-tgen, -tgin, dat met -tien wisselt, en ook met -tgien zoals -ge met -gie. Naarmate
men j van i gaat onderscheiden verdwijnen de minder doelmatige spellingen. In gi
had men 'n vrij doelmatige, die aanduidde dat geen spirans, geen gh gemeend werd,
maar de cons. die naar i zweemt; maar naarmate j e i n d e u t i g werd moest ook gi
buiten gebruik raken.
Misschien zal ook Verdenius hierin meegaan, want Ts. 49, blz. 107, acht hij
Everaert's -ge ongeveer (hij vraagt: ‘volkomen?’) = -je, en herinnert ons dat het 'n
enkele keer ook -je geschreven is. -ge als object klonk stellig evenzo, en was
verzwakt ju (z. voorvor. al. slot).
Je en ji kunnen ook buiten enclisis wel in sommige westlike streken oud zijn. Het
getuigenis van Joost Lambrecht in 1550 bewijst in elk geval dat je in W. Vl., Zl., Holl.
ouder is dan uit de litteratuur blijkt. Maar de theorie bande het uit de schrijftaal, en
de praktijk was gemaklik, want met de geijkte vorm van dit allergewoonste woord
was elk schrijver zo vertrouwd dat hij, om anders te schrijven, de wil moest hebben
spreektaal uit te drukken, of wellicht stroefheid te vermijden. Dat Joost Lambrecht
aan ‘zommighe lieden’ iy en ịy toekent,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

186
zal hier wel niets kunnen bewijzen. Bedenk ik dat hij als tweede component van
diftongen y schrijft aan 't woordeind, dan lees ik iy als ì-j, en denk dat zijn ‘zommighe
lieden’ die zo spraken in Saksiese en halfsaksiese streken woonden of eruit afkomstig
waren. Waar zijn ji- sprekers thuis hoorden kunnen we alweer uit z'n woorden niet
opmaken, maar z. ben.
de

de

Je bestond in Holland en Zeeland reeds in de 16 eeuw; pas in de 17 wordt
het geschreven. Hebben we reden om niet evenzeer 'n schuilgebleven holl. en ze.
jī̆ te erkennen? Tot weigering zie ik geen andere aanleiding dan deze, dat
z u i d w a a r t s je eerst alleen enclities en later alleen zonder klem te vinden is.
Afdoend is dat niet; zoals holl.-ze. en wvl. tans in dat opzicht verschillen kunnen ze
het vroeger hebben gedaan.
Verdenius wees erop, hoe uit Joost Lambrecht wel blijkt dat je maar niet dat jij in
de
de 16 eeuw in het Westen werd gezegd. Intussen waren in de holl. spreektaal van
de
de beginnende 17 eeuw niet-enclities je en jij al gewoon (Ts. 49, 104). Verder
komt je in die werken die het, wat later, bevatten, ook wel voor bij accentuering (109,
noot 3). Of dat ontstaan is uit jē̆ of pas uit ji, is nog de vraag. Er is alle reden om
voor al onze kustdialekten althans enclities 'n oud -je aan te nemen; enkele sporen
bergt de middeleeuwse litteratuur van W. Vl. en Zl. (117). - Tans is je in W. Vl. wel
niet steeds enclities maar dan toch steeds zonder klem; bij klem dient gi. Was het
de
in de 17 eeuw in Zeeland evenzo? Op blz. 112 wordt dat niet bewezen geacht,
maar men zou uit het wèl voorkomen van de typus spreekje en het niet (of anders
zelden) voorkomen van de typus spreekjij dít allicht de natuurlike gevolgtrekking
achten: ji is in Zeeland pas later in zwang gekomen, hetzij door invoer uit Holland,
hetzij door dezelfde oorzaak als vroeger in Holland werkte, hetzij door beide oorzaken
samen. Doch juist in Holland is noch oud je noch oud jij - zo meent men aangetoond; in W. Vl. en ook in Zeeland wel je; jij is in de litteratuur n e r g e n s zelfs
in de
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de

16 eeuw te vinden. Maar m.i. wil dat alleen zeggen: nergens is het met j, i, y
gespeld in plaats van met g.
de

Zoals Ts. 49, 103 is gezegd, was in 't begin der 17 eeuw jij buiten enclisis
zeldzamer dan je; maar men kan wel jij gezegd hebben terwijl men de gewone g
bleef schrijven. - In 't voorbijgaan merk ik op, dat het t.a.p. aan schuwen ontleend
chronologies argument vervalt; schuwen is niet ‘op te vatten als een nog niet
gediftongeerde vorm’ van schuyven in latere drukken, maar als 'n dialektvorm die
men later vermeed, 'n vorm die ontstaan was uit schuiven en duwen, zoals in Utrecht
duiven ‘duwen’. Het laatste noemt Beets, Ts. 46, 222, en hij vergelijkt kluiven ‘kluwen’,
denkt dus aan fonetiese overgang. Zolang daarvoor verdere bewijzen ontbreken
weerhouden twee zaken mij hier: juist vóór w blijft anders u bewaard, en de
conjugatie doof, gedoven zal wel komen van schoof, geschoven. Misschien is ook
kluiven 'n mengvorm; naast kluwe (want -n zal al vroeg, gelijk in Holl., verstomd zijn)
stond druve, dat immers toegepast wordt op min-of-meer ronde en niet grote dingen.
In Fr.-V.W. wordt bij druif vergeleken Oostfries drubbel, druppel ‘klomp, kluwen,
troep’ (bij Ter Laan drubbeltje, druppeltje ‘troepje’); druve kan in Utrecht eveneens
de speciale bet. ‘kluwen’ hebben gekregen.
Maar al vinden we in de oudere taal geen jy, vinden we er ook geen vorm die jy
b e d o e l t ? Verdenius noemde reeds gi bij Stoke, dat niet alleen enclities is
aangetroffen. Er is toch wel reden om hier gelijk in bringegy enz. (z. blz. 6) g als j
op te vatten, daar jij en ji holl. en ze. is, en ji of dgl. tot op de Veluwe gezegd wordt.
Het sluit dus aan bij 't Saksies gebied, dat jie, ie, je heeft, maar in Ndl. geen g-vorm;
die is er tot in W. Vl., maar ontbreekt reeds op de Zeeuwse eilanden. - Is het wel 'n
zwaar wegend tegenargument, dat men nooit ji in oude tijd vindt? In 't begin van de
de

17 eeuw komt het, zoals Verdenius opmerkt, wèl voor; maar ook dan pas richt
zich de schrijftaal meer naar de noordelike spreektaal. En wanneer men, zoals Stoke
e.a., in woorden als ghisteren de
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s p i r a n s schreef als gh, dan was - omdat i en j niet werden onderscheiden - ji, ii,
ij onduideliker dan gi, dat dadelik zei: consonans maar g e e n spirans.
Het is waar, Verdenius heeft opgemerkt dat Cats en andere Zeeuwen g(h)ij en
niet jij bezigen, hoewel enclities -je; ‘waarom vərmijdt hij [Cats] het gebruik van het
inheemse jij?’ (Ts. 49, 112). - De Zeeuwen schreven de algemene taal en vervingen
daarom jij door gij. Maar bij spreekt gij en dgl. werd dit niet door allen steeds
volgehouden, want hier was het voor hun veel onnatuurliker. Reeds de afstand van
je - hier hun spreekvorm - tot gij was groter dan die van jij tot gij; maar verder zal
het die Zeeuwen gegaan wezen zoals het de synodemeerderheid ging die du weerde
1)
uit de Statenbijbel: vooral de daardoor nodige werkwoordvormen hinderden . Spreekt
gij is in 't kwadraat stijf en onnatuurlik voor wie zegt spreekje.
Niet alleen Zeeuwen schreven zo. Vondel kende heel goed jou als pers. en poss.,
blijkens platte gedichten als Rommelpot. Maar waar de toon wel gemeenzaam is
maar niet plat, daar schrijft hij ghy, u en uw, en toch -je. In Zangh, II 220 vv., staat
kunje 57, maar niet-enclities ghy 37, 51, acc. u 38, dat. u 41; mooghje 12, eet je 13,
en verder verscheiden regels met -je; verder ontbreekt het pron. 2 ps., maar 't poss.
is steeds uw: 5, 26, 27 bis, 31, 33. In Deuntje, III 174: 4 lijmt ghy, 14 Als ghy, 28
Ghy sult singen, als ghy sterft; 7 acc. u; 2, 4, 10 poss. uw; maar 25 Wilje singen,
ick wil rijmen. De diepzinnige puntdichten ..., III 208 v., heeft r. 14 Verstaeje, maar
als dat. staat u 15, 28, als acc. 25 - geen verder pers. of poss. van de 2 ps. komt
erin voor. Hieruit is te besluiten: Vondel zowel als Cats houdt zich, in 't algemeen -

1)

In de 12de zitting wordt du niet meer geschikt geacht, ‘ende voornemelic om dat de
Nederlantsche woorden des tweeden persoons, int getal van een die op het woordeken dy
[sic] responderen, nu over lanck buyten gebruyck geraeckt zijn, ende een rouwe, onaengename
ende ongewone geluyt den Nederlantschen ooren gheven’.
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behalve waar hij met opzet volkstaal afbeeldt - aan de taal van boek, kansel enz.;
misschien had hij ook wel berust in eet ghy en dgl. wanneer er geen erger vormen
bij hadden behoord, maar in elk geval werden spreeckt ghy, drinckt ghy en dgl. hem
soms te kras, en d a a r o m had hij 't enclities -je nodig. Zou niet Breeroo's roock gy
enz., niet met gh, ook niet -ge (zooals 'n paar maal in ‘je’ als objectieve vorm), 'n
dading wezen tussen de praatvorm rook je en de deftige vorm rookt g(h)y, die ook
hij natuurlik van kind af vast in 't hoofd had? Dit enclities gy = jij gaf nog des te
minder aanstoot omdat bij klem op 't pron. inderdaad rook jij gezegd werd en klem
geleidelik overgaat in niet-klem.
de

Op blz. 9 is aangestipt, dat je in 't begin der 17 eeuw meer voorkwam dan jij. Ik
onderstel, doordat men die vorm inderdaad meer hoorde, want hij was ook dat.-acc.
En die o b j e c t s v o r m -je (welke, zooals Kern opmerkt bij Muller, Ts. 45, 87, kwalik
te rijmen is met herkomst van -je en -jij uit -dji) had 'n opmerklike geografiese
verbreiding wanneer men hem, zoals toch nodig schijnt, te grond legt aan -že in
Mülheim aan de Ruhr. Maurmann, Gramm. d. Ma. v.M.a.d.R., noemt in § 221 xit
ihr, xiĭ, xə̯ Sie; iŋk euch, uŭ Ihnen, Sie; Anm. 1 luidt: ‘xit und iŋk sind alte Dualformen;
die alten Pluralformen werden in der höflichen Rede an eine einzelne Person
gebraucht. Die für unsere Mundart charakteristische unbetonte Form des Dativ Akk.
Sg. der 2 Person zĕ scheint mit dem ndl. je identisch zu sein’. Maar dan toch evenmin
met de n o m . je als met Mülh. xə, maar met de dat.-acc. Het best zou dit zich
begrijpen laten wanneer òf reeds oudtijds niet alle ‘Ingwaeoonse’ verschijnselen
dezelfde grens hadden, maar ju even tot in 't Frankies reikte (desnoods daar
ingedrongen; Mülheim ligt maar even buiten de grens van 't Saksies), of - wat men
eer zal aannemen - de fra.-sa. grens 'n weinig verschoven is. Dit ju werd dan eerst,
evenals in 't westlik ndl., tot jə verzwakt; men sprak aanvanklik stellig alleen na dent.
of gutt. -žə. Dat is eniger-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

190
mate 'n tegenhanger van Mülheims -tšə in deminutiva; echter was deze š oorspr.
gebonden aan voorafgaande t, d, na welke elders j, maar in Mülheim š ontstaan is.
Dezelfde voorliefde voor palatale spirans, en expansie van t, toont Mülheim in -tšə
der feminina < -skə, in 't ndl. -s(ch)e geschreven, dial. en in 't fri. als -ske in uitgebreid
gebruik; ook in šl, šm, šn.
Racer Ov. Gedenkst. IV, zag ik in doordat H.L. Bezoen, litt. cand. te Amsterdam,
m'n aandacht vestigde op clenoitgen; op blz. 201 staat: ‘in clederen, in clenoitgen,
in koerne’. De vorm zou dit woord doen houden voor demin. (< mnl. clenodekiin),
maar Nl. Wb. heeft i.v. kleinood ook opmerklike vormen, en Bezoen trof cleynodegens
o

aan in Utr. Volksalm. 1851, 151, a 1593; daarom poogde ik het voor en tegen te
vinden van verklaringen die zich aanboden. Evenmin was zekerheid te verkrijgen
over Venidtgen, Venidgen bij Van Doorninck en Nanninga Uiterdijk, Bijdr. Gesch.
o

Ov. II 97 en 99, in de reisbeschrijving van 'n Kampenaar, a 1520. De Redaksie
achtte dit kwesties die, ‘gegeven de onduidelike spellingen, wel nooit opgelost zullen
worden’; in elk geval zijn ze onopgelost, en ik geef daarom gehoor aan de wens om
bespreking weg te laten. Maar de vormen noemde ik in de hoop dat aanvullende
vondsten toch nog de beslissing mogen brengen. Daarbij zou ook zijn te letten op
't art. Venegen in Mnl. Wb.
Als ‘ausschlaggebend’ voor de gelijkheid der deminutiefsuffixen -tiaen en -tghen
noemde Kloeke indertijd Ponstghen, ‘sonst immer Ponciaen oder Pontiaen
geschrieben’. Ik heb in Ts. 44, 22 andere vormen aangehaald uit Gron. en Dr., en
in Ts. 49, 210 vv., uit Utrecht, Leiden, Dordrecht; ik konstateerde dissimilatie. Die
kwam nog elders voor; dat blijkt uit de volgende optekening van Bezoen, waarin
tevens 't eind
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van de naam zich aansluit bij de vormen in Gron. en Dr. ‘In de Overijsselsche Alman.
1843 blz. 112 werden door Molhuysen eenige stukken gepubliceerd betreffende de
indaging van Ootmarsum voor het Veemgericht, waarin aan klager en gericht tot
borg worden gesteld: Tonijs Pulcien (Molhuysen leest: P u l a e n ) en Warner van
Scharpenhusen. Het andere stuk is een open brief van Pulcien. Beide stukken zijn
van 1462. Hattink, Bijdr. tot de Gesch. v. Overijsel IV blz. 61-66, haalt nog een stuk
aan in verband hiermede, en onlangs deed Snuif, Bijdr. tot de Gesch. v. Twenthe,
dat weer, blz. 316 vlg. Snuif schrijft aldaar: ‘Tonijs Pulcien is vermoedelijk dezelfde
als Thomas Pultien (ook Pulcian en Pulciens) die voorkomt in den ontzegbrief van
Everwijn van Steinfurt van 1431 (zie Borgmannen van Steinfurt II blz. 46).’ Dit past
bij dre. Pulsien, gron. -syaen en dgl., gron. Poncie, -cian, -ce; Pulciens heeft van
de nom. (Gron. 1445 Ponsianus) de -s overgehouden, zoals b.v. Hans < Johannes,
gron. Loeks < Lûkas. De overeenstemming strekt zich uit tot het in Holland niet
gevonden -ul.
G r o n i n g e n , Julie 1933.
W. DE VRIES.
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Studiën over Germaansche mythologie
VI. Over enkele godennamen
De etymologie is een onbetrouwbare leidsvrouw gebleken bij het onderzoek naar
het oorspronkelijke karakter van heidensche goden en uit het mislukken van zoo
vele ingenieuse gissingen moet men de les trekken, dat aan het begin van een
godsdiensthistorische verklaring van een godheid nooit speculaties over de
beteekenis van den naam mogen staan. Zoo dikwijls immers is een naam van de
eene godheid op de andere overgedragen, zoo vaak heeft een god zelf zijn karakter
gewijzigd of duidt de naam slechts een enkele zijde van zijn wezen aan, dat men
nomen en numen niet mag gelijkstellen. Indien men echter meent langs geheel
anderen weg een godheid te hebben bepaald, dan mag men wel de vraag trachten
te beantwoorden, of van dit onderzoek uit de naam zelf begrijpelijk wordt en een
verklaring toelaat, die met de bereikte resultaten overeenstemt.
Nog belangwekkender kan zulk een onderzoek worden, indien men groepen van
namen samenvat en dan in vorming of in beteekenis overeenstemming kan
vaststellen. In zulk een geval immers mag men de gevolgtrekking wagen, dat
godennamen, die gemeenschappelijke kenteekenen dragen, ook chronologisch
samenhangen, dat zij dus in een zelfde ontwikkelingsperiode van den godsdienst
kunnen zijn ontstaan. Nadat het mij duidelijk was geworden, dat de voornaamste
goden, die in de Skandinavische overlevering als Ó inn, Þórr, Njǫr r, optreden,
niet, zooals men in den laatsten tijd gewoonlijk aannam, tamelijk recente ontleeningen
aan den godsdienst der Zuidelijker wonende Germaansche stammen waren, maar
van oudsher tot den gods-
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1)

dienst der Noordgermaansche volkeren behoord hebben , scheen mij de vraag
naar de taalkundige vorming dezer godennamen weder ten volle een nader
onderzoek waard.
2)
In een vroeger onderzoek heb ik reeds gewezen op het parallellisme, dat er
bestond tusschen de godennamen Óðr, Ullr en Njǫrðr, die alle drie met het suffix
-tu (germ. -þu) gevormd zijn. Zij kunnen worden verklaard als *Wōþu-, dat ik zou
willen weergeven als ‘geestelijke extase’, zooals van den sjamaan, priester of dichter,
als *Wulþu-, dat naar algemeene opvatting ‘roem, heerlijkheid’ zou beteekenen en
als *Nerþu-, dat als ‘mannelijke procreatieve kracht’ kan worden verklaard. Ik heb
daarin verder bijzonder gewicht gehecht aan het feit, dat wij in de Skandinavische
traditie de godenparen Óðr en Óðinn, Ullr en Ullinn aantreffen en ik heb dit
opmerkelijke verschijnsel daaruit afgeleid, dat hier volkomen gelijksoortige
woordvormingen hadden plaats gehad: evenals uit een *Wōþu een *Wōþanaz
gevormd was, zou ook uit een *Wulþu een *Wulþanaz ontstaan zijn. Ik heb mij
3)
daartoe beroepen op de onderzoekingen van Magnus Olsen , die het bestaan van
een god Ullinn uit met dit woord samengestelde plaatsnamen heeft aangetooud en
die hem eveneens als ten nauwste met Ullr verwant opvat. Magnus Olsen echter
verklaart, grammatisch juister, Ullinn als ontstaan uit een oorspronkelijk *Wulþīnaz,
hetgeen dan zou moeten worden weergegeven als ‘hij, die met heerlijkheid
verbonden is, die zich in heerlijkheid pleegt te vertoonen’.
Deze zelfde uitgang -īna- herkende hij in den eveneens uit plaatsnamen aan den
4)
dag gebrachte Fillinn , ontstaan uit een ouder *Felþīnaz, hetgeen dus zou
beteekenen ‘hij, die tot

1)
2)
3)
4)

Zie mijn Studiën V in dit Tijdschrift.
Contributions to the Study of Othin especially in his relation to agricultural practices in modern
popular lore (FF Communications nr. 94) blz. 33 vlgg.
Hedenske Kultminder i norske Stedsnavne I (Oslo 1915).
Zoo lang geen andere gegevens bekend zijn, is natuurlijk deze god Fillinn een zuiver
hypothetische grootheid; het is een naam, uit toponymisch materiaal afgeleid, maar hoeveel
sterretjes zou men er wel bij moeten plaatsen?
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het veld of den akker behoort’. Ook de godinnenaam Hǫrn is door H. Sperber op
gelijke wijze verklaard als *Harwīnō d.i. ‘de vlas-godin’. Het adjectivische suffix -īnaleek mij echter minder geschikt om een godennaam te vormen, daar zoo een afleiding
toch voor het taalgevoel in zoo vroegen tijd als adj. moet gevoeld zijn. Bovendien
schijnt mij de beteekenis van het suffix in elk der drie gevallen verschillend. In
*harwīna hebben wij een gewoon stoffelijk adjectief als in got. airþeins, gulþeins, of
on. birkinn. In *felþīna daarentegen zien wij een voorbeeld van een ruimteaanduiding,
die in het Germaansch spaarzaam vertegenwoordigd is en waarmede ohd. sundirîn
‘zuidelijk’ slechts in de verte overeenstemming vertoont. Eindelijk is *wulþīna nog
het nauwste verwant met die groep van on. adjectieven zooals geymenn, breytenn,
lygenn, heppenn, die een neiging tot het grondwoord uitdrukken. Deze godennaam
zou dus eerder beteekenen ‘hij die tot heerlijkheid neigt’, dan ‘hij die met heerlijkheid
verbonden is’. In deze laatste beteekenis valt de godennaam Ullinn eigenlijk buiten
de gewone formatie dezer adjectiva en er moet in elk geval een beteekenis aan
worden toegekend, die in het on. ongewoon is. Het lijkt mij daarom niet
aanbevelenswaardig voor drie godennamen, die met hetzelfde suffix zouden zijn
gevormd, in elk der drie gevallen aan te nemen, dat dit suffix tot het grondwoord in
een andere verhouding staat en zelfs een van de normale samenstellingen afwijkende
beteekenis moet hebben gehad.
Indien men mocht uitgaan van een suffix -ana-, dan zou men het paar Ullr: Ullinn
onmiddellijk naast Ó r: Ó inn mogen plaatsen. Ook Fillinn heb ik als ouder
*Felþanaz willen verklaren, ofschoon ook hier hetzelfde bezwaar optreedt, dat wij
bij Ullinn ontmoeten: de stamvocaal vertoont niet de a- mutatie, die wij zouden
verwachten. Dit bezwaar heb ik licht geteld, in vergelijking met de groote voordeelen,
die overigens aan een dergelijke verklaring verbonden waren. Intusschen moet ik
toegeven, dat de moeilijkheid, die in den vorm van den naam Ullinn in plaats van
het te verwachten *Ollinn ge-
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legen is, stellig te groot is om met stilzwijgen voorbij te gaan.
De godennaam Ullinn komt in de literaire overlevering in het geheel niet voor.
Men kan dit verklaren daardoor, dat ook het grondwoord Ullr slechts sporadisch
optreedt en dus de afgeleide vorm, die waarschijnlijk nog minder vaak werd gebruikt,
in de literaire bronnen niet opgenomen werd. Wij weten echter, dat de god Ullr een
van die goden was, van wie de cultus gebloeid heeft in een periode, die lang voor
de schriftelijke traditie moet hebben gelegen; slechts hier en daar vinden wij een
flauwe herinnering aan zijn eens belangrijke rol. Van beide goden Ullr en Ullinn ligt
dus de periode der werkelijke vereering ver in het verleden terug, in elk geval
belangrijk vóór het jaar 800. In verband met de chronologische opeenvolging der
verschillende klankveranderingen, zooals die nu algemeen aangenomen wordt,
ste

zouden in de 8 eeuw beide namen *Wulþr en *Wolþinn geluid hebben, dit zijn dus
vormen, wier onderling verband nog duidelijk moet zijn gevoeld. Ik acht het daarom
waarschijnlijk, dat er tusschen deze vormen een gelijkmaking heeft plaats gehad
en men mag misschien wel veronderstellen, dat dit geschied is in een nog
aanmerkelijk vroegere periode, toen zich de differentieering der beide namen als
een gevolg der taalontwikkeling begon te openbaren. Een vorm *wolþinn, nog vroeger
*wolþanaR, zou zich dus naar het grondwoord *wulþR, resp. *wulþuR, wat den
stamklinker betreft, gericht hebben.
Er is natuurlijk een periode geweest, waarin het taalgevoel betreffende de qualiteit
der u en o in stamsyllaben onzeker was, daar een taalverschijnsel als de a-mutatie
slechts het resultaat kan zijn van een reeks partieele overgangen, die ten slotte
onder invloed van de analogie tot strenge regelmaat zijn geuniformeerd. Wij zijn
hier gelukkig niet uitsluitend op zuiver theoretische overwegingen aangewezen,
daar de runeninscripties ons juist op dit punt een verbluffende onregelmatigheid
laten zien. In de inscriptie van Torsbjaerg, die omstreeks 300 gedateerd wordt, staat
owlþuþewaR, dat men gewoonlijk
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en zeker te recht leest als wolþuþewaR; dit bevat dus juist het woord wulþu- en het
kan dus misschien als ‘dienaar van Ullr’ worden verklaard. De o, die wij hier vinden
en die hier niet klankwettig kan worden verklaard, zou dan uit verbogen casus, als
de genitief, in den nominatief zijn gedrongen. Bijzonder illustratief is een vorm op
den hoorn van Gallehus; hier lezen wij holtiŋaR, terwijl wij verwachten *hultiŋaR; de
algemeen geldende opvatting is deze, dat de o uit het grondwoord *holta- is
binnengedrongen. Ook elders staan vormen met beide vocalen naast elkander.
Terwijl de steen van Istaby wulafR en wulafa heeft, lezen wij op dien van Stentofte
de

uit denzelfden tijd: wolAfR en wolAfA. Naast wurte op den Tjurkö-steen van de 7
eeuw vinden wij den analogischen vorm orte op den steen van By, die in denzelfden
tijd gedateerd wordt. Ook in de latere taal zien wij talrijke gelijkmakingen optreden,
zoowel in hetzelfde woord door invloed van verschillende casus- of persoonsvormen,
1)
als in verwante woorden . Waar dus zelfs in de latere geuniformeerde taal zooveel
onzekerheid heerscht, mag men geen al te ernstig bezwaar laten gelden tegen een
geval, waarin twee vormen van éénzelfden godennaam, die ongetwijfeld in nauw
verband tot elkander gestaan hebben, aan elkander gelijkgemaakt zijn. De u van
Ullinn moge onklankwettig zijn, zij is aan den anderen kant in overeenstemming
met de vocaal van het grondwoord.
Ik durf daarom mijn hypothese handhaven, dat de godennamen Ó r en Ó inn,
Ullr en Ullinn naar de woordvorming gelijk zijn. Nu is echter onlangs door den
2)
Noorschen folklorist Nils Lid in een buitengewoon scherpzinnig onderzoek een
geheel andere verklaring van den naam Ullr gegeven. Daarbij gaat hij uit van de
volgende onderstellingen:
1. Ullinn is het grondwoord; Ullr is daarvan een verkorte vorm.
2. Ullinn is ontstaan uit *wullīnaz, een afleiding van *wullō = ‘wol’.

1)
2)

Noreen, Altisländische Grammatik § 154. 2.
Jolesveinar og Grøderikdomsgudar (Oslo 1933).
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3. Ullinn is dus de naam van een godenbeeld, gemaakt van of versierd met wol;
hij hangt samen met een vruchtbaarheidscultus in het midden van den winter.
4. De verkorte vorm Ullr werd een u-stam onder invloed van den naam Njǫr r,
daar de god Ullr samen met Njǫr r vereerd werd.
Ik moet bekennen, dat ik deze opvatting, ofschoon gesteund door een grooten
rijkdom folkloristisch materiaal en met een scherpzinnige bewijsvoering
voorgedragen, in geen enkel opzicht kan deelen. De verklaring van den god Ullr,
wiens cultus tot de eerste eeuwen onzer jaartelling teruggaat, als een pop of
afgodsbeeld, die in landbouwceremonieën werd rondgedragen en de beteekenis
van dezen godennaam als ‘de wollene’, komt mij geheel onaannemelijk voor. Hier
heeft een al te groot vertrouwen in de waarde van moderne volksgebruiken en
-overleveringen hem verleid, daaruit de beteekenis van de Noordgermaansche
hoofdgoden te willen afleiden. Hij volgt voor Ó inn en Njǫr r dezelfde methode en
komt tot hetzelfde resultaat.
De bewering, dat Ullr een korte vorm naast Ullinn zou zijn, evenals Ó r naast
Ó inn, ontbeert elk bewijs; hypokoristische namen worden niet op deze wijze
gevormd, daar bij verkorting van stam ook klankveranderingen als wijziging der
stamvocaal, geminatie der slotconsonant, plegen op te treden. Ten slotte strandt
de verklaring ten eenen male op het feit, dat Ullr een u-stam is, dus als zoodanig
juist tot het oudste taalbezit moet behoord hebben. De gewone ontwikkelingsgang
is immers, dat uit een u-stam een a-stam ontstaat, niet omgekeerd. Klaarblijkelijk
is het een nood-uitweg, den u-stam te verklaren als een secundair
analogie-verschijnsel en nog wel naar het voorbeeld van Njǫr r. Het heet, dat deze
beide gezamenlijk werden vereerd. Daarvoor brengt Nils Lid op blz. 119 de volgende
argumenten te berde. Allereerst genoten Njǫr r en Ullr een cultus in dezelfde deelen
1)
van Zweden (volgens Wessén rondom het Mälarmeer, Närke, O. Götland en een

1)

Zie Acta Philologica Scandinavica, IV, 1929 blz. 107-108.
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deel van W. Götland). De plaatsnamen schijnen ook aan te toonen, dat Njǫr r en
Ullr als een godenpaar vereerd werden, aangezien Niarþarvī en Ullarvī op
verscheidene plaatsen (‘fleire stader’) paarsgewijs gelegen zijn. Zoo zal hun
onderlinge verhouding dezelfde geweest zijn, als die in Noorwegen bestond tusschen
Freyr en Ullinn, aangezien Frøysakr en Ullinsakr vlak bij elkander in N. Land en
Hallingdal gevonden worden.
Voor den c u l t u s van deze goden kan de vergelijking van de namenparen Njǫr r
en Ullr, Freyr en Ullinn van gewicht zijn, voor de verklaring van den n a a m is dit
natuurlijk niet het geval. Indien dus Nils Lid op blz. 106 zegt, bij een poging tot
verklaring van den u-stam Ullr uit den invloed van Njǫr r, dat Ullr volgens de
plaatsnamen samen met Njǫr r als mannelijk godenpaar vereerd werd, dan moeten
wij allereerst vragen: hoe vaak gebeurde dit? en vooral: waar had dit plaats? Om
dit te beoordeelen heb ik uit de werken van Magnus Olsen en Wessén de
plaatsnamen, districtsgewijs, verzameld, die getuigenis afleggen van den cultus der
goden Ullr, Ullinn en Njǫr r. Omdat het hier voornamelijk aankomt op den aard der
samenstelling, heb ik bij elken godennaam alleen het tweede lid der samenstelling
vermeld.
NOORWEGEN
Geografische ligging

Ullr

Ullinn

Vingulmǫrk

I Eidsberg

þveit

-

Njǫr r
-

Skjeberg

øy

-

-

II Aker

vin, váll

-

-

II Fet

-

-

vin

Skedsmo

eng

-

-

Ullensaker

vin

hof, akr

-

Nes

-

hof

-

III S. Odalen

øy

-

-

III Nes

-

hof

-

Løiten

-

-

hof

IV Vaage

-

vin

-

Faaberg

land

-

-

Raumaríki

Hei mǫrk

Dalir
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Geografische ligging

Ullr

Ullinn

Ha afylki

IV N. Land

-

akr

Njǫr r
-

Haddingjadalr

V Hemsedal

-

akr

-

Hringaríki

V Hole

vin

-

-

Norderhov

áll (alh?)

V Ø. Eker

vin

Vestfold

hof
-

-

land

Grenafylki

Eg afylki

Rygjafylki

VI Sem

vík

-

-

Brunslanes

berg

-

heimr

V Flesberg

land

-

-

VII Hollen

vík

-

-

Tinn

vin

-

-

Kviteseid

dalr

-

-

VIII Gjerstad

þveit

-

-

V. Moland

øy

-

-

IX Spind

øy

-

-

Lyngdal

land

-

-

Fede

land

-

-

Hitterø

land

-

-

X Naerbø

land

-

land
heimr

Hǫr afylki

Finnø

-

-

land

Rennesø

nes

-

-

Suldal

-

-

heimr

XI Fjelberg

-

-

vík
heimr

Tysnes

-

-

lǫg

Samnanger

land

-

-

Masfjorden

-

-

land

Ullensvang

-

-

vangr

Sygnafylki

XII Aurland

-

-

øy

Fir afylki

XII Førde

land

-

-

Kinn

-

-

vík

-

-

øy

Sunnmoerafylki XIII Herø
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Raumsdalr

Volden

land

-

-

Søkkelven

vík

-

-

XIII Sylte

-

-

heimr

Eresfjord

-

-

land

Bolsø

land

-

-
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Geografische ligging

Ullr

Ullinn

Nor moerafylki XIII Øre

land

-

Njǫr r
-

Edø

-

-

vik

XIV Hevne

-

-

øy

Orkdoelafylki

Orkedalen

-

-

vik

Strindafylki

Strinden

-

-

hóll

Naumdoelafylki Naerø

-

-

øy

Hálogaland

-

-

øy

Øland

vi

-

-

Kalmar

vi

-

-

bij Söderköping -

-

vi

Norsholm

vi

-

-

Linköping

vi

-

vi

Skeninge

vi

-

vi

Vadstena

vi

-

-

bij Mariestad

vi

-

-

Undenäs

-

-

lunda

Bellefors

-

-

lunda

vi

-

-

Björnlunda

vi

-

lunda

Nykøping

vi

-

-

Vadsbro

-

-

lunda

Vingaker

vi

-

-

Strangnes

lunda

-

-

op Selö

lunda

-

-

bij Stockholm

-

-

lunda

bij Ekeby

vi

-

-

Kumla

-

-

vi

Viby

-

-

vi

Ammeberg

vi

-

-

Nora

vi

-

-

Köping

vi

-

-

Kolbäck

vi

-

-

XVI Øksnes

ZWEDEN

O.-Götland

W.-Götland

Södermanland bij Södertelje

Närke

Vestmanland
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Uppland

Jemtland

Tortuna

vi

-

lunda

Enköping

vi, åker

-

-

Bro

vi

-

-

Uppsala

åker, tuna

-

-

Rimbo

-

-

tuna

bij Storsjö

vi

-

-
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1)

Uit deze tabel blijkt het volgende . In Noorwegen komen slechts op d r i e plaatsen
de godennamen Ullr en Njǫr r samen voor. In Brunlanes (Vestfold) vinden wij
Ullarberg en Nalum (ouder: Noeiardheim); in Naerbø (Rygjafylki) Ullarland naast
Noerland en Njoereim; in Norderhov Ullaráll en Norderhov. Indien de opvatting van
Magnus Olsen juist is, dat land-namen van tamelijk jongen datum zijn en evenals
de

de samenstellingen met hof eerst tot de 7 eeuw behooren, dat zij bovendien wijzen
2)
op een privaten cultus , dan zijn twee van de drie voorbeelden van zeer geringe
beteekenis voor het ontstaan van den godennaam Ullr.
Het Zweedsche materiaal is, althans op het eerste gezicht, iets gunstiger voor de
these van Nils Lid. In O. Götland vinden wij dicht bij elkander twee groepen van
plaatsnamen, die oudtijds geluid hebben Ullarvé en Njarðarvé. Verder zijn er nog
twee groepen Ullarvé en Njarðarlundr, waarvan de eene in Södermanland, de andere
in Vestmanland gelegen is. Dit is op het gcheele Zweedsche materiaal toch nog
3)
weinig . Zij, die Njǫr r als een oorspronkelijk vrouwelijke godheid beschouwen (=
Nerthus), wijzen gewoonlijk op de paren Ullevi en Järnevi bij Vadstena, en Ullavi
en Hoernavi in Uppland, daar deze godin Hǫrn ten nauwste met Njǫr r-Freyja
verwant geacht wordt. Wessén komt intusschen tot de conclusie, dat de Zweden
de Nerthus-vereering van de Ingwaeoonsche stammen overgenomen hebben,
4)
misschien in het begin onzer jaartelling . Verder neemt hij aan, dat er in Zweden
een district is geweest,

1)

2)
3)

4)

Ik neem hierbij gemakshalve aan, dat inderdaad de hier behandelde plaatsnamen verband
houden met een oorspronkelijk heidenschen cultus, ofschoon dit voor verschillende niet
anders dan bij wijze van hypothese kan worden aangenomen.
Zie AEttegård og Helligdom blz. 220, 230, 234.
Bij de beschouwingen over de gezamenlijke vereering van godheden op grond van het
plaatsnamenmateriaal, diende men meer rekening te houden met het percentage, waarin
deze plaatsnamenparen optreden ten opzichte van het geheele aantal der plaatsnamen. In
het hier behandelde voorbeeld is het aantal zóó gering (in Noorwegen 3 op 54 gevallen of
5½%, in Zweden 4 op 31 gevallen of 13%), dat men er nauwelijks eenige beteekenis aan
hechten kan.
Acta Philologica Scandinavica IV, blz. 115.
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1)

waar Ullr vereerd werd . Daar Ullr niet buiten Zweden en Noorwegen voorkomt,
kan deze natuurlijk niet uit het Zuiden zijn binnengedrongen, maar hij moet een van
oudsher vereerde godheid geweest zijn. Is het dan waarschijnlijk, dat de inheemsche
god Ullr zijn declinatie aan den Ingwaeoonschen Nerthus zou hebben ontleend?
Nu behoeft echter voor Nils Lid dit bezwaar niet te gelden, want hij is tot hetzelfde
2)
resultaat gekomen als ik , dat Njǫr r een mannelijke godheid van den aanvang af
geweest is en dat dus de mededeeling van Tacitus over Nerthus op een vergissing
moet berusten. Neemt men echter dit aan, dan mag men de gevallen, waar Ullr en
Hǫrn samen optreden, niet meer beschouwen als een versterking van het verband
Ullr: Njǫr r, daar de cultus van een godenpaar, bestaande uit twee mannelijke
wezens, niet op een lijn te stellen is met de vereering van een mannelijke samen
met een vrouwelijke godheid.
Intusschen strandt de hypothese van Nils Lid naar mijn meening op een ander
bezwaar. Uit het plaatsnamen-materiaal kan men niet anders afleiden, dan dat de
gezamenlijke vereering van Ullr en Njǫr r misschien een speciaal
centraal-Zweedsche cultus geweest is, die zich vandaar naar Noorwegen heeft
uitgebreid. O.-Götland is de streek, waar de plaatsnamen met Njǫr r en Ullr het
opvallendst bijeen voorkomen. Maar hoe kan in Zweden de door Nils Lid
gepostuleerde ontwikkeling hebben plaats gehad, waarbij uit een ouderen vorm
Ullinn onder invloed van Njǫrðr een verkorte vorm Ullr (als u-stam) zou zijn ontstaan,
aangezien in Zweden g e e n e n k e l voorbeeld van een plaatsnaam met dien
‘ouderen’ naam Ullinn

1)

2)

Studier i Nordisk Filologi XIV, 1, blz. 5. Daartegen opponeert J. Lindquist (Namn och Bygd
XIV, 1926, blz. 101 vlgg.), omdat een dergelijke conclusie ex silentio niet toelaatbaar is. Hij
meent daarentegen, dat Ullr in Denemarken vereerd werd, al komt zijn naam daar niet in
plaatsnamen voor (cf. M. Olsen, Haernavi, Christiania Vid. Selsk. Forhandlinger for 1908, nr.
6, blz. 12-13), maar hij steunt dit op de afbeeldingen van den hoorn van Gallehus(!)
Zie mijn Contributions blz. 36-37. Dat hij langs geheel anderen weg tot dit resultaat kwam,
maakt de overeenstemming tusschen onze opvatting te bewijskrachtiger.
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aangetroffen wordt? Plaatsnamen met Ullinn zijn zelfs in Noorwegen uiterst zelden
en volgens de hierboven medegedeelde tabel alleen te vinden in Raumaríki,
Hei mǫrk, Dalir, Ha afylki en Haddingjadalr. Van de 7 voorbeelden zijn er drie
samengesteld met hof, d.w.z. cultusplaatsen, die eerst tot de laatste eeuwen van
1)
het heidendom behoord hebben en die zelfs beschouwd worden als te zijn ontstaan
de

door den invloed van het Friesche Christendom omtrent de 7 eeuw. Zoo blijven
er vier oude plaatsnamen over, die behooren tot een strook, die zich van den
Oslofjord Noord en N.W. waarts uitstrekt tot aan Gudbrandsdal en Hedemarken.
Daaruit is eerder af te leiden, dat de naam Ullinn het resultaat is van een plaatselijke
Noorsche ontwikkeling uit den algemeen Skandinavischen naam Ullr, dan dat de
Noorsch-Zweedsche Ullr in O. Götland onder invloed van den naam Njǫrðr uit den
alleen in een gedeelte van Noorwegen vereerden Ullinn zou zijn ontstaan.
Zoo meen ik dus de opvatting te mogen handhaven, dat Ullinn een afleiding is
van een ouderen vorm Ullr en dat de verhouding tusschen beide geheel gelijk te
beoordeelen is als die tusschen Ó r en Ó inn. Dit wijst daarop, dat deze
godennamen in dezelfde periode zullen zijn ontstaan en dat dus ook de godheid
Óðr en Óðinn tot een oude laag van den Skandinavischen godsdienst behoort. De
meening, dat hij in betrekkelijk jongen tijd van andere Germaansche stammen zou
2)
zijn overgenomen, heb ik elders trachten te weerleggen. Zoo mag men de vraag
stellen, of ook in de vorming der primaire namen zelf niet éénzelfde principe van
woordvorming is aan te nemen. Het is opmerkelijk, dat Ullr en Njǫr r beide
tu-stammen zijn; twee der oude goden, blijkens de plaatsnamen tot het begin onzer
jaartelling te rekenen, en volgens den cultus zeer waarschijnlijk
vruchtbaarheidsgoden. De verhouding van Ó r en Ullr deed mij veronderstellen,
dat ook de naam Ó r oorspronkelijk

1)
2)

Hedenske Kultminder etc. I, blz. 234.
Zie mijn Studiën V in dit tijdschrift.
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een tu-stam zou zijn geweest en de daartegen in het midden gebrachte bezwaren
1)
heb ik in een vorig opstel pogen te weerleggen. Ik blijf dus, als bruikbare
werkhypothese, den naam Ó r beschouwen als een gelijksoortige formatie als Ullr
en Njǫr r. Men kan daaraan nog toevoegen den Odinsnaam Þróttr, die door W.
2)
von Unwerth verklaard wordt uit *þruhtu-, dat blijkens Oudeng. þróht de beteekenis
3)
had van ‘kracht’. Njǫrðr heb ik verklaard als ‘mannelijke procreatieve kracht’ en
ook Nils Lid aanvaardt een gelijksoortige etymologie. Ullr beteekent, zooals ik reeds
opmerkte ‘macht, heerlijkheid’. Óðr eindelijk heb ik opgevat als ‘extatische
opgewondenheid, geestelijke razernij’. Hier stelt Nils Lid een andere etymologie
voor, die ook een zeer aannemelijke verklaring van dezen naam geeft. Hij knoopt
4)
aan bij een woord óðinn, dat ‘bronstig’ beteekent in Noorsche en Zweedsche
dialecten en dat dus samenhangt met mnl. woeden ‘heftig begeeren, door haar
gloed verteren (van de liefde gezegd)’. Het is natuurlijk niet zeker, of deze beteekenis
niet juist is afgeleid uit de grondbeteekenis ‘woeden, in heftige geestelijke of
lichamelijke beweging zijn’. De verdere verwantschap met vaða, nnl. waden, uit een
germ. *waðan ‘coire’ kan de door Nils Lid verdedigde verklaring versterken. Daar
hij uitgaat van den vorm Ó inn, en Ó r als een afgeleiden ‘kortvorm’ beschouwt,
kan hij dus het uit den naam blijkende karakter van den god als ‘de mannelijk
voortbrengende, de phallische’ verklaren. Daardoor wordt deze god dus eveneens
tot een vruchtbaarheidsgod, die in naam en aard ten nauwste met Njǫr r moet
hebben samengehangen; zij waren in feite elkanders dubbelgangers. Odin de
krijgsgod, de god der dichtkunst en der toovenarij, Odin de doodengod, deze allen
moeten jongere ontwikkeling uit den vruchtbaarheidsgod zijn. De wijze, waarop hij
die ontwikkeling tracht te

1)
2)
3)
4)

Studiën IV in dit Tijdschrift LI, blz. 301.
Paul Braunes Beiträge XXXIX (1914) blz. 214.
Zie Contributions blz. 36.
Op het voorbeeld van Torp, Nynorsk Etymologisk Ordbok blz. 471.
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verklaren, is echter volkomen onbevredigend. Hij voert uitsluitend etymologische
argumenten aan: de beteekenisverschuiving van vooruitstormen> woeden maakte
van dezen god een furiosus en de associatie met óðr ‘gedicht’ zou hem tot dichtergod
hebben gemaakt. Was die beteekenisverschuiving tot ‘woeden’ niet reeds voltrokken,
toen de god O inn zich ontwikkelde (cf. latijn vates)? Hoe staat het met de
etymologie van óðr ‘gedicht’? Een dergelijke speculatie zou men stellig niet verwacht
hebben in een onderzoek, dat anders blijk geeft van een streven de problemen van
de Oudnoorsche religie van een godsdiensthistorisch en niet van een filologisch
standpunt te bezien. Daartegenover houd ik vast aan de opvatting, dat latere
wijzigingen in de beteekenis van een godheid moeten voortvloeien uit haar
oorspronkelijk karakter en niet uit filologische toevalligheden. Slechts dan hebben
wij de zekerheid de centrale beteekenis van een godheid te hebben gevonden,
wanneer zijn geheele latere ontwikkeling, hoe divergeerend naar den schijn ook,
toch kan worden beschouwd als een werkelijk ‘ont-wikkelen’ van elementen, die in
den kern van zijn wezen reeds besloten waren of daaruit rechtstreeks konden
voortvloeien.
De opvatting van Nils Lid is intusschen zeker nadere overweging waard, maar zij
schijnt mij nu nog zwak gefundeerd en zij houdt te weinig rekening met het karakter
van den god zelf. De strijd is reeds oud, of Odin een doodengod of een
vruchtbaarheidsgod was en hij is daarom vooral zoo moeilijk te beslissen, omdat
beide elementen dikwijls zoo nauw met elkander verbonden zijn. Men moet echter
een onderscheid maken. Een vruchtbaarheidsgod behoeft niet tot een doodengod
te worden, maar hij kan steeds gedacht blijven in verband met het gedijen der
veldvruchten en met de procreatie. Zoo was het met Njǫr r. Anderzijds is de
overgang van een doodengod tot een godheid van vruchtbaarheid in verschillende
godsdiensten een gewoon verschijnsel, en indien men dus in de overlevering van
een god beide elementen naast elkander ziet
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optreden, ligt de gedachte aan een oorspronkelijken doodengod voor de hand. In
het geval Odin stellen wij bovendien vast, dat het laatste element in de overlevering
sterk domineert en dat men daarnaast slechts sporadisch en indirect aanwijzingen
vindt voor zijn verband met een vruchtbaarheidscultus.
Is het nu noodig, de godennamen Ó r, Ullr en Njǫr r als abstracta te verklaren?
Strikt genomen niet, daar wij in het Germaansch ook tu-stammen kennen, die nomina
agentis waren, zooals got. hliftus en on. smiðr. Toch zijn hiervan de voorbeelden
zeer schaarsch, vooral in vergelijking met het rijke gebruik, dat het Germaansch
van het suffix -þu maakt om abstracta te vormen. Dit kan echter het resultaat zijn
van latere uniformeering; woorden als fjǫrðr, skjǫldr, kostr, vǫllr wijzen er op, dat dit
suffix eenmaal breeder gebruikt werd. Met volkomen zekerheid kan men dus niet
uitmaken of Ó r, Ullr, Njǫr r (en Þróttr) inderdaad abstracta geweest zijn, maar
het feit, dat zij als groep een gelijksoortige formatie vertoonen, pleit voor een afleiding,
die geschiedde in overeenstemming met een levend taalbesef. Goden, die eigenlijk
een manifestatie zijn van een kracht of een handeling zijn geenszins ondenkbaar,
ook niet in godsdiensten, die men primitief pleegt te noemen.
Is deze opvatting der godennamen juist, dan liggen zij, wat de woordformatie
betreft, in den Oudgermaanschen tijd. Verder kunnen wij voorloopig niet komen; in
andere Indogermaansche talen komen geen overeenkomstige godennamen voor.
Het is daarom wel mogelijk, dat er in het Germaansche pantheon goden zijn, die
uit een voorgermaansche periode stammen. Wij hebben immers het voorbeeld van
Týr, verwant in naam en wezen aan Dyaus-pitá, Zeus en Juppiter. Waarom zou hij
alleen staan? Na een tijd van nuttig scepticisme, dat vele romantische constructies
heeft opgeruimd en in plaats van een hoog ontwikkelde Indogermaansche religie
zelfs het Germaansche heidendom in het begin onzer jaartelling tot een uiterst
primitieven godsdienst vernederde, is nu weer een periode aangebroken
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die, zij het ook met groote voorzichtigheid, de lijn van het Germaansche religieuse
leven tot den Indogermaanschen tijd poogt door te trekken.
Van de hoofdgoden der Germanen, die bij alle stammen vereerd werden, hebben
wij Donar nog niet genoemd. Zijn naam is hetzelfde als het woord donder en de
conclusie ligt voor de hand, dat hij niets anders is dan de verpersoonlijkte donder.
Toch zal de voorstelling wel ingewikkelder zijn geweest. Donder is voor ons een
natuurverschijnsel, het geweldige geluid, dat den bliksemstraal vergezelt. De niet
door de moderne natuurwetenschap verlichte mensch zal achter dit geluid een
macht vermoeden, die het heeft voortgebracht, een ‘Donnerer’ dus. Om den
veroorzaker van den donder aan te duiden, kan men in het Germaansch niet den
naam van het voortgebrachte gebruiken. Wij verwachten een nomen agentis, bijv.
een *þunarja(n)- naast het grondwoord *þunra-. Dit is echter niet het geval en wij
moeten dus een andere voorstelling van den gang van zaken hebben. Þunra- is
juist de aanduiding voor de bovennatuurlijke macht, die het natuurverschijnsel
bewerkt en eerst later, toen de gedachte aan de daarachter werkende macht
verbleekte, is de naam van den agens op de actio overgegaan. In den godennaam
Donar, Þórr moeten wij dus een woord vermoeden, dat de den donderslag
verwekkende godheid aanduidt.
De Kelten kennen denzelfden god. Zij noemen hem Tanaros. Op Latijnsche
inscripties is zijn naam overgeleverd. Zoo lezen wij in een inscriptie van Brittannië
uit 154 n. Chr. Juppiter O.M. Tanarus (CIL VII, 168). In Dalmatië werd een inscriptie
aan Juppiter Taranucus gevonden. (CIL III, 2804) en in Germania Superior een aan
den deus Taranucnus (CIL XIII, 6478). Daarmede kan men vergelijken den god
Taranis, dien Lucanus in zijn Pharsalia (I, 444 vlg.) noemt. De verschillende
schrijfwijze heeft verwarring gesticht, maar tegenwoordig overheerscht de meening,
dat de vorm Tanaros de juiste zou zijn geweest. Het verband met den germaanschen
Donar is
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evident, maar de vormen van beide namen verbieden ons de hypothese te
aanvaarden, dat de Germanen hem aan de Kelten zouden hebben ontleend.
Integendeel, beide volken hebben hem gekend en het ontstaan van dezen dondergod
reikt dus ten minste terug tot een periode, waarin Kelten en Germanen een nog
nauwelijks zich differentieerde eenheid vormden, dus tot een jonge periode van het
Indogermaansch.
Hoe is nu de naam te verklaren? Het woord hangt samen met lat. tono ‘ik geef
geluid’, tonitrus ‘donder’, met het aeol. τέννει˙ στενει, βρχχεται (Hes.), met skr. tanyati
1)
‘hij weerklinkt, dondert’ . Men kan er ook naast plaatsen den Gallischen riviernaam
Tanaros, die dus ‘de bruisende’ beteekent. Dit woord is dus gevormd van een wortel
ten met een suffix -ro. Dit suffix komt in het idg. zelden voor en gewoonlijk bij
adjectieven, zonder dat zijn functie duidelijk blijkt. Skr. sthi-ra ‘star, strak’ hoort bij
den stam sthā, chid-ra ‘gespleten’ bij chid; tam-ra ‘verduisterend’ bij tam ‘den adem
verliezen, afgemat worden’. Het grondwoord is gewoonlijk een verbum, maar de
nuance van het suffix is verschillend.
2)
In het Indisch vinden wij den godennaam Asura, hetgeen door Rudolf Otto op
bevredigende wijze verklaard is, als ‘hij, die asu heeft, d.w.z. hij, die in het bezit is
3)
van de energie, die de levensverschijnselen veroorzaakt’ . Het woord staat naar
zijn vorm en beteekenis dus op een lijn met madhura ‘die honig bezit’. Een
persoonsnaam, met hetzelfde suffix gevormd, is vipra ‘zanger, dichter, priester’, als
adjectief ‘opgewonden, door den geest gedreven, wijs, verstandig’. Het grondwoord
is vip, dat ‘sidderen, beven’ beteekent en iemand, die vipra is, wordt dus door
4)
innerlijke gegrepenheid gebracht tot een extatisch sidderen . Dit doet ons het woord
Þunraz, Tanaros beter verstaan. Het duidt de macht aan, die het in

1)
2)
3)
4)

Zie Franck-v. Wijk, Etym. Woordenboek blz. 124.
Das Gefühl des Überweltlichen blz. 75.
Ibidem blz. 187.
Ibidem blz. 76 noot 3.
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het grondwoord uitgedrukte verricht, veroorzaakt, die schalt, weerklinkt, ruischt, het
is de persoonlijk gedachte macht, waarvan de manifestatie het geluid van den donder
is. Onmiddellijker, eenvoudiger kan men zich dit natuurverschijnsel niet voorstellen;
hier is geen godheid, die iets voortbrengt, maar alleen een brullende macht, die den
hemel vult met zijn machtig geluid. Ook hier dus blijkt, dat het oudst bereikbare
stadium van een godheid, niet is het hemelverschijnsel zelf, al dan niet persoonlijk
gedacht, maar een macht, een energeia, een numen, dat zich in den donder
openbaart. Men begreep den donder niet anders dan als een werkend iets en het
is de meest voor de hand liggende ontwikkeling, dat uit het werkende iets een
werkend iemand ontstond, dat dus de onpersoonlijke energeia zich voor de
menschen verstaanbaar maakte door als een persoonlijk wezen zich voor te doen.
Wij denken onmiddellijk aan den Indischen tegenhanger van Þórr, nl. Indra. Ook
1)
hier vinden wij een -ro- afleiding van een verbaalwortel, die H. Güntert zeer
aannemelijk heeft vergeleken met oid ‘zwellen’, dat wij kennen uit gr. οἰδέω en ohd
eiz ‘zweer, eigenlijk opzwelling’. De Indische god is dus de macht, die zwelt van
kracht en energie; het geweld meer dan het geluid, waarmede de donder zich
openbaart. Die plotselinge ontketening van een geweldig geluid kan slechts, evenals
bij den brullenden mensch, het gevolg zijn van een buitengewone krachtsinspanning
en het is deze, die voor den Indiër blijkbaar het belangrijkste element in het
natuurverschijnsel werd. Hier openbaart zich een geweldige kracht, die als
donderslag het hemelgewelf verscheurt en als stormwind de boomen ontwortelt.
2)
Het dunkt mij daarom niet juist, als E. Cassirer zegt , dat in den Veda-godsdienst
naast zuivere natuurgodheiden als Agni en Indra, ook goden staan, die een handeling
uitbeelden, zooals Savitar ‘de aandrijver, die de

1)
2)

Der arische Weltkönig und Heiland, blz. 13 vlgg.
Philosophie der symbolischen Formen II, blz. 256.
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beweging in natuur en menschenleven opwekt’. Indra is niet minder actief, een
werkend god. Zuivere natuurgodheden zijn veel zeldzamer, dan men zich dat pleegt
voor te stellen. De verschillende facetten van de natuur heeft men niet, elk
afzonderlijk, als een stuk natuur waargenomen, gevreesd of met dankbaarheid
beschouwd en ten slotte ‘gepersonifieerd’; de mensch heeft den kosmos nooit anders
gezien, dan als een manifestatie van werkzame krachten. Natuur was voor hem,
zooals hij zichzelf voelde, energie, een volheid van krachten, die zich allerwege zijn
zinnen openbaarden.
De term ‘zuivere natuurgodsdienst’ heeft al te lang in de beschouwingen van oude
en van primitieve godsdiensten rondgespookt; het ware beter daarvoor een
energetische opvatting in de plaats te stellen. Þórr en Indra, hoe verschillend ook
van naam, zijn op dezelfde wijzen gevormde namen voor geheel gelijksoortige
concepties. Dit kan bezwaarlijk toeval zijn. Het feit, dat deze woordvorming zeldzaam
en in historische tijden niet meer produktief is, doet het vermoeden welhaast tot
zekerheid worden, dat Þórr tot een voorgermaansche periode behoort en daaruit
volgt weer, dat de Germaansche volken hun levensweg zijn begonnen met een
aantal religieuse voorstellingen, die verre van primitief waren, integendeel reeds
een lange ontwikkeling achter den rug hadden.

VII. De skaldenkenningen met de namen der godinnen Freyja en Frigg
1)

In een verhandeling over ‘De skaldenkenningen met mythologischen inhoud’ heb
ik nauwkeurig trachten vast te stellen, in het bijzonder voor wat Odin aangaat, hoe
het gebruik der kenningen in den loop der eeuwen geweest is. De kerstening, die
in 1000 op het IJslandsche allþing werd doorgevoerd, heeft een zeer merkbaren
invloed op de skaldenpoëzie uitge-

1)

Zie Nederlandsche Bijdragen op het Gebied van Germaansche Philologie en Linguistiek IV
(Haarlem 1934).
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oefend: omschrijvingen met mythologische figuren nemen plotseling zeer sterk af,
klaarblijkelijk als een gevolg van den tegenzin, die de pas bekeerde dichters tegen
deze herinneringen aan het heidendom koesterden. Eerst 1½ eeuw later begint het
gebruik van deze kenningen weer toe te nemen, al wordt het ook niet meer zoo
groot als in de periode vóór 1000. Die herleving der oude techniek is een gevolg
van de verhoogde belangstelling, die zich voor het heidensche verleden openbaarde
en waarvan wij op allerlei gebied de sporen vinden. Zoowel de Háttalykill van
Rǫgnvaldr als de Krákumál zijn een uiting van deze renaissance, die zich eenerzijds
kan openbaren door een geleerd-antiquarische, anderzijds door een romantisch
gekleurde literaire behandeling der heidensche overleveringen. Voor de overlevering
van de Oudnoorsche mythologie is deze periode van herleving van het grootste
gewicht geweest, want niet alleen heeft zij nog heel wat kostbare schatten kunnen
redden, die anders verloren zouden zijn gegaan, maar haar romantische geestdrift
heeft ook heel wat nieuws aan het oude overgeleverde toegevoegd. Met name voor
het onderzoek van de bronnen, die Snorri voor zijn Edda gebruikte, is het
noodzakelijk zich goed rekenschap te geven van den aard van het materiaal, dat
een helaas al te fragmentarische traditie ons biedt.
Ik heb de namen der godinnen in de kenningen slechts zeer vluchtig kunnen
1)
bespreken; hier wil ik voor Freyja en Frigg wat dieper op enkele vragen ingaan .
Freyja is tot in den laatsten tijd van het heidendom vereerd geworden; dat blijkt
uit den afkeer, dien bekeerlingen tegen haar aan den dag leggen. Van Hjalti
Skeggjason is een kvi lingr bewaard, dat hij in 999 gedicht heeft, en waarin wij
lezen grey þykkjumk Fregja (1. 31). In de strofe, waarin

1)

De tekstplaatsen worden aangegeven naar F. Jónsson's uitgave Den Norsk-Islandske
Skjaldedigtning, serie B en wel achtereenvolgens door de nummers van deel, bladzijde en
strofe.
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Hallfrø r vandrae askáld de heidensche goden afzweert, lezen wij: mér skyli Freyr
ok Freyja gramr (1. 159. 9).
Aanduidingen van haar relatie tot andere goden vinden wij zelden: Einarr Skúlason
gebruikt in zijn Øxarflokkr verschillende omschrijvingen voor goud, waaronder augna
regn Óðs beðvinu (1. 449. 1) en het merkwaardige barn Njarðar dóttur (1. 450. 4)
de

= Hnoss = een sieraad. Dit gedicht is echter eerst geschreven in de 2

helft der

de

12 eeuw en Einarr moet dus zijn kennis uit oudere bronnen hebben gehaald. Óðs
mey kon hij vinden in de Vǫluspá str. 25; Njarðar dóttur staat echter alleen in de
Þrymskvi a str. 22, die echter zelf van laten oorsprong kan zijn.
De mythe, dat haar tranen zich in goud veranderden, kon licht aanleiding geven
tot het gebruik van haar naam in kenningen voor goud. Wij noemden reeds twee
voorbeelden bij Einarr Skúlason, maar kunnen daar nog andere aan toevoegen:
hvarmþeyr Freyju (1. 451. 9) en de gezochte wending Freys nipt (= Hnoss) berr
sinnar móður bráa driptir (1. 450. 3). Uit de kenning Mardallar grátr (1. 449. 1) blijkt,
dat Mardǫll een andere naam voor Freyja was. Deze kenning komt ook in een der
late goudstrofen der Bjarkamál voor (1. 171. 5), maar daarnaast ook veel vroeger
en dan door geen mindere dan Olaf den Heilige gebruikt, die dus nog zoo laat als
1029 in dezen naam geen gevaarlijk heidensch bijgeloof zag (1. 212. 11). Omtrent
denzelfden tijd vinden we bij Skúli Þorsteinsson de kenning Freyju tǫ́r (1. 284. 5).
In een þula staat de korte vermelding der mythe: grét ok at Óði gulli Freyja (1. 661.
3).
Overigens wordt Freyja gebruikt als deel van vrouwenkenningen. Het eerst treedt
dit op in de lausavísur van Kormákr. De kenning hodda foegi-Freyja (1.71.7) is wel
bijzonder prozaïsch: de Freyja, die de schatten polijst of reinigt. Svarðar sefþeys
Freyja (1. 72. 10 vgl. E.A. Kock, Notationes Norroenae § 265), niet minder triviaal,
staat in verband met den inhoud der strofe, die vertelt, dat de vrouw aan den dichter,
nadat hij zich gewasschen had, een kam gaf. In een andere strofe staat
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een kenning, die F. Jónsson leest gamðis vangs báls snyrti-Freyja (1. 75. 23), maar
die E.A. Kock (NN § 274) zou willen opvatten als gamðis vangs snyrti-Freyja. De
kenning dúneyjar Freyja (1. 79. 40) is niet voldoende verklaard (zie NN § 288). Ten
slotte gebruikt hij nog hornþeyjar Freyja (1. 79. 41; zie NN § 289). Het is te begrijpen,
dat Kormákr in de vele liefdestrofen, die hij schreef, omschrijvingen voor ‘vrouw’
moest zoeken; voor de mythologie zijn deze kenningen van zeer gering belang,
daar zij meer door de behoeften van het binnenrijm schijnen te zijn ingegeven (vgl.
de gelijkgebouwde regels: dúneyjar vit Freyja en hornþeyjar vit Freyja).
de

Eveneens in de 10 eeuw valt een strofe van Gísli Súrsson (1. 98. 9), waarin
een vrouw als sǫr-Freyja wordt aangeduid, evenals Kormákr sǫrva-Gefn en
1)
sǫrva-Rindr gebruikt .
de

Eerst in het midden der 12 eeuw duikt de naam weer op. Het eerst voor zoover
wij weten in den Háttalykill, waar wij lezen randar Freyju þing (1. 506. 37a) voor
‘strijd’. De kenning bewijst, dat voor Rǫgnvaldr Kali (of Hallr Þórarinsson) de naam
Freyja slechts poëtisch versiersel was, want een omschrijving randar Freyja voor
‘walkure’ is wel bijzonder kleurloos. In gelijke richting wijst val-Freyju stafr (1. 604.
1) in een anonyme strofe der Njála, die in denzelfden tijd wordt gedateerd. Poëtische
smuk is ook de gekunstelde kenning van Einarr Skúlason barn Njarðar dóttur voor
hnoss (1. 450. 4), die wij boven reeds bespraken.
Verder wordt de naam Freyja zelden meer gebruikt. Eén voorbeeld is er uit de
de

13

eeuw: in een strofe der Ǫrvar Oddssaga staat bjarga Freyja (2. 328. 21) voor
de

‘reuzin’. Tot de 14 eeuw behoort een lausavísa der Grettissaga, waar wij lezen
eyleggjar Freyja (2. 474, 46). F. Jónsson verklaart eyleggr als ‘eilandbeen’ = ‘steen’
2)
= steinasørvi . Dit is wel zeer gezocht. Ik vermoed, dat in deze obscoene strofe het
woord

1)
2)

In de strofe is af stinnum hug niet te trekken bij den tusschenzin, zooals F. Jónsson dat doet,
maar bij den hoofdzin: (hún) lét sinn ver af stinnum hug deyja.
Zoo ook R. C. Boer in zijn uitgave blz. 266.
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leggr wel een toespeling zal bevatten op í loera skôgi. In een strofe der Víglundarsaga
leest F. Jónsson eygarðs Freyja (2. 489. 6), dat hij verklaart als ‘de Freyja der zee’.
Maar is dat een kenning voor ‘vrouw’? Het hs. leest eygerðr. Ook in de Katrínardrápa
is de kenning Freyja fannar lófa (2. 572. 12) ontstaan door emendatie.
Het resultaat stemt dus geheel overeen met wat wij elders opmerkten. In den
heidenschen tijd wordt de naam Freyja vrij veel gebruikt. Na de kerstening houdt
dit op; het eenige voorbeeld is het stereotype Freyju tǫ́r bij Skúli Þorsteinsson in
1020. De eerste, die den naam weer durft te bezigen, is Rǫgnvaldr Kali, wiens
Háttalykill het typische voorbeeld is van de kunstmatige herleving der oude poëzie.
Gaan wij nu na, wat Snorri vertelt in zijn skaldenhandboek. Haar
familieverhoudingen kende hij uit Eddapoëzie en skaldiek: zij is de dochter van
Njǫr r (volgens Einarr Skúlason), vandaar de zuster van Freyr. Dat zij Ó r tot
echtgenoot had, kon hij weten van denzelfden Einarr en bovendien uit de Vǫluspá.
Zij is de moeder van Hnoss; het is alweer Einarr, die het laat raden. Zij woont in
Fólkvangr (Gylf c. 23), zooals ook de Grímnismál mededeelt. De namen Vanagoð
en Vanadís (Skáldsk. c. 20) varieeren Vana brúðr, dat Einarr Skúlason gebruikt in
de hnoss-kenning Vanabrúðar dóttur (1. 450. 5). De door Snorri zelf gemaakte
kenningen eigandi valfalls, Sessrúmnis, fressa, Brísingamens gebruiken ten deele
kennis, die hij uit verschillende bronnen putte. De Grímnísmál vertelt, dat zij de helft
der op het slagveld gevallenen kiest; de strijd van Heimdallr en Loki om het
Brísingamen, waarop ook de kenning slaat mensoekir Freyju voor Heimdallr (Skáldsk.
1)
c. 8), wordt verteld in de Húsdrápa . Wij vinden echter nergens in de poëzie
2)
Sessrúmnir overgeleverd en evenmin iets van Freyja's kattengespan verteld . Dat
eindelijk Freyja een valshamr bezit, staat alleen in de Þrymskvi a.

1)
2)

Zie mijn The Problem of Loki, FF Comm. Nr. 110 blz. 124 vlgg.
Dit zou in een verloren strofe der Húsdrápa kunnen hebben gestaan.
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Het is opmerkelijk, dat Snorri zooveel meer heeft dan wat wij kennen uit Edda- en
skaldenpoëzie. Een belangrijk deel van zijn mededeelingen vinden wij terug bij
Einarr Skúlason, maar dat verklaart niets, het verplaatst slechts het probleem: waar
de

de

had deze dichter, die in de 2 helft der 12 eeuw schreef, zijn kennis vandaan?
Want bij de skalden der heidensche periode vinden wij geenerlei nadere opheldering,
de Eddaliederen laten ons op allerlei punten in den steek. Het kan niet anders, of
er moet naast deze literatuur een andere traditie hebben bestaan, die de heidensche
stof voor het nageslacht redde. Die traditie was in staat om een naam als Sessrúmnir
te bewaren, om aan een kenning als Freyju tǫ́r een mythischen achtergrond te
geven. Men kan natuurlijk aannemen, dat Snorri veel meer gedichten kende, dan
wij, maar is het te verdedigen, dat wij voor de talrijke gegevens, die Snorri alléén
mededeelt, steeds maar onbekende gedichten postuleeren? De traditie, waaruit hij
putte, was van geheel anderen aard; een traditie van commentatoren en geleerden,
die de oude poëtische literatuur niet alleen van geslacht op geslacht overdroegen,
maar ook met uitleg en verklaring begeleidden. Die traditie was in hoofdzaak
mondeling, maar kan ook schriftelijk zijn vastgelegd; is wellicht Snorri's werk een
breeder uitgewerkt en systematisch geordend overzicht van oudere commentaren?
de

Onze oogen richten zich onwillekeurig naar Oddi. Als in de 12 eeuw het gebruik
der kenningen weer begint, is de periode van het levende gebruik dezer
skaldentechniek nog niet zoo lang heen, of een oude man kon het van zijn grootvader
gehoord hebben. De kloof was groot, maar niet onoverbrugbaar. Alleen de geest
was veranderd: Wat eens geloof was, is nu spel voor dichters en interessante
antiquiteit geworden.
Nog duidelijker spreken de verhoudingen bij F r i g g . Haar naam komt zelden
voor in kenningen; wij mogen ze verwachten en zullen ze ook vinden bij Kormákr,
die gebruikt hvít auð-Frigg (1. 80. 43), een kenning van een bij hem geliefd type,
vgl. in dezelfde strofe men-Gefn en elders golls Njǫrunn
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(1. 80. 44), men Gunnr (1. 80. 45). Verder heeft hij fornrar fǫldu Frigg (1. 84. 60),
een niet zeer heldere kenning voor ‘vrouw’. Geen andere kenningen met den naam
Frigg komen in de skaldenpoëzie voor; in de rímur vinden wij haar naam in
goudkenningen bijv. Friggjar tár (I, blz. 324, 326, II, blz. 5, 68, 827); hier is dus
klaarblijkelijk Frigg met Freyja verward.
In de skaldenpoëzie wordt zij nog eenige malen genoemd in haar verhouding tot
andere goden. Allereerst tot Odin. Þorbjǫrn hornklofi noemt hem in zijn
Haral skvae i (1. 24. 12) enum eineyggja Friggjar faðmbyggvi en Hallfrø r
vandrae askáld zegt: legg ek á frumver Friggjar fjón (1. 158. 7). Hetzelfde mag
men afleiden uit Egill's woorden fagna fundr Friggjar niðja (1. 34. 2) voor ‘gedicht’;
wel is waar beteekent Friggjar niðjar ‘Azen’, maar natuurlijk is Odin in het bijzonder
de

1)

bedoeld . In de Sólarljó (12 eeuw) heet Frigg Óðins kvǫn (1. 648. 77).
In een strofe der Bár arsaga Snaefellsáss (2. 482. 3) staat Þórr er vinr Friggjar.
de

Deze bron van de 14 eeuw verdient niet veel vertrouwen; misschien gaat deze
mededeeling terug op de kenning langvinr Þrǫngvar bij Eilífr Go rúnarson (1. 143.
17) voor Þórr; Þrǫng, dat een naam voor Freyja schijnt te zijn, zou dan verkeerdelijk
als Frigg zijn opgevat. De slechte reputatie van haar, die in de Lokasenna ter sprake
komt, kan hiertoe hebben bijgedragen.
Zij is de moeder van Baldr. De Vǫluspá vertelt, dat zij in Fensalir zijn dood
beweende (str 33). Loki voegt haar hoonend toe: ek því ré er þú rí a sérat sí an
Baldr at sǫlom (Lokasenna 28). Het is opmerkelijk, dat het treffende beeld van de
om haar zoon treurende moeder niet meer sporen in de poëzie heeft nagelaten;
men merkt daarvan nauwelijks iets in de droge kenning Friggjar sonr, die het late
gedicht Málsháttakvae i voor Baldr gebruikt (2. 140. 9).

1)

Vgl. in de rímur frumvers Friggjar fundr (II blz. 814), een combinatie der kenningen van Egill
en Hallfrø r.
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Dat zij de dochter van Fjǫrgynn is, vertelt de Lokasenna (str 26) alleen.
Gaan wij daarna over naar Snorri, dan zien wij, dat hij ook weinig van haar weet
te vertellen. In cap. 19 van Skáldskaparmál vat hij alles samen, wat hij van haar
weet: svá at kalla hana dóttur Fjǫrgyns, konu Óðins, móður Baldrs, elju Jarðar ok
Rindar ok Gunnlaðar ok Gríðar, svoera Nǫnnu, dróttning ása ok ásynja, Fullu ok
vals-hams ok Fensala. De eerste drie kenningen hebben wij reeds besproken. De
omschrijving van Frigg als de elja van andere godinnen is een uitvinding van Snorri;
waar hij die vandaan haalt is duidelijk, want hij begint de rij met elju Jarðar ok Rindar
en de eenige plaats, waar elja in de skaldiek gebruikt wordt, is bij Þjó ólfr Arnórsson,
die in een gedicht van 1065 Jǫrð omschrijft als elja Rindar. De kenning svoera Nǫnnu
heeft geen parallellen bij de skalden; zij is dus al even onpoëtisch als stjúpsonr
Friggjar voor Váli in Skáldsk c. 12. Het behoeft geen betoog, dat drótning met
appositie eveneens geleerd fabricaat is. Dat zij de meesteres van Fulla genoemd
kan worden, weet Snorri uit de Grímnísmál, waar deze de eskimoer van Frigg heet.
Dat zij een valshamr had, evenals Freyja, vertelt Snorri elders in het Geirø r-avontuur
(Skáldsk c. 18); het kan dus wel op traditie berusten.
Wij zien hoe poovere kennis in den tijd der IJslandsche Renaissance het gevolg
is van gering gebruik in de Skaldenpoëzie. Daar was geen gelegenheid tot
commentaar, die oude overlevering bewaarde. Toch kan men er zich slechts over
verbazen, dat een godin, wier moedersmart zoo zeer tot het dichterlijk gevoel moest
spreken, zoo zelden in de poëzie werd genoemd. Zij had blijkbaar buiten de
Balder-mythe geen beteekenis. Maar in verband met deze mythe haalde de traditie
de schade in, die zij elders scheen te lijden; daarvan is ons Snorri's uitvoerig bericht
in zijn Edda het bewijs.
K o p e n h a g e n , September 1933
J. DE VRIES

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

218

De Getrouwe Haeghdis.
De drie lyrische gedichtjes ‘op de hofstede van de Hinlopens’, waarvan ‘Wiltzangk’
wel het meest bekend is, behooren tot de oprechtste die bij een dichter van Vondel's
aard en houding uit arcadische stemming en horatiaansche gedachten konden
ontstaan. De motieven en de toon zijn van volkomen gelijke lichtheid, de klassieke
ornamenten zijn zonder praal, het verband tusschen natuur en moraal is
ongedwongen. In het derde van deze stukjes ‘De getrouwe Haeghdis’ vertelt de
dichter een voorval dat twee jongedames, wellicht dus de dochters des huizes,
1)
overkomen zou zijn . De meisjes hadden bloemen geplukt en lagen ergens buiten
te rusten; zij schrikten wakker doordat een hagedis hun over hals en gezicht liep,
en zagen toen dat een adder op hen loerde. Vondel beschrijft dit als een kleine idylle
en hecht er de les aan dat onschuld en deugd overal veilig zijn. ‘Integer vitae,
scelerisque purus’ plaatst hij als motto boven het gedichtje. Het geheel is zoo
natuurlijk en innemend, dat men zou kunnen gelooven aan een ware gebeurtenis
die door den dichter op deze wijze poëtisch was bewerkt. Van Lennep onderstelt
dit dan ook in een zijner aanteekeningen bij deze verzen (VI, 171), maar tegelijk
wijst hij toch op een zeker verband met wat hij ‘een oude overlevering’ noemt, dat
namelijk de hagedis ‘den mensch gunstig en genegen zou wezen’. Van Lennep
veroorlooft zich daarbij nog een literair zijsprongetje (dat zijn navolgers weglieten):
‘Men kan er van zeggen wat La Fontaine van den dolfijn zegt: Cet animal est fort
ami De notre espèce: en son histoire Pline le dit, il faut le croire’. Inderdaad zegt

1)

Uitg. v. Lennep VI, 170; v. Lennep-Unger deeltje 1657-60, 311; Unger, Bibliografie, 209.
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Plinius dat, maar over de philanthropia van de hagedis zoekt men bij hem vergeefs
een steunpunt.
Van Lennep is niet de eenige die van dit ‘volksgeloof’ spreekt. Het Woordenb. d.
Ned. taal (V, 1518) wijst den weg naar Ph.A. Nemnich, schrijver van een
Polyglotten-lexicon der Naturgeschichte van 1793, waarin (III, 292) te lezen is: ‘die
Alten bildeten sich ein dass die Eidechsen die Menschen vor Schlangen warne und
sie gegen selbige vertheidige, daher gaben sie ihr die Namen Menschenfreund und
ste

de

Schlangenfeind’. En ook Houttuyn's Natuurlijke Historie (1 dl. 6 st. Amst. 1764)
blijkt iets van deze voorstelling te kennen: een grieksche bijnaam van de groene
hagedis is ophiomachos ‘omdat zy zig niet ontzagen, met Slangen of Adders in
Gevegt te treeden; waar van zy egter gemeenlijk verslonden werden’ (blz. 127); en:
‘De Ouden, zelfs, hebben de Haagdis Menschen-Vriend en Slangen-Vyand geheten’
... (blz. 161); mogelijk kan hiermee nog iets te maken hebben dat de basiliskus een
soort lacerta is, die reeds bij Plinius afzonderlijk wordt genoemd en ‘den baas speelde
over alle serpenten’ (blz. 166), en dat ook aan een ander soort leguaan in het
bijzonder de naam ophiomachus wordt gegeven (blz. 174). Van de vriendschap
voor den mensch is bij deze laatste soorten echter niets te bespeuren en ook in de
eerste citaten wordt van het waarschuwen niet gerept.
De gebruikelijke hulpmiddelen voor dergelijke realia uit de klassieke oudheid
geven ons over deze vermeende eigenschappen van de hagedis niet het minste
uitsluitsel, en ook de bijnaam ophiomachus leidt slechts naar een soort sprinkhanen
en naar den ichneumon, die bij Plinius o.a. (Nat. hist VIII, 24) een afzonderlijke
behandeling vond. De ‘ouden’, die voor deze voorstelling aansprakelijk worden
gesteld zijn dus in elk geval niet de bekende klassieke auteurs.
Toch was van Lennep's opmerking juist, dat het motief niet of niet uitsluitend aan
een werkelijke gebeurtenis was ontleend, al ontbrak hem het bewijs. Vondel's
gedichtjes op de Hinlopens
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zijn niet nauwkeurig te dateeren, schijnen echter, ruim genomen, tusschen 1650 en
1660 gesteld te mogen worden. Zeker een dertig jaren vroeger had reeds Anna
Roemers Visscher van hetzelfde gegeven gebruik gemaakt. Bij haar heeft dit den
vorm gekregen van een uitgewerkt emblema, dat, naar zijn plaats in het Haagsche
1)
handschrift, van 1616 kan dateeren . Het opschrift luidt: Op 't Emblema: Een
Aechdisch-beet, waerschouwer van de Slangenbeet. Als eigenlijke spreuk van het
zinnebeeld volgt daarna: ‘Ik quetst door vriendtschap’, en als besluit staat onder het
heele gedichtje:
Gij quetst uijt jonst de mensch, om quetsing te verhoen:
In trouwe vriendtschap hoort een vriendt ook sulks te doen.

In 7 strophen van 6 korte regels heeft Anna dit thema uitgewerkt en wel geheel in
één richting, namelijk: de ware vriend vleit ons niet doch durft ons ‘aantasten’ en
kwetsen. Het vriendelijk hagedisje dat den mensch voor zijn vijandin waarschuwt
is hier dus wel geheel voor de moralisatie gebruikt en heeft door zijn eigen aard
weinig tot de gedachte der dichteres mogen bijdragen. Dit is duidelijk een
intellectueele toepassing van een reeds gegeven en wellicht algemeen bekend
motief.
Het mocht wederom niet gelukken in de emblemata-literatuur een parallel van
Anna's zinnebeeld te vinden, al is hier een stelselmatig zoeken minder gemakkelijk.
De middeleeuwsche bronnen, die nog voor het vormen van een literaire traditie in
aanmerking kunnen komen, leveren evenmin het gewenschte op.
Wat Maerlant in zijn alphabetische opsomming der serpenten over lacerta geeft
is al heel sober (Naturen Bloeme VI vs. 509-523). In het inleidende algemeene
gedeelte (vs. 13-16) lezen wij althans iets, dat feitelijk niet van de heele groep maar
in het bijzonder van de hagedis gezegd had moeten zijn:

1)

Nr. 40 in mijn uitgave Gedichten van Anna Roemers Visscher ('s Grav. 1925) blz. 20-21. De
dateering is slechts een gissing; het gedichtje is echter zeker wel uit de jaren 1616 tot 1623.
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als men hun de staart afslaat groeit deze weer aan en als men ze blind maakt kunnen
zij het gezicht terugkrijgen. Het laatste is inderdaad een geloof dat uit de klassieke
bronnen komt en in de middeleeuwen voortleefde. Plinius heeft het uitvoerig over
de geneeskrachtige werking van de hagedis in zijn Nat. hist. (boek XXIX cap. 129
e.v.), waarbij o.a. blijkt hoe men deze regeneratiekracht der oogen op ringen
overbracht, die met hagedissen, wier oogen waren uitgestoken, in een pot werden
gedaan en daarna als middel tegen oogziekten en oogzwakte werden gebruikt. Ook
1)
voor zeer verschillende andere kwalen leverde de hagedis geneesmiddelen . Het
oogenwonder heeft in de vroege christelijke literatuur zijn weg gevonden. Isidorus
de

Hispalensis (begin 7 eeuw) vertelt in zijn Origines sive Etymologiae (boek XII, cap.
IV, de serpentibus) van de saura, dat zij als zij oud wordt het gezicht verliest en dan
een gat in een muur opzoekt dat op het oosten uitziet, als daarna de zon opgaat
komt zij naar buiten en kan weer zien (Migne, Patrol. lat. LXXXII, 446). Hugo de S.
de

Victore (12 eeuw) neemt dit letterlijk over (De bestiis etc. boek III, cap. L en LI),
maar hij geeft bovendien nog een iets uitgebreider beschouwing van hetzelfde (De
bestiis II, XXVIII) onder verwijzing naar den Physiologus, waarbij een moraal gevoegd
is voor den mensch, die als de oogen van zijn hart troebel worden een plaats moet
zoeken ‘tendentem orientem versus’, om zich daar ‘ad solem justitiae Christum
Dominum’ te wenden (Migne, CLXXVII, 74 en 101). Het wonderbaarlijke diertje is
volgens hem gevleugeld. Dat de hagedis reeds in de grieksche mythologie als dier
van Apollo nauwe betrekking heeft tot de zon zal op deze voorstelling wel eenigen
de

invloed hebben gehad. De heilige Hildegardis van Bingen (12 eeuw) houdt zich
in haar Physica (boek VIII, cap. IX) aan den medischen kant; veel waarde hecht zij
niet aan de krachten der lacerta, hoewel

1)

Vgl. Pauly-Wissowa, Real-encyclopädie, XXII Halbbd. (1922), kol. 1961-1962, onder 9 Grüne
Eidechse.
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zij toch een recept tegen schurft uit hagedissenasch vermeldt (Migne, CXCVII,
1342). Nog in de reeds aangehaalde Natuurlijke historie van Houttuyn (1764) vindt
men onder de vele geneeskrachtige deugden van de hagedis, dat zij o.a. dienstig
is ‘tot wegneming van vlakken en puisten in 't aangezigt en ruidigheid der huid’, ook
ste

de

zouden de excrementen in oogwatertjes nuttig effect hebben (1 dl. 6 st. blz.
128).
Zoo belanden wij uit de literatuur in de folklore. Alf. de Cock (Spreekwoorden,
zegswijzen enz. op volksgeloof berustend, 1920, I, 133 v.) weet niet veel goeds van
de hagedis, behalve haar liefde voor muziek; zijn meeste gegevens brengen haar
in betrekking tot booze vrouwen en heksen. In het Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens van E. Hoffmann-Krayer en H. Bächtold-Stäubli (1930) heeft de
Eidechse een uitvoerige en veelzijdige behandeling gevonden. Onder de
toepassingen in de volksgeneeskunde (II, blz. 684) worden ook de oogkwalen weer
genoemd; de rol in het toovenaars- en heksenbedrijf vormt een eigen afdeeling;
maar daartegenover treedt hier ook de hagedis als ‘Schutzgeist’ op. Uit Duitschland,
de Donaulanden en Frankrijk zijn berichten verzameld over de vriendschap van het
diertje voor den mensch; zij volgt den mensch, zij komt als men fluit; en vooral ook
waarschuwt zij voor slangen (ald. blz. 681). Als iemand buiten ligt te slapen waar
hem een slang bedreigt, dan kruipt zij hem in de kleeren en kriebelt hem, of loopt
hem over gezicht en mond, of bijt hem in den voet. Bij dit geloof passen o.a. de
bijnamen Natterretterlein (Oostenrijk) en éveillette (Frankrijk). Het is mogelijk dat
hierbij ook enkele der door de Cock verzamelde vlaamsche bijnamen aansluiten,
slangenartits en derg. (t.a.p. blz. 134). Het middeleeuwsche geloof in het
wonderbaarlijke herstel der oogen schijnt niet meer te worden aangetroffen.
Nu blijkt dus het gegeven van de ‘getrouwe hagedis’ een wellicht vrij jong
de

europeesch volksgeloof, dat wel al in de 17
heeft gedaan, maar

eeuw in onze letterkunde zijn intrede
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pas later voor een klassieke overlevering werd aangezien. Inderdaad is het
waarschijnlijk dat dit de juiste ontwikkeling is en wij kunnen dan thans de ontbrekende
schakel herkennen in een van Erasmus' Colloquia, namelijk de Amicitia.
In deze samenspraak tusschen Ephorinus en Johannes behandelt Erasmus de
sympathie en antipathie in de natuur, en de hagedis is het eerste voorbeeld dat
wordt uitgewerkt. Na eenige inleidende zinnen luidt de vraag van Eph. ‘Kent ghy de
hagedisse?’ ‘Ja ick wel’, is het antwoord. ‘In Italien zijnse groot en groen-achtich.
1)
Dese beeste is uyter naturen 's menschen vrient, ende een vyandt van de slange’ .
Eph. zet dan uiteen hoe de hagedissen overal komen waar menschen wandelen,
zich door kinderen in de hand laten nemen en in het algemeen toonen dat zij ‘int
aenschouwen van den mensche een sonderlingh vermaken’ stellen. Met eenigen
omhaal vertelt Eph. daarna hoe hij buiten Bologna een gevecht tusschen een hagedis
en een slang heeft gezien, waarbij de eerste ernstig gewond werd maar dapper
2)
volhield ; de slang werd later door menschen gedood. Zoo brengt hij het gesprek
op de gevaarlijkheid der slangen, die o.a. een slapenden man in den mond kruipen
en zich in zijn ingewanden nestelen, waar zij alles verorberen wat de mensch nuttigt.
De mensch sterft daardoor niet ‘maar leeft seer ellendich’. Een middel daartegen
is look eten, want de slangen verdragen deze lucht niet. ‘So isset geen wonder, dat
de maeyers geern looc eten’. Maar in dit gevaar is ‘dickwils een kleen hagedisse
des menschen behoudenisse’. ‘Hoe kan dat zijn?’ ‘Als sy merckt dat de slange op
haer lagen leydt, looptse rondtsom over den hals, ende het aenghesicht des
menschen, ende houdt niet op, ter tijt toe dat hij door 't gheschrap en krabben der
nagelen

1)
2)

Ik citeer de eerste nederlandsche vertaling van dezen dialoog naar de Samenspraken,
Amsterdam bij Dirck Pieters. [Pers], 1622, blz. 121 vlgg.
Ook Houttuyn vertelt nog over de dapperheid der hagedissen tegenover slangen en honden,
die zij in den neus bijten en niet los laten tot zij zelf dood neervallen (t.a.p. blz. 127 v.).
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ontwake, voorders die so gewect wort, siende de haghedis dichte bij hem, merckt
terstondt dat den vyandt op syn luymen leyd, en rontsom siende wort hy hem
ghewaer’. ‘O wonderlijcke kracht der nature!’ Daarna stapt Erasmus over op de
krokodil en de dolphijn als volgende tegenstelling.
Een treffende bevestiging van onze conclusie over den oorsprong van het gegeven
doen de oude verklaringen aan de hand, die reeds tijdens Erasmus' leven in de
latijnsche edities werden toegevoegd. Daar wordt bij dit stukje dialoog reeds over
het hanengevecht en over de slangen, over krokodil en dolphijn o.a. naar Plinius,
over een fabel van een kreeft en een slang naar Aesopus, over de look naar Horatius
verwezen, maar voor de rol van de hagedis komen geen klassieken ter sprake. Door
de heele inkleeding schijnt Erasmus ook den indruk te willen vestigen dat dit verhaal
berust op italiaansche landelijke overlevering. Of hij de eerste was die deze
voorstelling ‘uit den volksmond’ opteekende heb ik niet kunnen nagaan. Na hem
moet dit, bij de groote verspreiding zijner Colloquia, in elk geval algemeen bekend
zijn geweest onder de latijnsche scholieren. Anna Roemers schijnt nog een
eenigszins afwijkende lezing gekend te hebben, daar zij niet van het gekrabbel der
hagedissepootjes doch van bijten spreekt. Maar Vondel kan het onmiddellijk aan
Erasmus hebben ontleend; zijn voorstelling komt in alle bijzonderheden en zelfs
woordelijk met diens vertelling overeen. De ware gebeurtenis met de verschrikte
meisjes hoefde dus zeker slechts een enkele aanwijzing te bevatten, om Vondel tot
zijn elegante herschepping van het geheele erasmiaansche gegeven te inspireeren.
F. KOSSMANN.
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Africana.
IV.
Onverklaarbaar snelle evolutie.
Dat aanraking met andere volken ontwikkelend werkt en invloed van vreemde talen
de moedertaal kan verrijken, zullen in onze tijd weinig mensen tegenspreken, en
toch heeft menigeen een zeker gevoel van ergernis te overwinnen als hij verneemt
dat de taal die hem 't liefst is, haar eigenaardige, door hem zo bewonderde, vorm
te danken heeft aan ontlening uit het buitenland. Elk volk draagt er roem op dat het
aan eigen inspanning zijn onafhankelikheid heeft te danken en, waar dat enigszins
mogelik is, of schijnt, wil men graag geloven dat ook de taal zich ontwikkeld heeft
zonder inmenging van vreemden. Geen wonder dus dat er ook in Zuid-Afrika velen
zijn, waaronder mannen van grote invloed, als Prof. J.J. Smith, die geloven dat door
‘spontane ontwikkeling’ - dat is de geliefkoosde term - het Nederlands tot Afrikaans
1)
is geworden . Allen die echter, in of buiten Afrika, zulk een stelling verdedigd hebben,
worden bij die verdediging in radikalisme ver overtroffen door een jong Duits
geleerde, in 1928 te Bonn gepromoveerd op een dissertatie, getiteld Die
Sprachgeschichtliche Entwicklung des Deflexionstypus im Afrikaans. Zijn naam is
J. W i t t m a n ; hij is, als zoon van een zendeling, geboren in Oost-Indië, heeft in
Duitsland voorbereidend onderwijs genoten, is daarna twee jaar in Afrika als
boekhouder en leraar werkzaam geweest en, naar Duitsland teruggekeerd, heeft
2)
hij zijn studie voortgezet en in Bonn voltooid . Zijn ‘curriculum

1)
2)

Maar zeer velen bestrijden er die mening, ik noem slechts de namen van Bouman, Bosman,
le Roux en du Toit.
Zijn proefschrift is, naar ik meen, niet in de handel. Daaraan is het waarschijnlik toe te schrijven,
dat het weinig de aandacht heeft getrokken. De mijne is op zijn werk gevestigd door vermelding
en korte bespreking in Dr. G.S. N i e n a b e r 's Oor die Afrikaanse Taal, Amsterdam, N.V.
Zwets en Zeitlinger, 1934.
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vitae’, naar Duits gebruik achter zijn dissertatie vermeld, rechtvaardigde de hoop
dat hij in zijn taalbeschouwing niet eenzijdig zou blijken. Voor mij is die hoop echter
door het lezen van zijn geschrift verijdeld.
Dr. W i t t m a n vermeldt, met degelike kennis van zaken en onpartijdig, de
verschillende hypothesen die zijn geopperd ter verklaring van de oorsprong en het
eigenaardige van het Afrikaans. Hij verwerpt ze alle. Het bestek (87 blz.) liet
waarschijnlik niet toe om, behalve zijn eigen argumenten tegen de aanvaarding van
die hypothesen, ook de plaatsen te vermelden, waar de opstellers getracht hebben
hun zienswijze te verdedigen tegen hun bestrijders. Veel wat hij nu als bezwaren
behandelt van betekenis, zullen anderen reeds lang weerlegde tegenwerpingen
noemen.
Dan komt de theorie van W i t t m a n zelf. Zij munt uit door eenvoudigheid. Alles
is toe te schrijven aan de omstandigheid dat de eerste kolonisten uit verschillende
streken van Nederland kwamen en op een in het begin zeer beperkt gebied leefden.
Door dat verkeer met anderssprekenden, volgens hem in patria ‘durch soziale und
geographische Grenzen getrennt’, maar aan de Kaap ‘auf gleiche Basis gestellt’
(blz. 51), ontstond afslijting en overwinning van het eenvoudigste. Analoga van
dergelijke afslijting worden aangehaald vooral uit Duitse, de sterkste uit Zuid-Duitse
streken, steeds zonder vermelding van de tijd die 't proces daar nodig heeft gehad.
In Afrika ging dat alles onbegrijpelik snel. Reeds in 1687, dus na 35 jaar, was de
‘Ausgleich innerhalb der dialektisch abweichenden Grundsprachen’ voltooid (blz.
57) en dan begint de periode der ‘Deflexion als Resultat der Dialektmischung’.
Waartoe, nadat alles glad geschaafd was, behoefte aan deflexie zich deed gevoelen,
wordt niet gezegd, wel dat omstreeks 1720 in hoofdzaak de nieuwe taal was gevormd
(blz. 7). Dat alles gebeurde
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uit eigen, Germaanse middelen. Invloed van vreemde talen was niet nodig, geen
Frans der Hugenoten, waarvan de eersten aankwamen in 1688, dus juist een jaar
nadat de zaak der afslijting reeds was beklonken, kwam daarbij in aanmerking,
evenmin het gebroken Portugees der paar honderd slaven in één bezending aan
land gebracht. Van de omgang met slavinnen in die tijd, waarin aan de Kaap nog
geen 20 blanke vrouwen aanwezig waren, wordt zelfs niet gerept. De jonge doctor
blijkt in 1928 zijn tijd en zijn vaderland enige jaren vooruit te zijn door zijn geloof in
de macht van ‘Autarkie’ en ‘Gleichschaltung’
Van mijn geloof eist hij daardoor veel te veel. Ik kan niet aannemen dat de oudste
1)
kolonisten, voor 't grootste deel uit Noord- en Zuid-Holland afkomstig (dus uit een
taalgebied waar geen dialektiese verschillen waren, groot genoeg om het wederzijds
verstaan te belemmeren), tot een dergelijke afslijting en vereffening zouden gekomen
zijn. En al hadden deze mensen niet de meerderheid gehad, men vergete niet dat
de

reeds in de 17 eeuw het Hollands geworden was tot de taal van de regering en
van de letterkunde. Nu is 't door talloze analoga bewezen dat in zulke gevallen niet
de meerderheid beslist, maar zij wier dialekt het meest overeenkomt met de ‘mooie’,
2)
dat is voor de meeste mensen de ‘geschreven’ taal . Naast de sprekers van
Nederlandse dialekten was er ook een zeker getal taalverwante Nederduitsers en
Vlamingen, en voorts waren er een paar Skandinaviërs, allen vertegenwoordigers
de

van talen die onze landgenoten der tweede helft van de 17

1)

2)

‘As ons 'n sirkel beskrijf met Gouda tot middelpunt en Gouda-Amsterdam as straal, dan zou
daarmee die gebied aangegee wees, waaruit die meeste Nederlanders na Suid-Afrika verhuis
het’ (D.B. B o s m a n in de N. Taalgids XVI, 1922, blz. 120).
Klein was 't aantal Atheners in vergelijking van de overige Grieken, toen, na Alexander de
Grote, een algemeen Griekse taal zich vormde, en toch is uit het Atties de Koine ontstaan.
Het verdrong ook in niet-Attiese kolonies het Dories en andere dialekten. - Terecht zegt
B o s m a n (Oor die ontstaan van Afrikaans, 1923, blz. 113): ‘Ook in die taal speel die mode
'n groot rol’. In zeer veel gevallen kan men 't woord mode vervangen door snobisme.
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eeuw, in hun parmantigheid, stellig als veel minder fraai dan hun Nederlands
1)
beschouwden. Nu zijn er wel verschillende woorden aan die talen ontleend , maar
grote invloed is daarvan niet te verwachten en nog minder wordt op die wijze snelle
afslijting verklaard. Een ingrijpende verandering op zo korte termijn kan ik alleen
verklaren door plotselinge aanraking met een vreemde, sterk afwijkende, bij eerste
2)
kennismaking onverstaanbare taal .
Ik kan besluiten met te verklaren dat ik tegen de vroege datering van Dr
W i t t m a n n geen bezwaar heb, maar mij in het geheel niet kan verenigen met zijn
bepaling van de factoren waaraan hij een vroege vereffening der taal toeschrijft,
gevolgd door zeer sterke deflexie.
Wassenaar.
D.C. HESSELING.

1)

2)

W i t t m a n hecht vooral aan de invloed van het Duits (blz. 46). Aanvankelik heeft ook
S c h u c h a r d t die overschat (Literaturbl. f. germ. u. rom. Philologie, 1885, blz. 464), maar
in een schrijven van 24 Maart 1899 liet hij mij weten, dat hij, na lezing van het op blz. 84 en
vlg. van Het Afrikaansch meegedeelde, dat terugnam. - Men lette er ook op dat, bij het
vermelden van losse woorden die ontleend zijn, men rekening dient te houden met de
omstandigheden waaronder zij werden ingevoerd.
Zie Neophilologus XVII (1933), blz. 209-215.
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Eenige brieven van Johan van Heemskerck in het archief der
familie van Foreest
1)

Na de uitgave van mijn proefschrift was ik, door de welwillendheid van den
tegenwoordigen eigenaar, in de gelegenheid, een onderzoek in te stellen naar
eenige brieven die zich bevinden in het archief der familie Van Foreest op den
Nijenburg te Heiloo.
In een kostbare verzameling ‘Stucken en bewijsen dienende tot het geslacht
Register van die Van Foreest’ vond ik een drietal brieven van Johan van Heemskerck,
die mij, om inhoud en stijl, van voldoende belang schijnen, ze hier te publiceeren.
Het zijn typische voorbeelden van renaissancistischen briefstijl en ze bewijzen, dat
de schrijver, die in dien tijd vrijwel geheel door ambtelijke bezigheden in beslag werd
genomen, niettemin de dichtkunst bleef beoefenen en relatie zocht met een der
toenmaals belangrijke letterkundigen. Een kernachtig beeld, als dat van het uitwerpen
van den spiering om een kabeljauw te vangen, gaat buiten de beheerschte deftigheid
der renaissance-krullen; eenzelfde verschijnsel als ook in de ‘Batavische Arcadia’
en de ‘Inleydinghe tot het ontwerp’ daarvan is aan te wijzen.
De geadresseerde is de bekende Latijnsche dichter Mr. Johan van Foreest,
Burgemeester der stad Hoorn en Secretaris der Gecommitteerde Raden van
West-Friesland, later evenals Van Heemskerck Raadsheer in den Hoogen Raad te
2)
3)
's Gravenhage . Een geslachtregister, eveneens op den Nijenburg berustend , zegt
over hem het volgende:
‘Mr. Jan van Foreest is geweest een goet aardig man, een groot rechs geleerde,
maar boven al een uytsteekent poëet, soo int Grieks als Duyts en Lateyn uytwysen
synen veersen

1)
2)
3)

Johan van Heemskerck, 1597-1656; Amst., De Spieghel 1933.
Zie Nw. Ned. Biogr. Wdb., i.v. en Van Leeuwen, Bat. III., blz. 967.
Geslachtregister Van Foreest door J. van Foreest, Hoorn den 16 jan: 1681.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

230
ten deele gedrukt en die so God my t leven spaart en daar toe bequaame
gelegentheyt presenteert neffens de andere in een volumen noch staan uytgegeven
te werden.
Hy wierden den 29 April 1619 geadmitteert tot Secretaris van Staate van
west-vrieslant en t noderquartier daarvan hy op den 18 february 1611 de Survivance
had gekreegen.
Het beliefde de Konink van Vrankeryk den voorsch: Foreest te geven de ridderlijke
order van St. Michiel op den... Novemb. 1635 en dat uyt consideratie van Syne
goede en loffelyke qualiteyten, deugden en verdienste.’
Johan van Foreest was gehuwd met Josina van Segwaert, dochter van den
Dordtschen schepen Meynert van Segwaert en Anthonia Wenssen, en jongere
zuster van Beatrix van Segwaert, in 1605 gehuwd met Mr. Clement van Baersdorp,
burgemeester te Leiden. Zooals blijkt uit het bevolkingsregister der stad Leiden van
1)
1581 , waarin Jan Jansz. van Baersdorp, korenkooper en burgemeester van Leiden,
vermeld wordt met zijn vrouw Cunera Jorysdr. en zijn drie kinderen Jan, Willem en
Clement, was deze Clement van Baersdorp een jongere broer van Mr. Jan van
Baersdorp Jansz., die in 1581 huwde met Dirckje Claes Simonsdr. van Heemskerck,
2)
tante van Johan van Heemskerck .
Het is niet onmogelijk, dat de aanraking van Van Heemskerck met Johan van
Foreest ontstaan is door beider relatie met de familie Van Baersdorp. Waarschijnlijker
echter is het, dat wij een tusschenpersoon hebben te zoeken in den Hoornschen
burgemeester Jan Martensz. Merens, die gehuwd was met Maria van Segwaert,
jongere zuster van Beatrix. De oudste brief van Johan van Heemskerck aan Johan
van Foreest nl. die op den Nijenburg wordt bewaard, dateert uit den tijd, waarin Van
Heemskerck en Merens te zamen in Londen vertoefden, respectievelijk als
rechtsgeleerd secretaris en lid van het gezantschap, dat door de Staten-Generaal
was uitgezonden ter regeling van tusschen de Nederlandsche en Engelsche Oost-

1)
2)

Folio 8 verso.
Zie mijn proefschrift, genealogie.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

231
Indische Compagnieën bestaande geschillen. In twee der onderhavige brieven wordt
Merens met name genoemd. Door de verwantschap met de familie Van Segwaert
konden zoowel Merens als Van Foreest door Van Heemskerck worden aangeduid
e

als ‘neef’, in de ruime beteekenis die de 17 eeuw aan dit woord gaf. De oudste der
gevonden brieven luidt:
Mijn heere
Hoewel mijn geluck noch noyt so goet geweest is van mij d'eere van U.E.
personele kennisse te doen hebben, so heeft nochtans U.E. waerdije al
van over langhe een sonderlinghe begeerte in mij gebaert om onder U.E.
bekende gereeckent te moghen werden, te meere, t' sedert ick, door de
gunste van neeff en nicht Merens, met U.E. deftighe veersen, so opde
veroveringhe van Maestricht, en bescherminghe van Berghen op Soom,
als opde dood, en vergodinghen, vanden grooten Gustavus, begifticht
ben geweest. 't wil veellijk so vallen, mijn heere, dat lust tot gelijcke studien
oorsaecke tot onderlinghe genegentheden verweckt, oock inde gheene
die andersints geheel ongelijck sijn. kan mijne onderdanighe goede wille
hier door erlanghen een aendeeltjen in U.E. goede gratien, ick sal
gheloven een groote fortuijne gemaeckt te hebben. Ende om U.E.
waerdigh gheschenck niet ondanckbaerlijck te verontwaerdighen, so biede
ick U.E. daer teghens op 't vriendelijckste aen dese mijne nevensgaende
Nederlantsche rijmen, die een meer dan vijfiarigh afwesen lichtelijck wat
op sijn Engelsch sal hebben leeren kromtonghen, des U.E. hun te goede
houdende so se bij suijvere Duijtse Ooren plompelijck onsuijver Duijts
komen spreecken, ende die aennemende als den grooten Coninck de
hant-vol waeters vanden slechten huijsman, de selve U.E. voor een kleyn
tegen-geschenckjen van U.E. so aengename gifte sal gelieven te laeten
verstrecken. Dat ick echter bekenne (want ick gewoon ben rond te gaen)
als een Spierinck uijt te werpen om een Cabbeljauw mede te vanghen,
verhopende voortaen daer door, wanneer yet van U.E. aerdighe
geesticheden voor den dagh komt, mede onder U.E. begunstichde bedacht
te werden, als mij houdende alrede door 't vertrouwen van U.E. bij alle
de werelt so wel bekende beleeftheijt
Mijn heere
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en

In Londen den 12 April 1634.
Voor een van U.E. ootmoedighe dienaers ende niet min toegeneijghden
neve Johan van Heemskerck
Me Juffrouwe U.E. waerde huijsvrouwe, met de jonghe neven en nichten,
mitsgaders d'andere vrienden aldaer, sullen hier nevens, met U.E.
gelieven, mijne dienstighe gebiedenissen ende vriendelijcke groete vinden.
Gelijck ick oock U.E. opt hooghste geobligeert blijve, ende op 't
hertelijckste bedancke, voor sijne affectueuse en effectuele
recommandatie in faveur van mijn schoonbroeder den Advocaet Pruys,
dewelcke door een opportune verniewinghe in vigeur blijvende, hem noch
soude konnen vorderlijck wesen.
Ed: eerentfeste, wijse, welachtbaere
Hooghgeleerde heere
Mijn heere Johan van Foreest
Secretaris vande heeren gecommitteerde
Raden der Ed. Mo: heeren Staeten van westvrieslant.
Tott
Hoorn.
Het is mij niet bekend, welke gedichten Van Heemskerck bij het zenden van dezen
brief aan Johan van Foreest heeft aangeboden. Evenmin vond ik eenig spoor van
de verzen op de verovering van Maastricht en de verdediging van Bergen op Zoom.
De gedichten op den dood en vergoding van Gustaaf Adolf echter vindt men, te
zamen in plano uitgegeven, in het archief van den Nijenburg; de tekst luidt aldus:

Apotheosis Gustavi Magni, Suecorum, Gothorum, Vandalorum, &c
Regis.
Hic, ille Vindex magnis Orbis, Hercules
Non falsus, & non editus falso Jove,
Sed a potentiore missus Numine
Monstris domandis, & tuendis gentibus
Adversus impias tyrannorum minas.
Hic, quidquid illum somniavit Graecia
Fecisse, fecit; veraque ultra fabulam est
Enixa virtus. Ergò pro laboribus
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Heros receptus contubernio deûm,
Coeli refulget non inanis gloria.
In mortem ejusdem.
In lacrymas tecum solvatur, Suecia, coelum:
Et referat planctus axis uterque tuos.
Funeris in tanti luctus non sufficis una:
Nec dolor ad solos pertinet iste Getas.
1)
Belgica non minus est, Germania non minus, orba:
Nec pars in luctu, Gallia, parva tibi.
2)
Orbis in hoc uno terrarum faltus , in uno
Fortunae rerum credita summa viro:
Vtque vir hic cecidit, cecidit simul Orbis; & omnes
Involvit populos una ruina simul.
I. Forestus.
den

Den 10

Mei schijnt Johan van Foreest den brief van Van Heemskerck met woorden
den

van waardeering voor de toegezonden gedichten te hebben beantwoord. Den 17
Juni schreef deze:
Mijn heere
en

U.E. so seer aengenamen van den 10 Maij, in antwoorde van den
mijnen, verseeckert mij voorts ten vollen, van 't geene waer aen ick noijt
hebbe konnen twijfelen. namentlijck dat U.E. vriendelijcke beleeftheijt,
niet minder sijnde dan U.E. waerdije ende geleertheijt, opt hooghste
geluckigh maeckt de geene die met d'eere van U.E. kennisse begunsticht
werden. Dan den loff die U.E. gelieft mijn kinderwerck toe te schrijven
(mogelijck om door desen aerdighen vond mij een moed in te storten van
al voorwaerts aen te poghen) komt alleen U.E. deftighe gedichten toe,
dewelcke bij alle de werelt met een aengename verwonderinghe tot inde
wolcken verheven werden gelijck noch onlanckx is geschied int hoff van
den heere Ambassadeur Oxenstiern, dien ick U.E. aerdighe vergodinghe
tie

van den groten Gustavus Adolphus vereert hebbe, ende sijn Ex ende
de sijne, sonderlingh wel aenstaende, ongetwijfelt al haest in 't gesicht
vanden heere Rijckx-Cancelier Oxenstiern, een man vande geleertste
onder de geleerde, tot vermeerderinghe

1)

Door den schrijver is hier in handschrift achtergevoegd:

Longius et terris clades, & limite claudi
Non secus ac virtus principis ipsa, nequit.
2)

Zoo staat er. Lees: fultus?
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van U.E. wel verdiende achtbaerheijt sal verschijnen. Mach ick bij
gelegentheijt eens 't geluck krijghen van met een ander door U.E.
beschoncken te werden, ick sal het verlies van so waerden stuck werckx
(dat ick echter moet bekennen door mijn verlies verbetert te sijn) te min
moeijelijck vinden, gelijck ick U.E. ook hooglijck verbonden blijve voor de
waerde gifte van het aerdigh gedicht op U.E. so gevaerlijcken val, welcks
gelijcke (alst sonder U.E. letsel toegaen konde) men schier altemets eens
soude nae wenschen, om so soete vruchten van so bittere struijcken te
moghen rapen. U.E. klaechlijcke rouw-rijmen op het afsterven vande
1)
begaefde Juffrouwe Hester van Foreest , hebben mij mede niet weijnich
beweeght, ende om bij wijlen ijet diergelijckx van U.E. hant te moghen
verhopen, so sende ick U.E. dese nevensgaende, bijnaest van gelijcke
e

stoffe, waer in ick een Juff ., mogelijck van geen minder begaeftheden,
in haeren hooghsten staet begroet, ende op haer deerlijck scheijden
beschreijt hebbe. U.E. gelievese aen te nemen voor 't geene datse sijn,
dat is van wonder weijnigh belanghs, en als een wercktuijch door den
werckman vererghert. Nam nos leves amores, atque inbellium proelia
virginum, cantare soliti, frustra conamur tenues grandia. Neque satis pro
decoro est, Laudes Heroum, ac egregii Principis, quas nullus unquam
digne satis dixerit. culpa deterere ingenii. 't Moet al een Held wesen de
van Helden met fatsoen spreecken sal, waer dat ick in mijn kleijnicheijt
geen raet toe en wete, weshalven het bij die begintselen die U.E. gesien
heeft latende berusten, ende nochtans gaern U.E. hoghe invallen hoewel
onwaerdigh deelachtich werdende, so blijve ick, nae U.E. hertelijck
bedanckt te hebben voor sijne vriendelijcke aenbiedinghe van onverdiende
gunste.
Mijn heere.
en

Londen den 17 Junij st. n. 1634.
U.E. onderdanighen dienaer ende geheel verplichten neve. J.v.
Heemskerk.
Mijne gansch dienstighe gebiedenissen, aen mijn waerde nichte U.E.
huijsvrouwe, de jonghe nichten en neven, ende alle d'andere vrienden
aldaer, blijven U.E. vriendelijckheijt opt vriendelijckste bevolen.

1)

Vermoedelijk Hester van Foreest Adam Dircksz.dr., eigen nicht van den geadresseerde,
en gehuwd met Nicolaas de Bije; geboorte- en sterfjaar onbekend.
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Nicht meerens quam alhier seer voorspoedelijck opden laetsten meij,
ende is met haer man en soete dochterken, god loff, heel welvarende,
verwachtende nevens ons met verlanghen, de gewenschte ure van onse
langh verhoopte verlossinghe, daer nu schijnt groten moed toe te sijn,
also onse handelinghe, opde heff lopende, binnen korten buijghen off
barsten moet.
Aen mijn heer
Mijn heer Johan van Foreest.
Secretaris der Ed: mo: heeren
Staten van Noorthollant.
Tott
Hoorn
In November van het volgende jaar zond Van Heemskerck opnieuw een gedicht
aan Johan van Foreest, thans de ‘Prosopopeia Herois Heemskerckii ofte
Selff-spraecke van den Admirael Heemskerck’, die in 1635 in druk schijnt te zijn
verschenen en in 1827 door Groebe werd opgenomen in de bekende verzameling
1)
‘Gedichten van C. van Baerle... en anderen’ . Het gedicht is geteekend met de
initialen van den schrijver en voert als jaartal: 1634. Het begeleidende briefje luidt:
Mijn heere
t

U. Ed . is een kenner vande rijmkunst, niet als een liefhebber alleen, maer
als een hoogh-ervaren kunstenaer daer in. Maer dese mijne
t

helden-selfspraecke wert U. Ed . niet toegesonden, om opde proeve van
ts

U. Ed . scherp vernuft geset te werden, want daer soudse te kort vallen
t

om voor leverbaer goet geoordeelt te werden: maer wel om U. Ed . te
strecken tot een kenteijcken van mijne onderdanighe genegentheijt, ende
t

t

vanden dienst die ick U. Ed . toegeeijgent hebbe, waer in U. Ed . de
t

woorden met de welcken sal vinden over een te komen als U. Ed . mijne
goede wille met d'eere van sijne bevelen sal gelieven te verwaerdighen,
mij gelegentheyt gevende van mij inder daet te konnen tonen
Mijn heere

1)

Dl. I, Amst. 1827, blz. 165 vgg.; vgl. mijn dissertatie, blz. 129.
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en

Utrecht den 10

November st. n. 1635

ts

U. Ed . onderdanighen dienaer en geheel toegedanen neve J.v.
Heemskerck
Mijne gansch dienstighe gebiedenissen, en vriendelijcke groete, aen mijn
waerde nichte U.E. huijsvrouwe, mitsgaders de jonghe nichten en neven,
sullen met U.E. geliefte hier haer plaetse vinden.
Het adres ontbreekt.
Tot zoover de verzameling ‘Stucken en bewijsen dienende tot het geslacht Register
van die Van Foreest’.
In een afzonderlijke verzameling brieven gericht aan Johan van Foreest, bevindt
zich nog een vierde schrijven van Johan van Heemskerck, dat echter geheel van
persoonlijken aard is en hier slechts volledigheidshalve mag volgen:
Mijn Heere ende Neve Van Foreest.
t

ts

Ick bedancke UEd voorde gunstighe advertentie, mij gedaen bij UEd
en

Missive vanden 24 Julij, weghen den toestant van het vacerende
Griffierschap inden Hoghen Raede. Daer ick mij te meer sal laeten
t

aengeleghen wesen, vermits ick verstae dat UEd ende mijn neeff Opmeer,
tot Raetsheeren inden selven Raede bij sijne Hoocheijt verkoren sijn,
t

UEd met het selve ampt alle geluck ende vergenoeginghe
toewenschende. Wij hebben hier tegenwoordich in stede van
kermisvreughde het gasthuijs tot onsent, mijn broeder ende sijn
huijsvrouwe hertelijck aan een hevighe koortse sieck sijnde, ende mijn
Susters ionghste kint, een gevaerlijcke defluxie inde Ooghen hebbende.
't welck oorsaeck is dat wij de vrienden, tot neeff van Zeghwaert te kermis
gekomen sijnde, niet en konnen dat onthael aendoen daer wij ons anders
in gehouden achten, sijnde ende blijvende niet te min
Mijn Heere ende Neve.
en

Utrecht den 7

Augusti st. n. 1638.

ts

UEd geheel dw̃ neve, ende ootmoedighe dienaer J v Heemskerck
Ed: Eerentfesten wijsen, welachtbaren hooghgeleerden heere Mijn heere,
Mr. Johan van foreest Raetheere Jnden Hooghen Raede Jn 's
Gravenhage.
Hilversum.
D.H. SMIT.
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Het Zeefrankies
N. van Wijk heeft, Ts. 30, 161 vgg., het eerst de gedachte geuit aan ‘een
oudwestnederfrankies ǣ-dialekt’, waarin de gm. ǣ tendéle ǣ zou zijn gebleven,
tendéle eerst in een jongere periode in ā zou zijn overgegaan. De argumentatie
voor deze hypothese is te vinden in bovengenoemd artikel en in een later verschenen
opstel, Ts. 31, 21 vgg. Van Wijks ǣ-dialekt omvat, grofweg gezegd, het
Noordwestveluws, het Utrechts, het Zuidhollands, het Zeeuws en het Westvlaams.
Van Ginneken heeft in zijn Handboek de hypothese, ofschoon hij haar voor rekening
van Van Wijk laat, overgenomen. Het ǣ-dialekt wordt gewoonlik aangeduid als het
Hollands-Frankies.
Ik acht Van Wijks hypothese tendéle juist, nl. voorzover het de argumentatie van
Ts. 31, 21 vgg. betreft. Het uitgangspunt van zijn eerste opstel kan ik daarentegen
niet aanvaarden. Ook lopen voor mij de grenzen van het dialekt iets anders: het
Veluws en oostelik Utrechts valt er voor mij buiten, het Noordhollands, de dialekten
van de eilanden inbegrepen, reken ik er daarentegen wel bij (van de Terschellingse
dialekten natuurlik alleen het Midslands). Omdat het ǣ-dialekt op deze wijze een
dialekt wordt, dat langs de Noordzeekust van Terschelling tot Duinkerken gesproken
wordt, lijkt het mij juister om in plaats van de benaming Hollands-Frankies, die
Holland onrechtmatig voortrekt boven Zeeland en Vlaanderen, de term Zeefrankies
te gebruiken.
Het opvallendste kenmerk van het Zeefrankies heeft Van Wijk al genoemd in zijn
opstel in Ts. 31: het is, dat vanouds korte e en a, die voor r + dentaal gerekt worden,
samenvallen tot een enkele klank, altans dat de rekkingsprodukten, indien nu al niet
meer, dan toch eenmaal zeer dicht bij elkaar hebben gestaan. Deze laatste beperking
moet worden toegevoegd met
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het oog op het Westvlaams: in de Zeeuwse en Hollandse dialekten zijn de
rekkingsprodukten geheel samengevallen. Het tegenwoordige Westvlaams
onderscheidt de vokalen van bv. board enerzijds en aerde (met een ‘zware’ ē)
anderzijds. Uit de rijmen van Maerlants Strofise Gedichten maakt Van Wijk t.a.p.
op, dat in Maerlants tijd er een klankverschil bestond tusschen ē (uit gm. ai) voor r,
en de voor r + dentaal gerekte gm. e. Deze laatste was blijkbaar meer open, want
deze alleen rijmde op het rekkingsprodukt van gm. a voor r + dentaal en de
representant van gm. ǣ. Behalve de openheid van de voor r + dentaal gerekte e
blijkt uit deze rijmverhoudingen volgens Van Wijk echter ook het palatale karakter
van het rekkingsprodukt van gm. a voor r + dentaal en van de representant van gm.
ǣ. Immers hoe zouden de gerekte e en de gerekte a en de van ouds lange ǣ anders
op elkaar kunnen rijmen? M.a.w. in Maerlants tijd was het Westvlaams nog een
ǣ-dialekt. Dat echter ook toen niet de rekkingsprodukten van a en e voor r geheel
samenvielen, blijkt uit het feit, dat gerekte e wel, maar gerekte a niet kan rijmen op
ē uit gm. ai.
Het Westvlaams, al is het dan waarschijnlik te maken, dat het in Maerlants tijd
nog een ǣ-dialekt was, neemt toch wel een afzonderlike plaats in het Zeefrankies
in. Op een andere wijze opvallend is het Noordhollands. Terwijl in het Zeeuws, en
gedeeltelik ook in het Zuidhollands, de ǣ-klank tot op de huidige dag bewaard is
gebleven, en het Westvlaams en de rest van het Zuidhollands de gm. ǣ
representeren door een heldere of donkere ā-klank, heeft in het Noordhollands de
ǣ zich juist de andere kant op ontwikkeld en een [E.], [εi] of [e.] opgeleverd (de [E.]
is natuurlik de meest konservatieve representatie; voorzover ik weet, kent alleen
het Enkhuizens haar). Bovendien moet het Noordhollands de ǣ-klank eerder hebben
opgegeven dan de andere genoemde Zeefrankise dialekten, want terwijl in het hele
overige gebied de in open syllabe gerekte gm. a met gm. ǣ en voor r + dentaal
gerekte gm. a en e is samengevallen, oorspronkelik dus tot ǣ, heeft het
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Noordhollands de in open syllabe gerekte gm. a enerzijds, en de gm. ǣ en de voor
r + dentaal gerekte gm. a en e anderzijds, verschillend ontwikkeld, de eerste klank
tot [a.], de tweede groep, zoals hierboven reeds gezegd werd, tot [E.], [εi] of [e.].
Men mag immers veronderstellen, dat de in open syllabe gerekte gm. a in het
Noordhollands, evenals in de andere Zeefrankise dialekten, het ǣ-stadium heeft
doorlopen. Dat deze ǣ zo'n geheel andere ontwikkeling kreeg door te maken als
de oudere ǣ uit gm. ǣ, is alleen te verklaren door aan te nemen, dat de ǣ uit gm.
ǣ ten tijde van de rekking in open syllabe reeds een [E.] geworden was. De rekking
voor r + dentaal heeft in het Noordhollands dus een aanzienlike tijd eerder
plaatsgevonden dan de rekking in open syllabe. Immers de door rekking onstane
ǣ voor r + dentaal heeft wel de vernauwing tot [E.] meegemaakt. Ten tijde van de
vernauwing waren de ǣ uit gm. ǣ en de ǣ uit voor r + dentaal gerekte gm. a en e
de enige ǣ's, die in het Noordhollands aanwezig waren. Uit de ouderdom van de
rekking voor r + dentaal is ook te verklaren, dat het rekkingsprodukt van gm. e daarbij
een ǣ heeft opgeleverd in tegenstelling tot de latere rekking in open syllabe. (Men
kan natuurlijk ook veronderstellen, dat voor r + dentaal de gm. e voor de tijd van de
rekking reeds a geworden was in het Zeefrankies en zodoende toen al
samengevallen met gm. a voor r + dentaal. Hier spreekt tegen, dat in andere
dialekten, bv. het Noordwestveluws, die ongerekte gm. e voor r + dentaal wèl doen
samenvallen met gm. a voor r + dentaal, evenals het Zeefrankies dus, juist in
tegenstelling met het Zeefrankies de gerekte gm. a en e voor r + dentaal gescheiden
houden. Per analogiam zou men hieruit willen konkluderen, dat ook in het Zeefrankies
de overgang van ongerekte gm. e voor r + dentaal tot a een jonger verschijnsel is.)
Men heeft voorzover ik weet tot dusver steeds de Noordhollandse ē door Friese
invloed willen verklaren. Deze verklaring was echter verre van afdoende, want het
Noordhollands kent, in tegenstelling tot het Fries, de ē ook voor w en n,
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bv. greeuw, nl. grauw, en meen, nl. maan. Vooral de ē voor n was moeilik en er
bleef geen uitweg over dan een onwaarschijnlike hyperdialektise nieuwvorming aan
de

te nemen. Eigenaardig is in dit verband vooral de uit het midden der 19 eeuw
overgeleverde Markense vorm sleen voor nl. slaan, naast meen voor maan en geen
voor gaan. De ǣ-dialekten hebben hiervoor gaen, maen en slaen, waaruit blijkt dat
de zeer oude samentrekking van gm. aha hetzelfde resultaat heeft opgeleverd als
de oude rekking van gm. a voor r + dentaal, om het meest verwante verschijnsel te
noemen. Wanneer men de Noordhollandse ē nu als een ontwikkeling van de
Zeefrankise ǣ beschouwt, levert het Markense sleen, geplaatst naast het
Zuidhollandse slaen, niet de minste moeilikheden op, evenmin als Noordhollands
beerd en greeuw moeilikheden opleveren naast baerd en graew, zoals het in het
Zeeuws voorkomt. Vergeleken met het Fries zijn sleen, beerd en greeuw echter alle
drie even raar. Het ofri. heeft slâ, het nieuwwestfries slaen, het nieuwwestfries stelt
voorts bird tegenover beerd en grau tegenover greeuw. Een voordeel van mijn
Zeefrankise hypothese lijkt mij ook, dat de Noordhollandse ē hierdoor organies als
regelmatige ontwikkeling van een Frankise klank kan worden voorgesteld. De hele
struktuur van het Noordhollands is immers Frankies. Waarom dan zo hardnekkig
aan die anorganise Friese herkomst vastgehouden, als het Frankies de gevallen
zonder éen uitzondering verklaren kan, wat het Fries niet kan?
Als men mijn verklaring van een Markense vorm als sleen aanvaardt, is meteen
belangrijk argument geleverd voor de hypothese dat gm. a in open syllabe inderdaad
tot ǣ gerekt is. Immers uit sleen en beerd kan dan blijken, dat in die hele oude tijd
de

(bv. voor de 10

eeuw) de gm. a in het Zeefrankies inderdaad een palataal timbre
de

heeft gehad. Welnu als het in de 9

eeuw zo was, waarom kan het dan ook niet zo

de

geweest zijn in de 11 eeuw, of wanneer men de rekking van korte vokalen in open
syllaben dan ook stellen wil? Juist het Noordhollands doet de twijfel verdwijnen, die
ieder aan-
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vankelik tegenover Van Wijks ǣ-hypothese moet voelen, omdat in de ǣ-dialekten
de vanouds lange en de gerekte korte a zo geheel en al zijn samengevallen.
Een ander belangrijk kenmerk van het Zeefrankies is, dat de umlaut van gm. u in
een aantal gevallen gedelabialiseerd is. Het delabialisatieprodukt is vermoedelik
regelmatig een i, die in bepaalde streken en bepaalde woorden verwijd is tot e. Het
Hollands, zowel van Noord- als van Zuid-Holland, heeft nogal wat van die e's, het
Zeeuws, dat wel zowat het konservatiefste deel van het Zeefrankies zal zijn, heeft
regelmatig de i. Deze delabialisatie is niet klankwettig en komt maar in weinig
woorden voor, die merkwaardigerwijs voor het hele Zeefrankise gebied ongeveer
dezelfde zijn. Weer een argument om het Noordhollands toch vooral niet van het
overige Zeefrankies te scheiden. Omdat het verschijnsel niet klankwettig is en toch
zo gelijkmatig verbreid, zal het wel heel oud zijn en ontstaan zijn in een tijd, toen de
sprekers van het Zeefrankies op een geografies nauwer samenhangend gebied
woonden dan in de historise tijd (van de waddeneilanden tot Vlaanderen). Het
Drechterlands kent volgens de opgave van Karsten het verschijnsel in de woorden
breg, kneppel, krek, pet, reg, mig en stik, het Westvoorns volgens de opgave van
V. Weel (om een totaal ander dialekt te nemen) in de woorden brigge, klippele,
krikke, pitte, rik en stik. De overeenkomst is treffend. Het valt op, dat in al deze
woorden op de vokaal een gegemineerde konsonant volgt en men is allicht geneigd
aan deze omstandigheid enige invloed toe te kennen. Wellicht is de umlaut ouder
dan de konsonantengeminatie en heeft de geminatie in enkele, reeds door oude
umlaut getroffen, woorden nog een tweede ‘umlaut’ veroorzaakt, hetzij de
gegemineerde konsonant door de energiekere artikulatie de lippen a.h.w. strak trok,
hetzij de gegemineerde konsonant nauwer dan te voren verbonden werd aan het
volgende i-element. (Een paar woorden, die Boekenoogen voor het Zaans opgeeft
en die uitsluitend Zaans zijn, kunnen niet op deze wijze verklaard worden: uitreste
en kestebood).
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De overgang van i tot e in het Hollands is ook maar tot bepaalde woorden beperkt
en dus niet klankwettig. Het woord stik houdt bv. in het hele Hollands zijn i. In het
Fries, waar de verhouding van e en i als representant van gemuteerde gm. u ook
verre van duidelik is, luidt het woord toevallig ook stik. De overeenkomst is echter
toevallig: in het Fries is de ontwikkeling van e naar i gegaan (vgl. ofri. stekk) en in
het Hollands van i naar e. Vgl. ook bv. nwfri. krik en Hollands krek. De Hollandse
overgang zal wellicht te vergelijken zijn met de gelijksoortige, en eveneens
onklankwettige, vokaalontwikkeling in woorden als kreb voor krib, leggen voor liggen
en hette voor hitte. Misschien heeft de oorspronkelike dubbelkonsonant ook hierbij
nog enige invloed gehad.
Is de hier gegeven voorstelling in zake de groep brigge enz. juist, dan moeten
woorden als knekel, krepel enz., die in tegenstelling met genoemde groep in het
geheel niet algemeen Zeefrankies zijn, er totaal van gescheiden worden.
Wel algemeen Zeefrankies daarentegen zal de oorspronkelike representatie van
wgm. iu door ie zijn, dus vuur, duur, sturen zal vroeger ook in het hele Noord- en
Zuidhollands vier, dier, stieren hebben geluid. Het konservatieve Zeeuws en het
Westvlaams, juist de dialekten die ook de diftongering van gm. ū en ī niet hebben
toegelaten, hebben de ie nog bewaard en van de Hollandse dialekten bv. het
Strandhollands, het Markens en het Tessels, d.w.z. randdialekten, die om de een
of andere reden voorbestemd waren tot een geïsoleerde positie. Met deze feiten
voor ogen lijkt het niet al te gewaagd om de Hollandse uu voor onoorspronkelik te
houden. Het verbreidingsgebied daarvan valt ongeveer samen met het
diftongeringsgebied en de uu kan dus langs dezelfde wegen als de diftongering,
alleen dan wel in een wat vroeger periode, Holland zijn binnengedrongen. Plaats
van herkomst zal wel, evenals bij de diftongering, het zg. Brabants-Frankies zijn,
dat ik liever Centraal-frankies zou noemen. Ik vermoed, maar kan het momenteel
nog niet bewijzen, dat de stad Utrecht, die wellicht oorspronkelik
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een Centraalfrankise uitloper geweest is, bij de uitstraling van Centraalfrankise
verschijnselen in het Hollandse gebied een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik vermoed
bv. ook, dat de verdringing van ǣ door ā in Zuid-Holland van het Utrechtse gebied
is uitgegaan. Zou het misschien ook al aan vroeg-Utrechtse invloed kunnen worden
toegeschreven, dat de ǣ, die door rekking van gm. a in het Noordhollands ontstaan
was, zich in zo totaal andere richting heeft ontwikkeld als de oude ǣ uit gm. ǣ?
Nog steeds komen in het Noordhollands de vernieuwingen uit het zuiden; de
verdonkering van de aa tot ao neemt van het noorden naar het zuiden bv. steeds
toe, en ook de ee-grens (representatie van gm. ǣ door een e-klank) moet in de
laatste eeuwen een flink stuk naar het noorden zijn verschoven (volgens le Francq
v. Berkhey, geciteerd bij Te Winkel, N. Ned. Tongv. 73, moet zelfs in 1773 een deel
van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, nog een ee-dialekt hebben gesproken, want
daar zei men: ‘ien neelde met ien bleeuwen dreed’. Men moet echter ook rekening
houden met de mogelikheid, dat de ee hier een ǣ-klank voorstelt. In dat geval zou
Amsterdam in 1773 nog behoord hebben tot het Zuidhollandsgooise ǣ-gebied.)
Algemeen Zeefrankies is voorts, dat gm. u, die in open syllabe gerekt werd, niet
vanouds met de in open syll. gerekte gm. o samenviel. Oorspronkelik zal gerekte
gm. u wel een [u.] of een klank, die tussen [u.] en [ø.] instond, hebben opgeleverd.
Deze klank zal zich dikwijls tot [ø.] ontwikkeld hebben en toen zijn samengevallen
met gerekte gemuteerde gm. u, maar mogelik heeft hij zich in andere delen van het
Zeefrankies ook wel eens in de richting van de [o.] ontwikkeld en is hij zodoende,
zij het dan later dan in andere Frankise dialekten, toch wellicht ook in sommige
delen van het Zeefrankies volkomen regelmatig met in open syll. gerekte gm. o
samengevallen. M.a.w. hoe betrekkelik algemeen de eu-representatie van
ongemuteerde in open syll. gerekte gm. u ook is in het Zeefrankies, van Vlaanderen
tot Noord-Holland, er duiken op
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de meest uiteenlopende plaatsen speciaal te veel oe-woorden op om de eu op de
gemeen-Zeefrankise periode te laten teruggaan. Liever zie ik in de eu-woorden
parallele ontwikkelingen van de afzonderlike Zeefrankise dialekten. Veugel voor
vogel naast koegel voor kogel vind ik bv. opgegeven in de volgende dialecten:
Westvlaams, Noordbevelands, Markens, Enkhuizens, Midslands. Wanneer men
geneigd is altans veugel, dat in Noord-Holland, vele plaatsen in Zuid-Holland en
heel Zeeland en Westvlaanderen voorkomt, voor algemeen Zeefrankies te houden,
komt een dialect als het Huizens met voegel weer roet in het eten gooien. Het
Huizens immers is een duidelik ǣ-dialekt, zij het met een even duidelik oostelik
bijmengsel. Komt het van dat oostelike bijmengsel? Voor het Noordwestveluws
wordt echter veugel opgegeven. Hetzelfde geldt bij de eveneens algemeen verbreide
vorm zeumer, waar het Huizens weer zoemmer heeft. Weunen voor wonen is ook
zeer algemeen. Hiervoor kent het Huizens voor de variatie een vorm wonen ‘met
een onzuivere o-klank’, die o.a. ook in zoon en gewoon voorkomt. Het Huizens is
waarschijnlik een randdialekt van de Zuid-hollandse ǣ-dialektgroep en heeft zich
daardoor op een eigen wijze kunnen ontwikkelen. (Voor éen dialekt, het Westvoorns,
vond ik veugel én keugel. Dit is dus het tegendeel van het Huizens).
Algemeen Zeefrankies kan ook wel genoemd worden, dat de [E.] uit gm. ai zich
lange tijd, voor een groot gedeelte tot op de huidige dag, onderscheidt van een door
rekking van korte vokalen ontstane [e.], De verschillende onderdialekten hebben
deze [E.] weer zeer verschillend behandeld. In het Drechterlands is de [E.] voor r
en l bewaard, voor n tot [i.] geworden (dit is algemeen Noord- en Strandhollands)
en in vele andere gevallen tot [εi] ontwikkeld. De ontwikkeling voor n tot [i.], is, hoewel
zeer oud, toch niet gemeen-Zeefrankies. Dit laatste blijkt uit het Westvlaams en het
Huizens. Het Huizens heeft nl. voor n, evenals voor r en l, de [E.] bewaard (voor
alle andere konsonanten tot [e.] ontwikkeld, evenals het A.B.). Uit het Drechterlands
blijkt echter, dat de overgang van [E.] tot [i.] toch wel heel oud is, nl. van voor de
tijd, dat de ǣ uit
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gm. ǣ in het Noordhollands helemaal tot [E.] was geworden, want [E.] uit gm. ǣ
voor n heeft nooit [i.] opgeleverd, maar wel [εi], d.w.z. de klank, waartoe de overige
[E.]'s uit gm. ai, die niet voor n vernauwd waren, zich ook hebben ontwikkeld. (Los
hiervan staat, dat Zeeuwse dialekten als het Noordbevelands van alle [E.]'s uit gm.
ai een i-klank maken).
Tenslotte mag men wel voor algemeen Zeefrankies houden, dat gm. ō er
betrekkelik lang een o-klank heeft behouden. Het Huizens, het in sommige opzichten
konservatieve ‘Zuidhollandse’ randdialekt. schijnt er nog het meeste van bewaard
te hebben, althans ik kreeg uit Huizen niet alleen een book en roopen, maar ook
een good opgegeven met een oo ‘tussen oo en oe’. Wat hiervan zij, zeker is het,
dat voor labialen en gutturalen het Westvlaams, Zeeuws en Strandhollands een oo
of daaruit ontwikkelde ou hebben bewaard. Verschillende Zuiden ook Noordhollandse
dialekten (Markens, Enkhuizens) vertonen daar eveneens nog sporen van, als men
tenminste de diverse 19e eeuwse dialektologen vertrouwen mag.
Het spreekt vanzelf, dat deze schets van het Zeefrankies zeer voorlopig is, meer
een poging om de dingen eens in een nieuw verband te zien en een werkprogram,
dan een samenvatting van resultaten. Wie in het tegenwoordige stadium van de
dialektologie nog iets meer wil doen dan feitjes verzamelen, moet wel eens zijn
toevlucht nemen tot intuïtieve ideeën en onzekere hypotheses. Het door Van Wijk
gekonstrueerde ǣ-dialekt was ook uitermate hypotheties en toch is het, naar ik
meen, een zeer geschikt uitgangspunt voor verder onderzoek. Moge mijn Zeefrankies
dit ook blijken! In het voorafgaande heb ik voldoende doen uitkomen, waarom ik
meen, dat het Noordhollands aan het ǣ-dialekt moet worden toegevoegd, nu rest
mij nog slechts te verantwoorden, waarom ik het Noordwestveluws wil afsnijden.
Onmiddellik zij toegegeven, dat er punten van overeenstemming tussen het
Zeefrankies en het Noordwestveluws bestaan. Om te beginnen met het laatst
behandelde Zeefrankise kenmerk, de lang bewaarde o-klank van gm. ō, dit betekent
veel
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meer een scheidingslijn met het Centraalfrankies dan met het Noordwestveluws.
Het NWVel. kent de umlaut van lange vokalen, die in het Zeefrankies vrijwel
onbekend is (in het Zeeuws en Vlaams komen wellicht sporadies enkele gevallen
voor). De umlaut betekent dus opzichzelf juist een sterksprekend verschilpunt met
het Zeefr. De umlaut van gm. ō is in het NWVel. echter een eu, evenals bv. in het
Sassies van de Achterhoek, terwijl in het Centraalfrankies die umlaut een uu is. Dit
wijst erop, dat de o-klank van gm. ō in het NWVel. langer bewaard is dan in het
Centr.fr. In het Achterhoeks is de o-klank zelfs bewaard tot op de huidige dag.
Wellicht heeft er dus een aaneengesloten gebied bestaan met langbewaarde o-klank
en dat zich uitstrekte van het Zeefr. via zijn Gooise uitloper naar het Veluws en
vandaar verder naar het Sassise gebied.
Ook wat betreft de representatie van in open syllabe gerekte gm. u vertoont het
NWVel. een zekere overeenstemming met Zeefr. Samen staan zij dan weer
tegenover het Centraalfrankies. De eigenaardige gedelabialiseerde umlaut van gm.
u in bepaalde woorden ontbreekt echter in het NWVel., evenals sporen van
representatie van gm. iu door ie. Voorts zijn in het NWVel. voor r+dentaal gerekte
a en e niet samengevallen, wat in het hele Zeefr. gebied wel gebeurd is. Ook kent
het NWVel. een palatalisatie van o voor r, onverschillig of de r door een labiaal,
gutturaal of dentaal gevolgd wordt, dus kört voor kort naast zörəg voor zorg.
Palatalisatie van o voor r+dentaal komt wel in Sassise dialekten, maar niet in het
Zeefr. voor. Dit kent alleen palatalisatie voor r+lab. gutt. Het NWVel. verschijnsel
wijst dus weer in oostelike richting. Dit is ook het geval met de NWVel. klankwet,
dat alle niet gerekte e's en a's voor r+konsonant samenvallen tot a. Het Zeefr. kent
overgang van e tot a alleen voor r+dentaal. Het enige Zeefr. dialekt, dat de overgang
ook voor r+lab. gutt. kent, het Enkhuizens, dankt dit wel aan overzeese invloed.
(Het Enkhuizens maakt sterk de indruk een mengdialekt te zijn op Noordhollandse
basis).
Tenslotte geloof ik niet, dat het NWVel. een ae-dialekt is in de zin die Van Wijk
daaraan hecht. Hoe Van Wijk tot zijn
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mening in zake het NWVel. is gekomen, kan men vinden in zijn opstellen IF, 26, II,
275 vgg. en Ts. 30, 161 vgg. In het NWVel. vallen gm. ǣ en in open syll. gerekte
gm. a samen tot ō voor dentalen, ā voor labialen en gutturalen. In het eerstgenoemde
artikel acht V. Wijk het onwaarschijnlik, dat deze ō ontstaan is door een bizondere
ontwikkeling van ā voor dentalen, maar veronderstelt hij, dat de differentiatie ā-ō
teruggaat op een oudere tegenstelling ǣ-ā. Ik zie niet in, waarom volgende dentaal
wel ontwikkeling van ǣ tot ā, maar geen verdonkering van ā tot ō zou kunnen
veroorzaken. Ter vergelijking haal ik het moderne Fries, aan, dat de korte a voor
dentalen verdonkert tot å, voor labialen en gutturalen daarentegen zuiver a laat.
Bewijskracht gaat van de Friese parallel evenmin uit als van de door V. Wijk
aangehaalde Poolse, alleen blijkt er m.i. uit dat de mogelikheid van labialisatie van
a door volgende dentaal niet apriori ontkend kan worden. V. Wijk tracht zijn hypothese
te staven door de ontwikkeling van ar en er in het NWVel. er bij te betrekken: ar
voor dentaal heeft ōr opgeleverd: bōrt (baard), voor labiaal of gutturaal daarentegen
ār: ārəm (arm). Dit ārəm moet volgens V. Wijk uit ērəm ontstaan zijn, omdat de
woorden voor berg en sterven in het NWVel. ook bārəg en stārəvən luiden, wat toch
wel uit bērəg en stērəvən ontstaan zal zijn. Hiermee zou dus een parallel in het
dialekt zelf gegeven zijn voor de veronderstelde ontwikkeling: ǣ voor labialen en
gutturalen, en ā voor dentalen, ontwikkelen zich in betrekkelik jonge tijd verder tot
ā voor lab. gutt. en ō voor dent. In Ts. 30 betoogt V. Wijk dan verder, dat deze
ǣ-ā-differentiatie teruggaat op een oorspronkelike ǣ in alle posities.
Dat bārəg en stārəvən zich zouden hebben ontwikkeld uit bērəg en stērəvən staat
voor mij in het minst niet vast. De rekking voor lab. gutt. is in tegenstelling met de
rekking voor r + dent. een jong verschijnsel. Ze is ook veel minder algemeen dan
deze laatste en komt bv. in het Zeefrankies niet voor. Waarschijnlik is de oorzaak
van de rekking ook heel anders: tussen r en lab. gutt. staat een svarabhaktivokaal,
die
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tussen r en dent. juist ontbreekt. Nu is het een NWVel. klankwet, dat elke e of a, die
niet in de periode van de r + dentaalrekking gerekt werd (enerzijds tot ā die later ō
werd, bv. bōrt, anderzijds tot ē, bv. hērt) voor r + konsonant a werd of bleef.
Voorbeelden van e voor r + dent. die a werd: dwars, garst, harder, start, pars (dwars,
gerst, herder, staart, pers). Voorbeelden van a voor r + dent. die a bleef: hart,
spartelen (hard, spartelen). Voorbeelden van e voor r + lab. gutt. die a werd.
(secundair gerekt): bārəg, vārəgən, stārəvən (berg, vergen, sterven). Voorbeelden
van a voor r + lab. gutt. die a bleef of werd (secundair gerekt): wārəm, stārək (warm,
sterk). Zoals hierboven al werd aangeduid is deze Veluwse e-a-ontwikkeling voor
r + kons. een oostelike (Sassise) eigenaardigheid. Ze komt ook voor in het door
Gallée beschreven Gelders-Overijsels. Secundaire rekking van a (al dan niet uit e
ontstaan) voor r + lab. gutt. komt ook in Overijselse dialekten voor. Evenals bij de
umlaut van lange vokalen en tweeklanken vertoont het NWVel. zich hier als een
westelike uitloper van een Sassies dialektgebied. Bij deze interpretatie van de feiten
blijft er m.i. geen enkele aanwijzing over, dat het Veluws ooit een ǣ-dialekt zou zijn
geweest. Wel mag het misschien gelden als een overgangsdialekt tussen het
1)
Zeefrankies en de Sassise dialekten .
Zwolle
K. HEEROMA

1)

Bronnenverantwoording: Westvlaams: Vercoullie, O.V. II; Zeeuws: diss. v. Verschuur en Van
Weel; Zuidhollands: diss. Opprel en verspreide gegevens in Leopold (Sch. t.W.), Winkler,
Taalgids, e.d.; Noordwijks: Sch. t.W. I, 257; Katwijks: Taaltuin II, 19; Zaans: diss. Boekenoogen;
Drechterlands: diss. Karsten; Markens: Taal en Letterb. II 62, e.d.; Tessels: Sch. t.W. I, 309;
Enkhuizens: romans van A. Smeding en J. Theunisz en eigen optekeningen ter plaatse;
Midslands en Vlielands: eigen optekening; Huizens: schriftelike gegevens van een onderwijzer
aldaar; Noordwestveluws: diss. V. Schothorst. Enz.
Noot bij de revisie.
Dit opstel werd geschreven in Sept. 1933. Nader onderzoek heeft mij geleerd, dat men Utrechts
en NW Vel. Noordelik Centr. fr. dient te noemen. Waar hierboven over Centr. fr. gesproken
wordt, moet dus Zuidelik Centr. fr. gelezen worden. De herkomst van de uu van vuur is echter
Utrechts, dus Noordelik Centr. fr.
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De Nederlandsche Ferguut-uitgaven en de variantenlijst van Martin
Wanneer men de tekst van de beide laatste Ferguut-uitgaven (van Prof. Verdam in
1908 en van Prof. Overdiep in 1925) nauwkeurig vergelijkt met de tekst van het
Fransche hs. A, in 1872 gepubliceerd door Ernst Martin, dan kan men niet ontkomen
aan de indruk dat de Nederlandsche uitgevers te weinig aandacht geschonken
hebben aan Martin's variantenlijst.
Toch is die aandacht wel noodig, omdat Martin geen diplomatische afdruk van
het hs. A. gegeven heeft, maar ook de P-versie heeft ‘berücksichtigt’ ‘wo A. offenbar
schlechter ist’ (Inleiding, pag. VIII), en het interessante geval zich voordoet, dat
verschillende kleine puzzle's in de middelnederlandsche vertaling kunnen worden
opgelost, indien men zich aan het eenigszins tijdroovende werk waagt, de door
Martin als ‘offenbar schlechter’ verworpen lezingen weer in zijn tekst te voegen.
Want het is me gebleken dat men over de veranderingen die varianten in een tekst
brengen heel moeilijk oordeelen kan, wanneer men ze geisoleerd in een lijstje ziet
staan en ze niet kan meelezen met de omgevende tekst.
De gevallen waar de A-varianten opheldering geven over afwijkingen in de mnl.
tekst, afwijkingen die dikwijls aan onnadenkend vertalen zijn toegeschreven, omdat
ze door hun gemis aan logische of psychologische waarde juist volkomen
onverklaarbaar waren, zijn de volgende:
1. Ferguut vs 256-57
Men brochte hem dat water saen
In enen guldinen beckine (Uitg. Verdam)

Prof. Verdam teekent hier bij aan: ‘Hs. In II guldine beckine’. Maar hij verandert naar
Fergus 8, 35:
l'aporte en un bacin doré
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Prof. Overdiep geeft in zijn uitgave ‘2 guldine beckine’ en merkt op dat hij geen
reden vindt om dat te veranderen. Inderdaad is er geen reden voor, want hs. A.
heeft: ‘bacins dorés, qu'en un cofre ot aportés’.
2. Ferguut vs. 285:
Van hem (nl. Somilet) en willic niet vertrecken.

Opmerking van Verdam ‘Niet, d.i. “niets” schijnt vreemd. Moet men lezen: “niet
vele”?’ (De onnauwkeurigheid schuilt nl. hierin: niettegenstaande het meegedeelde
in vs. 285 volgen er tòch mededeelingen over Somilet).
Overdiep, die Martin's tekst afdrukt: 9, 32
Del vilain mentir ne vos quier

verklaart: ‘vertrecken = in den breede uitweiden klaarblijkelijk’. Maar: A's lezing luidt:
‘Del vilain parler ne vos quier’, en dit is door de Dietsche auteur letterlijk vertaald.
De moeilijkheid bevindt zich dus al op Fransch terrein, en ook de zoo aannemelijke
lezing ‘verdecken’, voorgesteld door G.H. van Schaick Avelingh in ‘Dat Scaecspel’,
stelling VI, is onnoodig.
3. Ferguut vs. 483:
Doe vragedi omme sijn gavelot

Verschillende critici halen dit aan als een voorbeeld van slordig vertalen, omdat
Martin's tekst heeft, 17, 17
Si demande sis gavellos.

Maar de A-tekst heeft: ‘si demande ses gavellos’ zoodat de slordigheid niet zoo ver
gaat als men meende.
4. Ferguut vs. 550-51:
Met beiden handen dat hi nam
Sinen schacht ende sloegen op thoeft

Dit is geen vertaling van Fergus 19, 20
A deus puins sa hache leva

maar van A: ‘A deus puins la lance leva’

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

251
5. Ferguut vs. 732-33:
Tachterst hi sinen scacht gegreep
Ende stacken onder enen ouden boem

Oppervlakkig zou men meenen hier een vertaalfout ontdekt te hebben, want Martin's
tekst heeft 25, 30-31:
A la parfin sa lance fice
desous un solier .... (solier = een soort balcon)

Maar A's tekst luidt: ‘desous un lorier....’
6. Ferguut vs. 975 vlg.:
Ferguut en voerde te hove wert
van sinen harnasche meer dan een pert

Deze verzen zijn een vertaling van vier regels van hs. A die Martin tusschen 35, 2
en 35, 3 weg liet:
‘Mais n'estoit mie aparillie(r)
de tot le harnas qu'aporta
n'aporta rien: tot li laissa
fors solement son bon destrier.’

7. Ferguut vs. 1480 vlg.:
Ferguut sprac: ‘Houdi u spel,
joncfrouwe? In sach u herte nie.
Sine quam hier niet; in segt bedie:
haddicse, ic en gavese u niet enz.

Hier heeft Martin 53, 21-22:
Je nel retenroie a nul fuer
se je l'avoie en ma baillie

maar A heeft: ‘Je nel renderoie a nul fuer’, en dat is het, wat de Nederlander vertaalt.
8. Ferguut vs. 1606 vlg.:
Ne maer ane die bramen wreet
sloech hi sijn hant....

Hoe komt de Nederlandsche vertaler hier aan de bijzonderheid dat het bramen zijn
waaraan Ferguut zich bij het naar boven klimmen vastgrijpt, terwijl de tekst van
Martin alleen van ‘buissons’ (= struiken) spreekt? (57, 35). De oplossing is te vinden
in de ‘brancillons’ en de ‘ronsces’ van de A-tekst.
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9. Ferguut vs. 2149-50:
Sine bliscap, die hi hadde gister morgen
sal hem gewisselt sijn al in sorgen

De tijdsbepaling staat in een regel van A die Martin weglaat (75, 4):
‘Quil avoit ier matin au jor.’

10. Ferguut vs. 2223:
Vier voete lanc; ....
(gezegd van de naen voor de tent)

Verdam en Overdiep geven daarbij op Martin's tekst 77, 17:
Si n'avoit de lonc que troi pies.

Uit de varianten echter blijkt dat A luidt:
‘Et n'avoit de lonc iiij pies.’

11. Ferguut vs. 2230-31:
Swart alse pec, baeshudich stijf
Hi was ru alse een camore.
(weer gezegd van de naen)

Prof. Verdam heeft altijd gemeend dat deze regels de vertaling waren van Martin
77, 22-23:
Hirecies est, s'ot noir le poil
Et s'ert bochus comme chamoil

Vandaar dan ook dat hij in het glossarium op zijn Ferguutuitgave en in het
Middelnederlandsche Woordenboek de verklaring geeft: ‘camore: Het woord dient
ter vertaling van ofra. chamoil, “kameel, kemel”. Misschien heeft evenwel de vertaler
het ofra. woord verward met ofra. fra. chamois, gems, mnl. camoos.’
Nu staat er echter in de A-tekst:
‘Hirecies est, le poil ot noir
Et s'ert bochus comme chamoir.’

De vorm ‘chamoir’ staat in dit hs. vast door het rijm en hiermee is ook de verklaring
van het Nederlandsche ‘camore’ gevonden.
Maar wat beteekent: ‘et s'ert bochus comme chamoir’?
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Zich er afmaken met de bewering ‘foutieve lezing’ zonder meer gaat niet aan, want
tenzij men zou willen verdedigen dat onze vertaler juist hetzelfde exemplaar, dat
we kennen als Hs. A onder oogen gehad zou hebben, kan men zich ter verklaring
van de Nederlandsche tekst niet beroepen op zinstorende fouten in de Fransche.
‘Bochus comme chamoir’ moet dus verklaard kunnen worden, ofschoon de
Oudfransche woordenboeken ‘chamoir’ niet opgeven. Wat deze echter wèl opgeven
is: chamoire, een paardenziekte die in het Nederlandsch ‘kwade droes’ wordt
genoemd, met een adjectief dat de vormen kan hebben: ‘chamorge’, ‘camorgne’,
‘carmorgne’, ‘camore’. (Zie ook het artikel van M. Antoine Thomas in Romania, 38,
p. 369 vlg.).
‘Chamoire’ wordt afgeleid uit Lat. *camoria. ‘Chamoir’ zou dus verklaard kunnen
worden uit een vorm *camorius: *een dier dat lijdt aan kwade droes.
En daar ‘bochus’ zoowel ‘gebocheld’ als ‘met zweren overdekt’ (zie het
woordenboek van Tobler-Lommatzsch) kan beteekenen, zou ik hier willen vertalen:
‘met zweren overdekt als een dier dat lijdt aan kwade droes’. Een dergelijke
vergelijking past in ieder geval goed in het kader van zulke ‘liefelijke’ beschrijvingen
1)
als hier van deze naen .
12. Ferguut vs. 2263:
Van haesten en wapende hi hem niet

Dit is een vertaling van A:
‘Ainc ne li tint de lui armer’

en niet van Martin 78, 22:
Ne li souvint de lui armer

13. Ferguut vs. 2381-82:
Maer hi hilt vore hem al stille
Tes hi gerust was te sinen wille

1)

Omdat we rekening moeten houden met het voorkomen van de vorm ‘chamoir’ in minstens
2 fra. mss. lijkt mij de anders voor de hand liggende verklaring: r < 1 hier minder aannemelijk.
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Hier heeft de tekst van Martin 82, 9-10
Ains est en bone pais remés
Tant que cil fu sus remontés

Maar de Nederlander vertaalt de tekst van A:
‘Tant que cil fu bien reposés’

14. Ferguut vs. 2559 vlg.:
Ferguut so sere na hem rijdt
Dat hi hem achter ontwee snijt
Aertsoen ende ors met sinen swerde

Prof. Verdam noemde deze vertaling ‘geheel afwijkend’ van Martin 87, 8 vlg.:
Et tant le suit et a chacié
Que li cevals clopa d'un pié (= kreupel werd)
Sor coi li leres se seoit.

Ook hier stelt het Hs. A ons in staat om tenminste de gedachtengang van de
Nederlandsche vertaler te kunnen nagaan. A heeft namelijk:
‘Que li cevals copa d'un pié’

hetgeen Martin in zijn uitgave volgens hs. P. veranderde, eigenlijk zonder reden.
Want er bestaat in het ofra. een werkwoord ‘coper’ (met ç) dat ‘struikelen’ beteekent.
Alleen schijnt het minder voor te komen. (Zie Tobler-Lommatzsch). De Fransche
auteur heeft dus çoper = struikelen bedoeld, maar de vertaler heeft coper = snijden
gelezen en dienovereenkomstig zich het tooneel heel anders voorgesteld.
Ten slotte een eenigszins ander geval:
15. In de voorrede van zijn Fergus-uitgave noemde Martin o.a. als voorbeeld van
‘fouten’ die de mnl. vertaler herhaalde naar hs. A: Ferguut vs. 2417:
Van den wolve eist die maniere

Dit in verband met Fergus 83, 16 waar
A heeft

: Tels est la costume del leu

en P heeft

: Tels est la costume de(l) jeu
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Martin zegt dat hier ‘P das allein richtige bietet’ (voorrede p. VI).
Nog in 1908 herhaalt Prof. Verdam: ‘Ook hier weder is een onzinnig woord (wolve)
een gevolg van de bedorven lezing in hs. A’ enz.
Martin vergist zich echter, want de lezing van A is niet bedorven. ‘Tels est la
costume del leu’ beteekent volkomen logisch ‘Zoo is de gewoonte van de plaats’
(nl. de plek waar geduelleerd wordt) ((Leu is een Picardische vorm)).
Hier kan men werkelijk zeggen dat de vertaler de Fransche tekst verkeerd
1)
begrepen heeft .
Al deze gevallen zijn op zich zelf beschouwd niet zeer belangrijk. Maar bij elkaar
genomen bewijzen ze de noodzakelijkheid van het raadplegen der A-varianten voor
een rechtvaardige appreciatie van de middelnederlandsche vertaling als zoodanig.
Hoe gevaarlijk het is de Martin-tekst te citeeren zonder gebruik te maken van de
‘Lesarten’ en ‘Anmerkungen’, kan men zien uit een haast grappig voorbeeld in de
Ferguut-uitgave van 1908. Ook als de teksten na vs. 2593 zoo ver uit elkaar gaan,
dat een vergelijking onmogelijk wordt, geeft Prof. Verdam hier en daar nog plaatsen
op, die eenigszins op elkaar lijken.
Zoo citeert hij bij vs. 2619 vlg.:
Aldus hilt doen Ferguut
Soe dat hi hoerde een groot geluut
Ende sach roec ende claerheit van viere
Ferguut maecte hem daer wart sciere.

de Fransche regels Fergus 88, 33 vlg.:
Les une roche en un pendant
Vit une fumee molt grant.
Lors pense et croit en son quidier
Qu'i soient venu carbonnier,
Qui ouvraissent en la forest.

1)

De rechtvaardiging door Prof. Overdiep van deze plaats in de mnl. tekst, lijkt me niet gelukkig.
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Het eenige nu wat in deze tekst-fragmenten overeenkomt is de rook. De Fransche
varianten echter geven ‘fontainne’ voor beide hss., zoowel A als P. Over deze kwestie
zegt Martin in zijn Anmerkungen: ‘Meine Aenderung stützt sich auf die
Niederländische Bearbeitung’.
A m s t e r d a m . Nov. 1933
A.M.E. DRAAK

Kleine Mededeelingen
171. Koppen vellen
(naschrift bij Koppen snellen, hierboven blz. 19-27)
‘Als een Dajakker een kop geveld heeft en dien te huis brengt, verheugt zich de
gansche negerij daar over en elk toont, het zij man of vrouw, oud of jong, zijne
vreugde, voor den gevelden kop’. Uit: Beschrijving van het Eiland Borneo ..., door
Mr. J.C. [M.] Radermacher (overleden in 1783), gedrukt in: Verhand. v.h. Batav.
Genootsch. v.K. en W., Tweede Deel, Derde Druk, Batavia 1826, blz. 61.
Koppen gaan zoeken, Ald. blz. 60 en 61.
Leiden
A. BEETS
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Studiën over Germaansche mythologie
VIII. Warf en Werf
In het Etymologicum van Kiliaen lezen wij bij het woord werf de volgende opgaven:
w e r f . vetus. officina: & Villa: & Domus. & Area.
w e r f . Acta, aegialus, crepido litoris, ripa, moles, agger.
Hij onderscheidt dus twee verschillende woorden en wel een in de beteekenis
van ‘huis, erf’, een ander als ‘tegen het water opgeworpen dam’. Slaan wij nu het
Middelnederlandsch Woordenboek van Verdam op, dan vinden wij daar, nog
zorgvuldiger geordend, de verschillende beteekenissen van het woord werf
opgesomd (IX, 2241 vlgg.):
1. onbebouwde ruimte om een huis, erf
2. verhoogde grond langs of aan een water
3. oever, kust (uit 2)
4. dam, dijk
5. afgesloten ruimte, kampplaats
6. gerechtsplaats.
Indien wij de beteekenissen van het woord werf in de verschillende Germaansche
talen nagaan, dan zien wij, dat deze in menig opzicht sterk van elkander verschillen.
De New English Dictionary onderscheidt twee woorden wharf en wel:
1. met de beteekenis: a substantial structure of timber, stone & built along the
water's edge so that ships may lie alongside for loading and unloading; daaruit
dan verder: embankment, mole, dam, bank of a river.
2. met de beteekenis: crowd, assembly.
Dezelfde onderscheiding geldt ook voor het Oudengelsch; Bosworth-Toller
vermelden:

hwearf

1.

a. crowd, troop, band of
people

2.

a turn, space, change,
exchange

3.

a wharf, bank, shore.
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Uit het Oudsaksisch kennen wij eveneens de beteekenis ‘hoop, verzameling’; het
ligt aan de eenzijdigheid der oude literaire overlevering, dat daarnaast niet ook
andere beteekenissen voorkomen. Maar in het Middelnederduitsch beteekent werf
of warf (Schiller-Lübben V, 690): 1. een van aarde opgeworpen heuvel tot
bescherming tegen watervloeden (bijna gelijk worp en wurt); vervolgens het
verhoogde erf; de eerste beteekenis wordt opgegeven voor het kustgebied om
Bremen. 2. een bijeenkomst van menschen, vooral voor de rechtspraak, zoowel de
rechters als de toeschouwers, verder ook het gerecht zelf; 3. ambacht, bezigheid,
zaak, vooral opdracht, boodschap.
In het Oudhoogduitsch vinden wij echter andere beteekenissen; Graff geeft in zijn
Althochd. Sprachschatz IV, 1235 vlgg.:
hwarb: vertigo
hwarba: motus
hwerbo: vortex, vorago, charybdis.
Datzelfde geldt ook voor het Middelhoogduitsch; Lexer vermeldt de volgende
woorden:
warbe: kring, verzameling
warp, warf: draaiing; vandaar kringvormige ding- of kamp-plaats, wal
werbe, werve: draaikolk; ook: dam, damweg langs een rivier.
In het Friesch treffen wij weder dezelfde onderscheidingen aan, als in het
Nederduitsch; Von Richthofen noemt in zijn Altfries. Wörterbuch: 1. opgeworpen
hoogte; 2. erf, eigenlijk heuvel voor de veiligheid van de woning; 3. gerechtsplaats,
gerecht, dingvergadering. Ook in lateren tijd blijven deze beteekenissen bestaan;
ten Doornkaat Koolman onderscheidt in zijn Wörterbuch der ostfries. Sprache III,
573: 1. een meestal kunstmatig opgeworpen hoogte, om de woning tegen de
watervloeden te beschermen; 2. het daarop gebouwde huis of kleine boerderij; 3.
erf, verhoogde plaats binnen of buiten het huis; 4. verhoogde plaats langs een water,
bijv. schäpswarf.
Gaan wij naar de Noordgermaansche talen over, dan vinden wij hier andere
verhoudingen. Het Oudnoorsche hvarf heeft
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de beteekenissen: 1. het plotseling verdwijnen; 2. toevluchtsoord; 3. uitstekende
landtong, die het uitzicht belemmert (waarachter de schepen plotseling verdwijnen);
4. achteraf gelegen plaats. Ook in het Deensch beteekent het woord hverv nog
‘omkeer, wisseling’, zooals in tidshverv of solhverv; in het Zweedsch heeft men het
woord hwarf als ‘kring, rondgang’; in het Noorsch beteekent kvarv ook kring. Het
Deensche woord verft is ontleend aan het Duitsche Werft, dat weder teruggaat op
Nederl. werf in de beteekenis van ‘scheepswerf’. Maar ook het mnd. woord werf,
warf als ‘opgeworpen wal tegen overstroomingen, oever door muur of kade
beschermd, een plaats met aarde opgehoogd’ heeft zijn weg in de Skandinavische
talen gevonden: Nieuwnoorsch verv en Zweedsch varf.
In het Gotisch is het woord onbekend.
Uit dit overzicht blijkt, dat de beteekenissen van dit woord in de Germaansche
talen zeer uiteenloopen, maar dat een aantal beteekenissen regelmatig naast
elkander voorkomen. Intusschen liggen beteekenissen als ‘dam langs een water’,
‘verhoogd erf om een huis’ en ‘menschenmenigte’ zoo ver uiteen, dat het welhaast
onmogelijk schijnt, ze in een bevredigenden semasiologischen samenhang te
brengen. Het woord werf hangt natuurlijk samen met het Germaansche ww.
hwer an, dat de beteekenis heeft van ‘ronddraaien, omwentelen’ (vgl. oe. mannes
sâwl hweole gelícost hwoerfeþ ymbe hý selfe); de woorden wervel, wervelen,
wervelwind geven de oude beteekenis nog duidelijk aan. Maar verder is de
samenhang der beteekenissen zoo onzeker, dat men gewoonlijk op het voorbeeld
van Kiliaen twee verschillende woorden aanneemt, die ook in afkomst te
onderscheiden zijn. Zoo vinden wij in Franck-Van Wijk opgegeven, dat het woord
werf ‘oever, dam’ waarschijnlijk bij werven behoort, ofschoon de
beteekenisgeschiedenis onzeker is. Daarentegen zou werf in de beteekenis
‘opgeworpen aarde’ van een idg. basis werp- kunnen komen, die dan weder als een
auslautvariant van werb- (ndl. werpen) zou zijn te beschouwen. In het Mndl. zijn de
beide woorden dan samengevallen in
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werf, warf, dat de beteekenis heeft van ‘opgeworpen heuvel, hoeve op zoo'n heuvel,
dam’.
Het behoeft geen betoog, dat dit een onbevredigende verklaring is. Formeel is er
geenerlei verschil tusschen de beide woorden en bovendien helpt ons de scheiding
der twee woorden nog niet eens aan een goede etymologische afleiding, daar men
het opstellen van den auslautsvariant werp- niet anders dan een bekentenis kan
noemen, dat men met het probleem eigenlijk geen raad weet. In het Oudfriesch
bestaat de uitdrukking ana ena wrpena warue tha ana ena heida thinge, waarin dus
het woord warf de opgehoogde dingplaats aanduidt; ik zou daarom toch niet gaarne
(ofschoon ik mij zou kunnen steunen op de meening van Van Helten, Zur Lexicologie
des Altostfriesischen blz. 21 en zelfs van Sievers, PBB 51, blz. 237) willen denken
aan een verwarring van werp en warf, zoodat men eigenlijk had moeten zeggen
wurpena werp. Voor Germaansche opvatting was de dingplaats niet in de eerste
plaats een opgeworpen heuvel en wurpena is dus allerminst een epitheton ornans,
maar een nadere bepaling van warf, die op zich zelf niet een kunstmatige heuvel
behoefde te zijn.
Falk en Torp verdedigen in hun Norwegisch-Dänisches Etymologisches
Wörterbuch een andere meening; werf zou eigenlijk beteekenen ‘kring, ronde
omheining’ en daaruit zouden zich die hebben ontwikkeld van ‘erf’ en van
‘opgeworpen aarden wal’. Zoolang echter niet is aangetoond, hoe deze
beteekenisontwikkeling is geschied, hangt deze verklaring in de lucht, die ik ook
wegens de als oudste opgestelde beteekenis niet kan aanvaarden.
Laat ons beginnen met warf in de beteekenis van ‘dingvergadering’ en ‘dingplaats’.
Het Nederlandsche materiaal geeft hiervoor overtuigende bewijsplaatsen. In
Groningen verstond men, aldus Verdam in zijn Mnl. Wdb. X, 2243, onder de werf
of warf een bijeenkomst van alle plattelandsrechters van het kwartier met de
regeering der stad Groningen. De warf gaf keuren en privilegiën, behandelde de
civiele zaken
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in appel en vervolgde de crimineele zaken. Uit de vele voorbeelden aldaar citeer ik
de plaats bij Van Mieris (IV, 819): Eerst, soo sullen onse stede, poorteren ende
gemeynten voorscreven met onsen ghetrouwen ondersaten ende bueren den
Kenmers gemeyn warf houden mogen.
Voor de beteekenis van dit woord is uit te gaan van het werkwoord hwer an.
Hiervan staat de beteekenis vast: het beteekent ‘ronddraaien, omwentelen’; het is
dus in elk geval een woord, dat een beweging aanduidt. De etymologie kan ons hier
geen verder licht verschaffen, daar de vergelijking met gr. ϰαρπός ‘handwortel’,
ϰαρπάλιμος ‘snel’ ons niet verder helpt. Maar dat behoeft ook niet, want in de
Oudgermaansche talen staat de beteekenis volkomen vast. Het Gotische airban
vertaalt περιπατεῖν; bi airban geeft συνέχειν ‘ergens om samendringen’ weer;
arbon staat voor περιπατεῖν en παράγειν. In het Oudsaksisch is hwarbon
‘wandelen, gaan’, hwer an ‘heen en weer gaan, wandelen, loopen, zich tot iets
wenden’. In dezelfde richting wijzen umbihwerban ‘omringen’ en gihwerbian
‘wegwentelen’.
De beteekenis in het ohd is ‘beweging’ en ‘draaikolk’; zij wijzen dus op hetzelfde
begrip. Het ligt nu voor de hand bij de beteekenis ‘hoop, menschenmenigte’, zoowel
als bij die van ‘dingplaats’ aan te knoopen bij het begrip ‘kring’. De in een kring
staande mannen, die aan een volksvergadering deelnemen, zou men met het woord
werf, warf hebben kunnen aanduiden. Ook in den Heliand blijkt nog duidelijk, dat
met het woord hwarf geen ordelooze menigte wordt bedoeld, maar een kring van
menschen. Als Christus zich in een huis bevindt, kan een zieke man niet tot hem
gebracht worden, want huarf uuard thar umbi, megintheodo gemang (2306-2307).
Maar vooral wordt het woord gebruikt, wanneer mannen in raad of ding verzameld
zijn: van de Joden wordt 4135 vlgg. gezegd: hêtun iro gumskepi thô uuerod samnoian
endi huuarbos fâhen; men zou dit kunnen vertalen met: de mannen verzamelen en
in een kring zich doen opstellen. Nog duidelijker is: gengun im
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an huarf samad rinkos an rûna (5062-5063), of: hie sittian fand thena heritogon an
huara e innan (5460-5461). Uit deze plaatsen blijkt, dat de hwarf voor den dichter
van den Heliand nog beteekent ‘de in een kring verzamelde mannen, bijeengekomen
ter beraadslaging’, dus ‘de mannen op het ding’. Ook in de Oudengelsche poëzie
schemert deze beteekenis nog duidelijk door, bijv. Guthlac 233: beorʒ ymbstodan
hwearfum wraecmaecʒas, d.w.z. zij stonden er in een dichten kring omheen.
Geheel kan ons de hier geschetste beteekenisontwikkeling nog niet bevredigen;
immers wij zouden verwachten, dat het substantief hwarf beteekende: een
kringvormige beweging, een menigte, die zich in een kring ronddraaide. Nu vinden
wij echter die van een kring staande of zittende menschen. Men zal wellicht
semasiologisch den overgang van de dynamische in de statische voorstelling niet
ongewoon vinden, toch is op te merken, dat wij in deze constructie een noodzakelijke
schakel missen. Heeft men de mannen op het ding een warf genoemd, omdat men
dit woord reeds in den zin van ‘kring’ kende? Het antwoord moet luiden: voorzoover
wij weten, was dit niet het geval. Waar ligt dan de overgang?
In het Noordgermaansch kennen wij het woord hvarf in de beteekenis van ‘in een
kring verzamelde mannen’ niet. Maar er is een ander woord, dat in dit verband onze
bijzondere aandacht verdient: hvirfingr. In Noorwegen en Denemarken heeft dit
woord ongeveer dezelfde beteekenis als ons ‘gilde’. Het is een organisatie van
mannen, die zich op gezette tijden aan een gemeenschappelijken maaltijd
vereenigden; deze laatste heette de hvirfingsdrykkja of kortweg de hvirfingr. Snorri
vertelt in zijn Heimskringla (III, 226), dat de Noorsche koning Oláfr kyrri in Nidarós
het Miklagildi instelde en in vele andere koopsteden dergelijke vereenigingen.
Voordien waren er hvirfingsdrykkjar geweest en het waren de hvirfingsbroeðr in
Nidaros, die daar de Margarethakerk gesticht hadden. De hvirfingr was dus een
oude instelling, die aan de gilden voorafgaat. Ook in Denemarken komen zij voor:
in Kopenhagen,
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Gunderslev en Aabenraa; zij zijn ook hier religieuse broederschappen, die zich
onder de bescherming van een heilige hebben geplaatst (vgl. Cahen, Etudes sur
le vocabulaire religieux du Vieux-Scandinave blz. 56 vlgg.). De hvirfingr was dus in
deze landen een relict uit vroegeren tijd en voor wie weet, dat zelfs de gilden haar
oorsprong hebben in heidensche cultusgenootschappen, kan het niet aan twijfel
onderhevig zijn, dat dit met de oude hvirfingr eveneens het geval was.
Alweder komen wij tot hetzelfde resultaat als bij warf: gelijk dit woord beteekende
‘de in een kring verzamelde volksvergadering’, zoo was ook de hvirfingr ‘de in een
kring aan een feestmaal gezeten gildebroeders’. Weer schijnt de draaiende beweging
tot den onbewegelijken kring verstard.
Maar hier kunnen wij zeggen, dat er in dezen kring wel degelijk iets bewoog. Van
het oude offermaal, zoowel als van den lateren gildemaaltijd, weten wij de aan een
strenge regel gebonden gewoonte van den gemeenschappelijken dronk. Het is de
minne der Middeleeuwsche gilden; in den heidenschen tijd vinden wij hem bij de
offermaaltijden. Drie in getale behoorden zij te zijn, gewijd aan de goden, gewoonlijk
Odin, Freyr en Njord. Niet minder was het erfmaal in dit verband van belang: ook
hier werden drie dronken uitgebracht, waarvan de laatste de belangrijkste was: de
bragarfull of de geloftebeker, omdat daarbij de gelofte werd uitgesproken van een
te volvoeren daad, die den erfgenaam waardig zou maken zijn plaats in den zetel
van den overledene in te nemen. Die dronken werden op een bepaalde wijze
uitgebracht; de beker werd eerst den voornaamste van het feest gereikt; hij wijdde
de mede en dronk zijn buurman toe, die vervolgens den beker overnam, van zijn
zetel opstond en hem vervolgens, na ervan gedronken te hebben, aan zijn nevenman
doorgaf. De richting, waarin de hoorn van hand tot hand ging, was die van den
zonneloop, waardoor de heilbrengende werking van den gezamenlijken feestdronk
werd verzekerd (Grønbech, The Culture of the Teutons II, 144 vlgg.). Hier hebben
wij levend voor
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ons den bewegenden kring; wij zien den medehoorn volgens onveranderlijke sacrale
regels den zonneloop langs de gasten vervolgen, wij zien man voor man opstaan
om de mede te drinken; als een golf, die zich voortplant, rijst iedere gast op, tot den
geheelen kring is omgeloopen. Niet de kring der mannen is in draaiende beweging,
maar wèl datgene, wat het middelpunt van het feest is: de medehoorn, door heilige
formules gewijd, die de verzamelde mannen tot een geheiligde gemeenschap
samenbindt. Zulk een feestmaal heet met recht hvirfingr, want beter kan niet worden
aangegeven, dat de hoofdzaak daarvan het rondgaan van den medehoorn is. De
driemaal uitgebrachte dronk was hoogtepunt en middelpunt van het offermaal; het
‘rondgaan’ was dus in eigenlijken zin het maal zelf; de hvirfingr kon aldus worden
tot den naam voor de deelnemers aan den maaltijd, voor de offerbroederschap,
later voor de gilde zelf.
Zoo zijn wij opmerkzaam geworden op de beteekenis van den ritueelen ommegang
in den heidenschen cultus. Het rondgaan in de richting van de zon om een bepaalde
plaats beteekende het wijden van die plaats tot een afgescheiden, tot een bepaald
doel geheiligd gebied. De IJslandsche kolonist ging met vuur het stuk land om, dat
hij zich tot eigendom gekozen had en gedurende den tijd, dat de zon aan den hemel
stond, ging hij met den zonneloop mede in een wijden kring rond, telkens vuren
aanstekend, die onderling zichtbaar moesten opvlammen. Ook in het
begrafenisritueel vinden wij hetzelfde. Om het lijk van Attila, zoowel als om den
grafheuvel van Beowulf bewegen zich de mannen, lofliederen zingend, in een kring.
Nog gaat men in Friesland en Overijssel, op het kerkhof gekomen, driemaal om de
kerk heen. Zouden wij daaruit niet de zekerheid mogen putten, dat ook bij het wijden
van de dingplaats een ritueele omschrijding van de ruimte plaats had, waarbij de
hazelstokken in den grond werden gestoken en de banden om het ding werden
gespannen?
Kunnen wij ook in den cultus een sacrale ommegang waar-
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schijnlijk maken? In Gallië heeft men de resten van een tempel gevonden, die
bestond uit een cella, met een galerij er om heen, die door in een vierkant geplaatste
zuilen van de heilige binnenruimte was afgescheiden. Aldus was de zoogenaamde
Janustempel te Autun, waaraan F. Oelman (Germania 17, 1933, blz. 169 vlgg.) een
belangwekkende studie heeft gewijd. De overeenstemming met Indische tempels
valt in het oog; de galerij diende voor de ritueele circumambulatie, de pradakšina,
om het in de cella geplaatste godenbeeld. Dit type was niet alleen in Gallië in gebruik;
de tempel van Swantewit in Arkona vertoont hetzelfde grondplan, ja wat meer zegt,
de beroemde tempel van Gamla Uppsala, waarvan men de sporen onder het huidige
kerkgebouw heeft kunnen vaststellen, is op geheel dezelfde wijze gebouwd. Zelfs
op IJsland zijn de overblijfselen van een bouwsel gevonden, dat geheel aan dit plan
beantwoordt. Wij hebben dus het recht aan te nemen, ook wanneer wij in het midden
laten, of voor de Germaansche tempels van dezen vorm steeds aan een Gallisch
voorbeeld moet worden gedacht, dat in het Saksische gebied gedurende den
heidenschen tijd dergelijke tempels eveneens bekend zijn geweest. Maar dan wijst
deze vorm ook op een gelijken cultus; ook hier zijn de geloovigen door de
buitengalerij, in de richting van de zon, om het heiligdom heengeschreden, alvorens
tot het allerheiligste zelf binnen te gaan.
Het woord ‘begaan’ vooronderstelt een gelijksoortigen ritus. Het Duitsche
Leichenbegängnis is in dit verband duidelijk genoeg. Als Kiliaen bij begaen de
beteekenissen circumire en celebrare vermeldt, dan zien wij hier de dezelfde
ontwikkeling voor ons. Menschen, die zich in een kring bewegen, dat is dus, mogen
wij aannemen, een der kenmerken van een Germaansche cultushandeling. Ook bij
het ‘hegen’ van het ding zijn dus hetzij de priester, hetzij de dingleider, hetzij de
dingmannen gezamenlijk, om de ruimte heengegaan, om deze voor de te verrichten
handeling te wijden. Dit was zoo belangrijk, dat daaraan de naam voor het ding kon
worden ontleend. Zoo
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besluiten wij, dat warf oorspronkelijk de naam was voor het rondgaan tot wijding
van de dingplaats; warf heette daarom ook het ding zelf; warf werd aldus de naam
van de mannen, die de dingplaats waren omgegaan en die dus aan de vergadering
deelnamen; warf was eindelijk de dingplaats zelf.
Tot zoover kunnen wij de beteekenisontwikkeling van het woord op volkomen
bevredigende wijze verklaren. Maar indien wij als grondbeteekenissen mogen
aannemen ‘ding’ en ‘dingplaats’, zijn daaruit verder af te leiden zoo ver
uiteenloopende beteekenissen als ‘erf om een huis’ of ‘dam langs een rivier’? Wij
zullen daartoe een poging moeten wagen.
De dingvergadering werd gewoonlijk op een heuvel of hoogte gehouden, zeker
niet wegens het vrije uitzicht, dat men daarvan over het omliggende gebied had,
maar veeleer wegens de religieuse beteekenis van hooggelegen plaatsen. Men
behoeft slechts aan de malberge te denken, waarvan ook de sporen in het
plaatsnamenmateriaal zijn overgebleven. In het Saksische gebied kunnen wij
noemen, naar de gegevens door J. Grimm (Deutsche Rechtsalterthümer II, 422)
reeds bijeengebracht, het gerecht am donnersberg bij Warburg in Westfalen, of aan
het placitum in eadem sylva ad tumulum qui dicitur Walinehoug. Zoo mag men
aannemen, dat ook de warf van het Friesch-Saksische gebied bij voorkeur op een
heuvel (grafheuvel?) zal hebben plaats gehad. De ontwikkeling van warf tot een
naam voor ‘heuvel, hoogte voor een bepaald doel gebruikt’ ligt voor de hand. Op
de dingplaats zijn in den loop van tijd gebouwen opgericht, waarbinnen het placitum
kon worden gehouden; wij weten, dat in den Karolingischen tijd het streven bestond
den rechter en zijn schepenen een behoorlijk onderkomen te verschaffen; een
capitulare van het jaar 809 verordent ut in locis ubi mallus publicus haberi solet
tectum tale constituatur, quod in hiberno et in aestate observandus esse possit.
Wanneer wij dus op Walcheren het woord warf gebruikt vinden voor de
gerechtsplaats of het erf van den ambachtsheer, kunnen wij dat beschouwen als
een voortzetting van het oude
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gebruik; de dingplaats werd van lieverlede het terrein, dat om het gebouw van den
rechter, of ambachtsheer, gelegen was, het erf van het rechtsgebouw. Dat zich
daaruit in algemeener zin de beteekenis ontwikkelde van de open, onbebouwde
ruimte om of voor een huis, het erf dus, ligt voor de hand. In een gebied als Friesland
kunnen de beteekenissen: gerechtsplaats, gerechtsvergadering, huiselijk erf, hoogte,
die het Oudfriesche warf bezit, juist in verband met de gesteldheid van den bodem
gemakkelijk worden verklaard; gelijk de warf op een hoogte gelegen was, verhieven
zich ook in het lage, door zeevloeden geteisterde land de boerenhoeven op
kunstmatig opgeworpen aardheuvels.
Verder af schijnt de laatste der warf-beteekenissen te liggen: die van ‘dam langs
een rivier, houten beschoeiing’. Wij zagen, dat Falk en Torp hier reeds dachten aan
een overgang van ‘omheining’ tot ‘wal’; zij trachten dit te steunen door te verwijzen
naar de ontwikkeling van het Germaansche woord worþi, worþa, werþa, dat wij in
ons land kennen in de vormen waard en woerd voor kunstmatig opgeworpen hoogten,
zooals die in de Betuwe voorkomen en daar reeds in den Romeinschen tijd als
woonplaats werden gebruikt (zie ook Schiller-Lübben V, 790). Dit woord worþi- wordt
in verband gebracht met skr. vṛti ‘omheining’ en derhalve als afleiding van het
werkwoord warjan ‘omsluiten, omgeven, beschutten’ opgevat. Voor warf liggen
echter de verhoudingen anders.
De warf was de gerechtsplaats; indien het woord eigenlijk de rondgang om het
ding beteekende, ligt het voor de hand, dat het vooral den omtrek aanduidde. Dus
in het bijzonder de mannenring, die het ding omgaf. Daarop wijst niet alleen het
Oudsaksische gebruik van hwarf, maar ook het feit, dat het gerecht vaak den naam
ring, circulus, orbis gedragen heeft. In de Middeleeuwen zijn de mannen op banken
gezeten; de naam rechtbank herinnert nog aan deze inrichting. Maar bank was
oorspronkelijk niet een houten getimmerte, maar een verhooging gemaakt van aarde
of graszoden, om daarop te zitten.
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Hoe men het woord ook etymologisch moge verklaren, de samenhang met het on.
bakki ‘heuvel, hooge oever’, het Deensche bakke ‘heuvel’ wijst duidelijk op een
oudere beteekenis ‘verhooging’. Zoo moeten wij ons ook het ding denken, dat in
verband met het regelmatige gebruik, voorzien was van primitieve inrichtingen,
waarop de deelnemers konden plaatsnemen. De zitplaatsen waren dus inderdaad
een wal om de dingplaats en warf kon dus ook de beteekenis aannemen van
‘kringvormig opgeworpen wal met de daarbinnen besloten dingruimte’, of omgekeerd
‘de dingplaats omgeven door een wal’. Het komt mij waarschijnlijk voor, dat men bij
deze beteekenis moet aanknoopen, wil men de beteekenis ‘dam of dijk langs een
rivier’ verklaren. Immers bij het oorbaar maken van grond in laag terrein zal men
een wal opgeworpen hebben, allereerst om het voor woonplaats bestemde gebied,
dat dus in letterlijken zin tot een warf werd. Langs waterwegen kon een dergelijke
dam denzelfden naam krijgen. Indien de oever verhoogd werd, opdat die steeds
droog zou blijven en dus voor werkzaamheden dienstig was, kreeg het woord de
beteekenis van ‘verhoogde grond langs of aan het water’. Zoodra men er toe overging
den wal met een houten beschoeiing te voorzien, zooals de Romeinen immers al
in ons land op verschillende plaatsen hebben toegepast, kon ten slotte, zooals bij
het eng. wharf het geval is geweest, het woord zijn gaan beteekenen ‘getimmerte
aan het water, dat als laadsteiger werd gebruikt’. De steeds voortschrijdende kultuur
en de immer grootere afstand van den oorspronkelijken religieusen inhoud van het
woord warf blijken uit de steeds verder uit elkander loopende beteekenissen. Maar
indien men als uitstralingspunt dier gansche ontwikkeling kiest ‘dingplaats, op
plechtige wijze ter wijding omschreden, omgeven door aarden verhoogingen, waarop
de mannen in een kring gezeten waren’ dan kunnen wij zonder moeite daaruit alle
latere beteekenissen afleiden.
Leiden
J. DE VRIES
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Nieuwe gegevens omtrent Colijn Caillieu (coellin), Jan de
Baertmaker (smeken), Jan Steemaer (percheval) en Jan van den
Dale.
De aanleiding tot het schrijven van deze bijdrage over Colijn Caillieu en consoorten
is het opwekkend artikel van Mej. M.E. Kronenberg: ‘Naamsverandering gevraagd
voor de Brusselsche Dichter Colijn Coellin’, verschenen in Het Boek, Nieuwe Reeks,
Deel XXI, afl. 2, blz. 160.
Zooals het meer gebeurt met gelijktijdig doorgevoerde onderzoekingen over
letterkundige puzzles hadden we, sedert geruimen tijd reeds, den raadselachtigen
Colijn Coellin met Colijn Caillieu vereenzelvigd, maar de mededeeling van die
identificatie voorbehouden voor een voorgenomen uitgave van
Nederlandsch-Bourgondische literatuur. Het artikel van Mej. Kronenberg noopt ons
echter, vroeger dan we van plan waren, met eenige nieuwe gegevens over Colijn
Caillieu voor den dag te komen.
De eerste, die, na Henne en Wauters (Histoire de la Ville de Bruxelles I) (Brussel
1845), over Colijn Caillieu heeft gehandeld, was Dr. Marten Rudelsheim in
‘Sprokkelingen over de Brusselsche Rederijkkamers ‘(Mélanges Paul Frederiq,
1904):
‘In 1471 zien wij hoe de magistraat, ten gevolge van de buitengewone toelage
die men aan Karel den Stoute heeft verstrekt, zich verplicht acht de belastingen te
verhoogen en de uitgaven te verminderen. Zij neemt o.a. het besluit ‘dat men den
gesellen van der III gulden der violetten... niet geven en sal van des men hem tot
hueren costen weert [waarschijnlijk wegens de jaarlijksche vertooning van één der
zeven ‘bliscappen van Maria’ op de Groote Markt, N. van ons] tot hiertoe heeft
plegen te doene, maar wij lezen omtrent dit
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tijdstip, het jaar is niet met juistheid aangegeven, ‘dat Claes de Pijpere, Claes van
der Porregat, ende de weduwe van Meldert, om huerer outheit wille, ende Colijn de
dichtere om synder abelheit wille behouden selen ende voirtaen noch heffen des
hem van der stad wegen van gratien verleent es, ende dat alle andere die men van
gratien van der stad wegen iet gegeven heeft, desen tijt duerende niet hebben en
selen.’
Dr. M. Rudelsheim voegt er verder aan toe: ‘Het is ongetwijfeld dezelfde Colin
Caillieu, waarvan Henne en Wauters zeggen: ‘nommé prince de rhétorique en 1474
aux appointements de 12 peters de 54 placques. Il était auteur de poésies, mystères,
etc.’ (Hist. de la ville de Bruxelles, T. I, p. 272). Het was, meenen wij, interessant
eens nader naar die bron te informeeren.
Door de vriendelijke tusschenkomst van Dr. F. Favresse, leeraar aan het Stedelijk
Athenaeum te St. Gillis en docent aan de Vrije Universiteit te Brussel, verkregen wij
1)
een afschrift uit het ‘Boeck metten haire’ , waarin hooger bedoelde vermelding van
Colin Caillieu voorkomt.
Daar deze tekst nog nimmer gepubliceerd werd, moge hij hier volgen:
c

+

‘Des maendaegs XII in Decembri anno XIIII ende LXXIIII [1474] hebben
o
+ o
borgermeesteren, scepenen ende raidsluden der stad van Bruessel ter
f 220 v
oecmoedeger [1. oetmoedeger] beden ende begerten van Colijne Caillieu hem
gemeynlic behulpende metter cunst der retoriken, dichten, spelen, esbatementen,
baladden, refreynen ende dieregelike dagelix ter eeren van deser stad ende in
recreatien van den gemeynen volke der selver stad voert te stellene / aengesien
sijn voirs. cunst ende abelheyt daeraf hij in vele steden ende plaetsen hier omtrent
vernaemt es / opdat hij deselve sijn cunst voertaene alhier te bat exerceren moege
ende gheen redene en hebbe hem van hier daer hy gheboren

1)

We zijn insgelijks dank verschuldigd aan onzen collega Prof. Ch. Pergameni, hoofdarchivaris
van de stad Brussel, die ons per brief inlichtingen over het ‘Boeck metten haire’ (Stedelijk
Archief van Brussel) verstrekte.
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ende geseten es / te vertreckene / gemerct oec dat men gelike cunsteners in anderen
steden / als Antwerpen, Brugge, Oedenaerde ende dieregelike gemeynlic pleeght
te versiene / den selven Colyne om hem in zijnen voirs. exercitien te voerdere
verbonden te houdene eendrachtelic geconsenteert ende gewillecoert alsoe verre
alst in hen es dat hij van oer voirs. stad gemeynen goede jairlix voertaene hebben
sal / twelef peters, elken peter te vierenvijftich plaecken Brab. gerekent daerof deen
vierendeel daerof te Sint Jansmisse, dat daer naest volgen sol ende tvierendeel
daerof te Baemesse daer naest sonder middel vervolgende. Ende alsoe voertaene
jairlix ten voirs. viere termijnen alsoe lange als hij leven ende binnen der voirs. stad
van Bruessele woenen sol te betalene ofte totter tijt toe datmen hem van enneger
officien van deser stad hem nut sijnde themelic sol hebben versien, na sijnen staet.
Gedaen in tjaer ende opten dach voirscr.’
Daaruit leeren wij hoezeer Colijn Caillieu door zijn geboortestad werd gewaardeerd.
Het wil ons toeschijnen dat deze buitengewone eer aan een reeds bejaarden man
geschiedt, die door zijn ‘cunst der retoriken’ heel wat lauweren, binnen en buiten
Brussel, heeft ingeoogst.
Onwillekeurig herinnert de aanstelling van Colijn Caillieu als bezoldigd
stadsrederijker aan den stadsretorisien van Brugge, Anthonis de Roovere, die,
omdat hij ‘menighe ghenoughte van spelen van goeden moralitheden ende van
anderen eerbaren esbatementen ghedaen ende ghespeelt hadde’, in 1465 van
stadswege ‘om zijn conste wille zesse ponden grooten sjaers’ beurde (J. Fr. Willems,
Belg. Museum, Dl. 10, blz. 45-46). Een der door den Brussselschen Magistraat
aangehaalde redenen luidt immers: ‘dat men gelike cunsteners in anderen steden
als Antwerpen, Brugge, Oedenaerde ende dieregelike gemeynlic pleeght te versiene’
(Zie ook Kalff, II, 80-81, over de mildheid, die de stedelijke overheid betoont aan
verdienstelijke beoefenaars van de ‘edele conste’).
Niet minder doet dit besluit denken aan de vroegere ordon-
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nantie betreffende Rogier Van der Weyden in het ‘Roodt Statut Boeck mette taetsen’
o

o

1)

(2 Mei 1436, f 135 v ) .
Er blijkt o.i. grooter waardeering uit voor den dichter dan voor den nochtans zoo
geroemden schilder.
Wanneer Meester Rogier in 1464 sterft, wordt hij als stadschilder opgevolgd door
zijn leerling Vander Stoct, niettegenstaande de vermelding in 1436 dat na den dood
van Rogier geen anderen schilder als stadschilder meer zal worden benoemd.
Iets dergelijks gebeurt met Colijn Caillieu, want, dank zij de vriendelijkheid van
mijn collega en oud-student, Dr. J. Duverger, die zich in 't bijzonder bezig houdt met
opzoekingen naar schilders, beeldhouwers en bouwmeesters uit dienzelfden tijd,
konden wij mededeeling bekomen van eenige uittreksels uit een weinig geraadpleegd
Register van de stadsrekeningen van Brussel, gaande over de jaren 1485-86,
o

bewaard in het Rijksarchief te Brussel, Chambre des Comptes n . 30942, waarin
we het volgende over Colijn Caillieu en zijn opvolger Jan de Baertmaker of Smeken
te lezen krijgen:
+

‘Item Janne de Baertmaker geheten Smeken voer diverse diensten die hij deser
o
+
stad gedaen heeft in der const van der rethoryken................ 20 s.
fol 54
Item hem selven die in de stad van Colyne Caillieu als rethoregheen ende op
alsulcken wedden als deselve van der stad hadde bij den drie lieden (l. leden) der
selver aengenomen es betaelt van 9 maende....... 3 lb. 7 s. 6 d.’.
‘In de stad van Colyne Caillieu als rethoregheen’ kan wel niets anders beteekenen
dan dat Jan de Baertmaker alias Smeken in 1485 Colijn Caillieu als stadsrederijker
opvolgt.
Daar de naam van Colijn Caillieu in de rekeningen verder niet meer voorkomt,
mogen we veronderstellen dat hij in 1485 of het jaar te voren: 1484 is overleden.
Mej. Kronenberg stelt aan het slot van haar bijdrage over

1)

Men vergelijke de Fransche vertaling door Prof. G. Desmarez in het werk van J. Destrée over
‘Roger de le Pasture- Van der Weyden’ (Brussel, Van Oest).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

273
Colijn Caillieu de vraag: Is er, behalve de Nederlandsche vertaling van ‘Le Pas de
1)
la Mort’ , geen enkel letterkundig werk van hem bewaard?
We zullen beproeven hierop met enkele, grootendeels nog hypothetische,
gegevens te antwoorden.
Colijn Caillieu heeft gemaakt: ‘dichten, spelen, esbatementen, baladden, refreynen
ende dieregelike... ter eeren van deser stad [Brussel] ende in recreatien van den
gemeynen volke der selver stad’.
Als men nu bedenkt welke de werkzaamheden waren van den stadsrederijker:
o.a. het ‘ordineeren’ en het ‘bestieren’ der openbare vermakelijkheden der stad en
het ‘scriven’ en ‘ordineeren’ der spelen en esbattementen, die bij ommegangen,
blijde inkomsten en schuttersfeesten behooren, dan is het met de ons bekende
2)
data niet in strijd dat de jonge Colijn Caillieu de dichter zou kunnen zijn der VII
Bliscappen van Maria. Als stadsrederijker heeft hij vast deze jaarlijksche spelen
tijdens zijn leven geleid, zooals later zijn opvolger Jan de Baertmaker of Smeken
e

en de ons door de aanteekeningen bij de bewaarde spelen bekende 16 -eeuwschen
o

rederijker, ‘facteur van Bruessele An 1559 (ook nog 1566) Franchoys van Ballaer.
Over Jan de Baertmaker of Smeken, dien wij na een nieuw onderzoek, dat wij
hier niet kunnen ontwikkelen, voor den schrijver van ‘'t spel van den Heiligen
3)
Sacramente van der Nyeuwer Vaert’ houden , vloeien de bronnen in de Stads-

1)

2)
3)

Colijn Caillieu is de vertaler van ‘le Pas de la Mort’, een gedicht, dat niet langer mag
toegeschreven worden, zooals Mej. Kronenberg nog doet, aan Pierre Michault, maar aan een
anderen Bourgondischen dichter, Amé de Montgesoie (Men raadplege hierover het degelijk
artikel van Thomas Walton, Amé de Montgegesoie, poète bourguignon du XVe siècle, Annales
de Bourgogne, Dijon, L. Venot, Tome II, Année 1930, fasc. 2 (juillet 1930).
Willem de Vreese, Die Eerste Bliscap van Maria, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931,
dateering, XXI-XXIII der Inleiding.
Het argument waarop gesteund wordt om ‘'tspel van den heiligen Sacramente’ aan een
Smeken van Breda toe te schrijven is het voorkomen van den familienaam Cornelis Willem
Aart Smekens zoon in een handvest van 1513 in het archief van Breda. Uit het sporadisch
voorkomen van dien familienaam te Breda, wordt dan afgeleid dat de vader van Cornelis het
tooneelstuk vervaardigd heeft, maar men vergeet dat de, blijkens de Brusselsche
Stadsrekeningen, zeer geprezen Brusselsche Stadsrederijker Jan Smeken in heel Brabant,
en vooral te Breda (door het verblijf van de heeren van Breda in de hofstad Brussel), bekend
moet zijn geweest. Het is niet moeilijk om zich in te denken dat men een ‘spel’ aan een
beroemden Rederijker bestelde zooals een particulier of een nering zulks aan een beroemd
schilder, bijv. Rogier van der Weyden, deed. (Men zie over dit twistpunt vooral Dr. C.R.
Hermans, Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant, 2e stuk, Bijlagen, bl. 96 en bl. 350).
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rekeningen van Brussel het overvloedigst. We zullen er één en ander uit mededeelen
dat licht werpt op de bedrijvigheid van den stadsrederijker en van zijn gezellen, de
rederijkers, o.a. Jan Steemaer alias Pertcheval (Percheval), Jan van den Dale, den
dichter van ‘Die Stove’ en van ‘Die Ure van der Doot’, Hendrik de Lichte, enz., en
tevens op de jaarlijksche voorstellingen van de beroemde Brusselsche
Mysteriespelen van de VII Bliscappen van Maria:
[1485-86]
+
Item Janne de Baertmaker geheten Smeken voer diverse diensten die hij deser
o
+
stad gedaen heeft in der const van der rethoryken............... 20 st.
fol 54
[Bij deze gelegenheid wordt hij als plaatsvervanger van Colijn Caillieu, den
stadsrederijker, aangesteld en hem het achterstallig salaris uitbetaald, zie hooger].
+
Item den gesellen van der grooten gulden, die 't spel van Onser Lieven Vrouwen
+ o
opte merct speelden geschenct des saterdaeghs avonts 2 ghelten Rinswyns
f 108
ende des sontaeghs 10 ghelten Rinwijns.
1)
Item den 4 pijperen van deser stadt van 4 avonden op 't vautpoy van der stadhuys
ende op 't speelhuys van Onser Liever Vrouwen tusschen de pauseringhe te pijpene
betaelt 10 s. gr.
Item Ghijsbrechte van Cuddeghem van 3 avonden de vierpanne op 't vautpoy te
ontsteckenen ende te bewarenen 1 s. 6 d.
Item hem selven ende den poirtier in 't huys van den poirten van den stadhuysen
achter ende voer te bewarene als men 't voirspel op te merct speelde.

1)

Het poy op de vaute (van de galerij van het Brusselsch stadhuis), ook voerpoye.
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Item Janne van den Velde van 81 ellen wullen roets lakens... totten roeden cleeden
van den voerpoyen... roet sayeren...
+
[om den cieraet ende ontfange van den Roomschen Coninck... in dese feeste
+ o
gecleet geweest] ... Jan de Baertmaker geheeten Smeeken.
f 121
[1498-99]
+
Item... als den voirs. peys uuytgeroepen was alomme op te merct, op huer cameren
[de kamers van rethorica] ende in huer wijcken [waar de natiën, gilden en kamers +fo 36
gelegen waren] geviert hebben [vreugdevuren hebben aangestoken]... Johannes
1)
Perchevale, Henrick de Lichte ende Jan de Baertmaker vunden voirs. prijsen te
ordineren ende deselve... te bestierene.
+
Item Janne Mertsant, Peeteren verlichtere, Janne Smeken, Janne van der Dale,
o
+ o
Henricke de Lichte, Janne Perchevale voer huer moeyte ende costen die sij 't
f 38 v
samen verteert hebben als zij tot diversen stonden vergadert hebben geweest
om de chiraten van den voirseiden Kerstenheyt [doop van Eleonora van Oostenrijk,
oudste zuster van Karel V] te ordineren.
+
Item der rhetorycken van der Violetten van ter processien te spelene........... 6
o
+o
gelten Rynwyns.
47 v
[1499-1500]
+
Uuytgeven aen vueren ende ander chiraten gedaen als hertoge Carel te Ghent
o
+ o
geboren was des donredags 27 Februari.
f 48 v
Betaelt Janne Smeken, gezonden te Ghent om te siene ende te scrivenen
ende der stadt over te brengen de chiraten den aldaer om der voirseiden Kerstenheyt
wille gedaen waren...
+
Johannes Pertchevale, Henricke de Lichte ende Janne de Baertmakere makere
o
+ o
om den voirs. pryse te ordineren ende te bestieren...
f 49 v
[1501-1502]
+
[Vergoeding aan de gilden voor de versiering ter gelegenheid van de geboorte
+ o
en het doopsel van Isabella van Oostenrijk]... ende Janne Smeken ende Janne
f 40
Pertchevale van den voirs. chiraten ten voirs. tijde te visiteren ende te scrivene.

1)

Bereid gevonden.
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+

[Uytgeven aen costen gedaen ten ommegange ende processie van Onser Lieven
o
+ o
Vrouwen opten Savel]...
f 62 v
Item den gesellen van der grooten gulden die 't spel van O.L. Vrouwen op te
merct speelden.
+
Item den pyperen van deser stadt van opte voerpoye van den speelhuyse
+ o
tusschen de pauseringe van den spele te pypene...
f 63
+
Betaelt Janne de Baertmakere geheeten Smeken voer syn cleedt van den
+ o
jaere dwelc hem bij den 3 leden van deser stadt toegevueght es...
f 64
+
Item Janne de Baertmaker geh. Smeken voer synen loen van desen jaer.
+

o

f 68

[1502-1503]
+
[Vergoeding voor het vieren bij de geboorte van Ferdinand van Oostenrijk] ...
o
+ o
Item Janne de Baertmakere... 1 gelten wijns.
f 54 v
+
Betaelt den cost gedaen opten stadhuys ten ommegange van O.L.V. opten
Zavel dat mijn heere ende Vrouwe 's Cancellieren voer der noenen op ter stadhuys +fo 61
quamen zien de processie ende nader noenen 't spel van O.L. Vr. sien spelen...
+
Item den pijperen [zie hierboven].
+
+ o
Janne de Baertmakere... cleet.
f 67
+
+ o
Janne de Baertmakere... loon.
f 68
+
o
+
Betaelt Janne Smeken ende Janne Peertchevale, die van der stadt weegen
f 72
gesonden sijn geweest tot Mechelen om te ziene de incompst van den Roomschen +fo 73 vo
Coeninck. Item ende van te makene ende t' ordonneren de personaigen ende
anderssins van den toecomende imcompsten onser gened. Heeren ende Vrouwen...
[1500-1501]
+
Betaelt Henricke de Lichte, Janne de Baertmaker, Henrick Ysenbaert, Janne
van Linthout... om te rijdene om 't voirseide scietspel [van den Lantjuwele te
Brussel] aen de gulden van den voirs. stede ende vrijheyden te condigen.
Betaelt Mr. Janne Vrancx, tymmerman... om... den speelwagen voer de
rethorisijnen te makene.
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+

Betaalt Janne de Baertmaker geh. Smeken van den innecompste vieren, staethouden
ende esbattementen ten scietspelen van den lantjuweele ten grooten scietspele +fo 54 vo
van allen den landen ende ten scietspele vanden wijcken te scrivenen, t' ordineren,
te dragene ende die den rentjeren over te gevene.
Item van den cartten van den scietspele van den wijcken te ordonneren, de getalen
van den selven te scrivenen ter ordonnancien van de wet....... 6 Rijnsgulden.
+
Item den gesellen van der grooten gulden die 't spel van Onser Lieven Vrouwen
o
+ o
op te merct speelden. 12 gelten wijns.
f 80 v
+
Item Janne de Baertmaker gheheeten Smeken voor 1 cleedt.
+
o
+ o
Betaelt Janne de Baertmaker geh. Smeken... loon.
f 80 v
+

Van Jan Smeken weten we dat hij, samen met Jan Percheval, waarschijnlijk in
navolging en ter aanvulling van de VII Bliscappen, die we aan zijn voorganger
1)
toeschreven, de spelen van de VII Weeën van Maria dichtte.
Deze spelen zijn, jammer genoeg, onvindbaar gebleken en waarschijnlijk dus,
evenals een deel der Bliscappen, verloren.
Wel zijn er tot dusver van hem een spel van sinne bewaard gebleven: ‘Hoe Mars
ende Venus tsaemen boeleerden’, en een referein: ‘Een schoon gedicht opten Name
2)
Jesus’ :
(Slotstrofe) ‘Jesus Almachtichste Notabelheyt
Soet Minlic Edel Keyser Eerlic Name
uwer ontsprekelyker laudabelheyt
laet u doch syn dit lof bequame
ende vergeeft my alle sondighe blame’.

1)

2)

Zie P. Van Duyse, Verhandeling over den Invloed der Rederijkers, bl. 142 Jan Smeken en
Jan Percheval waren proosten van het ‘Broederschap van O.L.V. van VII Weeën’, gesticht
te Brussel in 1498. Dit broederschap had een kapel in de Sint-Goriks (St Géry) kerk. Ze komen
dan ook beide voor met hun wapenschilden in het gelukkig bewaard gebleven ‘Liber
authenticus’ van het broederschap (Stedelijk Archief te Brussel). We troffen er in aan onder
de Leliebroeders in 1498: ‘Jan de Baertmaker Smeken facteur, Margre (Margriet) zijn werdinne,
Johannes Steemaer pertcheval, Marie van Ophem zijn werdinne’, verder ook de namen van
‘Jan van den Dale, factoer van Bruesel der Rethoryke, Hendrik de Lichte’ enz. Over Jan
Smeken, zie nog: Biographie Nationale (J. Vercoullie).
Over het referein raadplege men Jan van Styevoorts Refereinenbundel Anno MDXXIV,
uitgegeven door F. Lyna en W. Van Eeghem, II, bl. 293.
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Het spel van sinne van Smeken behoort tot de door Jau Baptist Houwaert
‘geplagieerde’ spelen uit den ‘Handel der Amoureusheit’ (Van Waesberghsche
uitgave van 1621), waarover reeds zooveel werd geschreven door Kalff, Van
Veerdeghen, Willem de Vreese, Knuttel en Mej. Immink. Het gaat hier natuurlijk niet
op, deze kwestie met alle bijzonderheden op het tapijt te brengen, maar is het niet
treffend dat de naam van den dichter van een dier spelen, het spel van sinne:
Narcissus ende Echo, nl. Colijn Keyaert of de amoereuze Colijn de verdietsching
is van Colijn Caillieu?
Caillieu is de Artesische vorm van caillou = kei, key. Zooals voor andere
inwijkelingen van Waalsche of Fransche afkomst kan de naam van Caillieu te Brussel
zijn verdietscht geworden. Iedereen valt hier het klassieke voorbeeld te binnen van
Roger de le Pasture, die te Brussel Rogier Van der Weyden werd omgedoopt. De
voornamen Colijn en Rogier wijzen ingelijks op Fransche afkomst. De geheimzinnige
‘amoreuze’ Colijn, Colijn Keyaert, die reeds meermalen vereenzelvigd werd met
Colijn van Rijssele (van Risele), den dichter van het merkwaardig burgerlijk spel
van sinne: ‘Den Spiegel der Minnen’, eigenlijk: ‘Dierick (de Hollander) ende Katharina’
(cf. Floris ende Blanchefloer, Lanseloot (van Denemerken) ende Sandrine), kon wel
eens niemand anders zijn, dan Colijn Caillieu?
1)
We kennen nu ook al reeds een aantal refereinen van Colijn van Risele: O Doot
du moets wel een bitter morseel syn (J.v.S. II, Ref. CLXVII, bl. 67, Nota bl. 291),
Lof troost der ermer bedructer sondaren (J.v.S. II, Ref. CCXLVII, bl. 222), Waerder
gheen God en moestmen niet sterven (J.v.S. Ref. CLXXXIV, bl. 105), Ende spiegelt
u aen mi so doedi wijselijc (Jan van Doesborchs Refereynen int sot, amoreus, wys),
e

gedichten, die hem zonder twijfel in de tweede helft van de 15 eeuw plaatsen. Wie
beseft niet welke belangrijke figuur die eertijds totaal onbekende Colijn Caillieu
wordt, indien hij,

1)

Zie Jan van Styevoorts Refereinenbundel, op. cit.
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de Brusselschen tijdgenoot van den Brugschen Rethoriker Anthonis de Roovere (†
o

o

1483), de auteur bleek te zijn van: 1 de VII Bliscappen, 2 Narcissus ende Echo,
o

o

o

3 de Spiegel der Minnen, 4 de Refereinen, 5 'tPas der Doot?
e

De beteekenis van Brussel als cultuurcentrum in de Nederlanden van de 15
1)
eeuw (onlangs heeft Dr. J. Duverger immers ook onze grootste Nederlandsche
beeldhouwer Claus Sluter in het Brusselsche steenbickeleren-ambacht thuis
gewezen) zou er voorzeker nog aanzienlijk door groeien, de letterkundige school
van Colijn Caillieu zou de namen hebben aan te wijzen van Jan Smeken, van Jan
e

e

van den Dale, van Jan Percheval, die tot het einde van het 1 kwartaal der 16
2)
eeuw blijven doorwerken in den geest van hun grooten voorganger in de ‘conste
der rethorycken’, Colijn Caillieu, ‘om synder abelheit wille’ in 1474 te Brussel
uitgeroepen tot ‘prince der rethorycken’.
We zijn er ons bij het sluiten van dit artikel volkomen van bewust dat onze bijdrage
over Colijn Caillieu en consoorten vrij onvolledig en hypothetisch is, maar zooals
we bij den aanvang deden opmerken was onze bedoeling slechts een voorloopige,
zij het voorbarige, aanvulling te leveren bij het alleszins belangwekkend artikel van
Mej. Kronenberg. Moge de door haar aan het rollen gebrachte steen nog meerdere
gegevens doen loskomen, die bouwsteenen mochten blijken te zijn voor een nieuwen
e

uitkijk op den ontwikkelingsgang van onze Nederlandsche litteratuur in de 15 en
e

16 eeuwen!
Gent.
PAUL DE KEYSER.

1)

2)

Dr. J. Duverger, De Brusselsche Steenbickeleren der XIVe en XVe eeuw met een Aanhangsel
over Klaas Sluter en Brusselsche medewerkers te Dijon, Gent, A. Vyncke, 1933. In de lijst
vóór 1388 heet hij: Claes de Slutere van Herlam (zonder twijfel: Haarlem).
Dr. J. Duverger wist mij het sterfjaar mede te deelen van Jan Perceval († 1523): ‘man van
eeren ende geleert man zoe in medecijnen, apoticarien, cirurgien, astronomyen als anders
D o

in sciencien’ (Rijksarchief Brussel, mss. divers, n. 390 , f 31.
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Aan de nagedachtenis
van
Prof. Dr. J.H. Kern

Over de taal der oudste Limburgse, niet-literaire bronnen
Herhaaldelik is gepoogd de terminus a quo vast te stellen van verschillende
taalveranderingen in het Limburgs dialectgebied. Daarbij is een overigens vrij
spaarzaam gebruik gemaakt van niet-letterkundige teksten.
Bij gebrek aan materiaal of liever door het ongebruikt of onbenut laten van
materiaal blijkt continuïteit in tijd en ruimte, hoewel objectiviteitshalve ten zeerste
gewenst, weinig nagestreefd te zijn. Wanneer we de meer gecompliceerde
werkelikheid willen benaderen door de dialectgeografiese methode ook op de oudere
dialectphasen toe te passen, is het echter noodzakelik, na schifting en zifting ook
het niet-literaire taalmateriaal te gebruiken, dat, al of niet gepubliceerd en
geïnventariseerd, in vele archieven bestoven ligt te rusten in een zekere vergetelheid.
Met gebruikmaking van enkele laat- en raadsnotulenboeken, verschillende
oorkonden, schepenbrieven en andere akten, berustende in het Rijks- en in het
Stadsarchief te Maastricht, wil ik pogen hier een begin te maken met de datering
van enkele taalverschijnselen en taalveranderingen in het dialectgebied, dat in een
straal van ± 20 K.M. rond laatstgenoemde plaats, centrum van cultuur, ligt.
Zoveel mogelik raadpleegde ik de oudste teksten; verder koos ik die uit, welke
de volkstaal, i.c. het dialect het meest nabij komen (schepenbrieven van kleine
plaatsen, die thans gedeeltelik in België gelegen zijn).
Bronnen. (R = Rijksarchief; S = Stadsarchief te Maastricht).
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o

1)

1 Laatboek van de z.g. Balie Biesen (R).
Dit laatboek is geschreven waarschijnlik in de hoofdcommanderie der Duitse
ridderorde te Eigen-Bilsen (± 10 K.M. van Maastricht); door verschillende handen
en op verschillende tijdstippen. Ik heb geëxcerpeerd het materiaal, dat door de aard
der bron niet zo omvangrijk is, van de jaren 1275-1310. Afgekort L.B.I. (182 fol.).
o

2 Laatboek van de Balie Biesen; 3 deeltjes in een bandje (R):
a) met datum 1240. Doch dit gedeelte is waarschijnlik een afschrift van een stuk
van 1240; het is eerst korte tijd vóór of omstreeks 1300 geschreven. Deze datering
steunt op paleografiese gegevens. b) geschreven in 1337; c) in 1363. Afgekort L.B.
II a, b, c.
o

3 Vijf schepenbrieven van St. Pieter, gelegen bij, thans ook behorend tot de
gemeente Maastricht (R).
2)
Geschreven in 1293 ; chronologies door mij genummerd 1, 2 enz. Afgekort: S 1
enz.
o

4 Scheidsrechterlike uitspraak tussen de gilden en het kapittel van St. Servaas
te Maastricht (S). Geschreven in 1299; afgekort: U.
o

5 Raadsresolutieboeken van Maastricht (S).
Gedeeltelik zijn door mij geëxcerpeerd de raadsresolutiën van de jaren 1379-1425.
Afgekort: R.M.
o

6 Achttien oorkonden, die in het bezit zijn geweest deels van het klooster der
Witte vrouwen te Maastricht, deels van het klooster St. Gerlach te Houthem (bij
Valkenburg), en deels van de abdij Kloosterrade (Rolduc) (R).
Tot het archief van het Wittevrouwenklooster (R) behoren charters van de leenhof
van Bunde (van 1429), van de laathof van Dyderen te Veldwezelt (1396), van Heerlen
(van 1369, 1372 en 1414), van de schepenbank te Herderen (1414), van

1)
2)

Over deze woonplaats van de Duitse ridderorde cf. Publ. Société hist. arch. de Limbourg T.
31, p. 55.
Omgerekend eigenlik 1294; doch voor ons doel hoeven we hier met de verschillende jaarstijlen
geen rekening te houden.
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de schepenbank te Mopertingen (1439), van de laatbank Recke te Berge onder
Klein-Spauwen (1439) en van de schepenbank te Vleytingen (1446).
Van het klooster St. Gerlach te Houthem zijn afkomstig (R) oorkonden van
Houthem-Valkenburg (1322), Heerlen (1364 en 1369) en Meerssen (1366 en 1370).
De oorkonden worden aangehaald onder de naam van de plaats, door welker
schepenbank, leenhof of laathof zij opgesteld zijn.

I De k/ch-verschuiving in ook.
Betreffende de k/ch-verschuiving in de vorm ook kunnen we voor onze bronnen van
e

e

e

de 2 helft der 13 en voor de hele 14 eeuw het volgende waarnemen.
De vormen met k en ou zijn voor ± 1280 nog in de meerderheid; zulks blijkens
L.B. I: ouc (fol. 85 v., 143 v., 238 r. enz.) Compromisvormen vinden we echter reeds
in: ouc, og (fol. 231 v., 2 ×, enz.), och (fol. 28 v. enz.).
L.B. IIa (± 1280) heeft nog oec-vormen (6 ×); L.B. II b (1337) en c (1363) reeds
uitsluitend och, og-vormen. In de schepenbrieven van St. Pieter (1293) vinden we
in de nrs. 2, 3 en 5 alleen de ouc-vorm.
U (1299) heeft uitsluitend: och (3 ×); misschien nadert hier de o de ou-klank.
e

e

In de 2 helft der 14 eeuw vinden we uitsluitend: ouch, o.a. blijkens de oudste
schepenbrief van Meerssen van 1366; insgelijks voor Heerlen, Valkenburg, Houthem
en Bunde, zoals de verschillende schepenbrieven uitwijzen. Voor het tegenwoordige
Belgies-Limburg: Dyderen-Veldwezelt: ouch (1396); voor ongeveer dezelfde tijd:
ouch-vormen voor Vucht (bij Mechelen aan de Maas), Recke (te Berge onder
Klein-Spauwen bij Tongeren) en Vleytingen.
Conclusie. Voor het tegenwoordige Zuid-Limburg vinden we dus voor de streek
e

e

beneden Sittard reeds in de 2 helft der 13 eeuw een overgangstoestand, waarin
compromisvormen als: ouc, och, og voorkomen. Na 1300 zijn de ouch-vormen -
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globaal genomen - in het bedoelde gebied vrij algemeen. Zulks toetste ik nog nader
aan de Raadsresolutieboeken v. Maastricht voor 1379 en volgende jaren. Omstreeks
1400 zijn de ouch-vormen reeds over de Maas gedrongen in het huidige Belg.
Limburg. Ouch blijkt dus aanmerkelik vroeger tot het volk te zijn doorgedrongen dan
1)
over 't algemeen wel werd aangenomen .
De min of meer statisties bewerkte gegevens, vooral van de schepenbrieven der
kleinere plaatsen, vullen voor ouch elkaar geheel aan.
De redenen van deze vroege penetratie der Hoogduitse klankverschuiving zijn
grotendeels in de cultuurgeschiedenis te zoeken. Als overgangsgebied tussen Luik,
Brabant en Rijnland ondergingen de thans Limburg geheten, toen nog tot
verschillende staatjes behorende gebieden, naar het oosten georiënteerd vooral
ripuariese invloeden. En zulks niet alleen voor de z.g. Oberschicht, doch ook voor
de andere bevolkingslagen.
e

De Romaanse bouwkunst in het Maas- en in het Rijngebied op het einde der 12
e

en in het begin der 13 eeuw toont onderling nauwe verwantschap. Hetzelfde geldt
2)
voor de (goud)-smeedkunst . De handelsbetrekkingen met het oosteliker gelegen
3)
gebied, vooral met Keulen waren veelvuldig o.a. blijkens handelsverdragen,
4)
bondgenootschappen en landvredebond, die een vrij handelsverkeer bevorderden .

1)

2)
3)
4)

Cf. TH. FRINGS, Z. fd. Ma. 1919, 203: ‘Es dauerte bis zum 15 Jh., bis sie (die
Kölnisch-deutschen Formen) von oben zur Masse der Maasbevölkerung durchgesickert
waren’. Zoo ook EMONDS, Kunera-Legende (Diss. Leiden), 49: ‘Wanneer ze (d.i. de ich-,
ouch-vormen) in teksten van vóór dien tijd (bedoeld is: 16e eeuw) vrij ver naar het Westen
voorkomen, is dat nog geen bewijs, dat ze ook reeds tot het volk waren doorgedrongen’. In
mijn diss. Het Cancellierboeck (Leiden 1931) uitte ik reeds terloops het vermoeden, dat
dergelijke vormen eer voorkwamen (p. 92). W. ROUKENS in Donum Natalicium Schrijnen (De
Benrather linie in Limburg) p. 611 concludeert aan de hand van toponymiese gegevens ‘dat
de Hochdeutsche Lautverschiebung zich in 't land van Rode (Rolduc) op z'n laatst in 1150
reeds had vastgezet. Evenwel niet in dien geest, dat zij zich in haar vollen omvang in alle
woorden deed gelden’.
Cf. het artikel van PELTZER over de messingindustrie in Zeitschr. d. Aachener Gesch. Ver.
30, 255 vlg.
Cf. o.a.J. DEMARTEAU, Liège et les principautés ecclésiast. de l'Allemagne occident. p. 113
vlg.
H. ENNEN, Geschichte d. Stadt Köln II, 563 vlg.
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De taal van de verschillende bevolkingslagen, waaronder waarschijnlik niet het minst
die der gilden, werd aldus vanuit oostelike richting ten zeerste beïnvloed. Verder
tonen genealogiese onderzoekingen aan, dat vele families van het Rijnland naar
de Maasstreek trokken en omgekeerd vele ‘Limburgse’ families van hier daarheen.
Bovendien remde de toen nog weinig ‘gestabiliseerde’ dialectiese schrijftaal de
beïnvloeding van buiten stellig in veel mindere mate dan later het geval zou zijn.

II. De Pronomina: ik, wij.
a) De vroege penetratie der niet-autochthone auch-vormen in het Limb. dialectgebied
loopt parallel met wat we omtrent verwante verschijnselen zullen waarnemen;
allereerst de ik/ich-vormen.
Laatboek I (± 1280) heeft uitsluitend ich-vormen; zo in de formules: ‘ich... loet
(laat) van...’ enz.; verder mich-vormen.
Dat deze vormen zouden zijn toe te schrijven aan mogelik oostelike herkomst der
verschillende schrijvers van L.B. I is onwaarschijnlik; zulks op grond van het
ontbreken van oostel. (Rijnlandse) taaleigenaardigheden in L.B.I. De aard der andere
bronnen brengt mee, dat er slechts weinig ich-ic-vormen in voorkomen.
Meerssen (1366): ich (6 ×); mich (1 ×); geen ic-vormen; insgelijks voor Heerlen
en Bunde voor eenigszins latere tijd.
Conclusie a). Voor het onder I genoemde dialectgebied mogen we de
middelfrankiese verschuiving k > ch bij het pron. ik reeds aannemen voor de jaren
1300 blijkens de gegevens van L.B.I. Niettegenstaande het materiaal voorloopig
schaars te noemen is, meen ik, dat deze constatering in zekeren zin gesteund wordt
door het volgende.
1)
Tegenwoordig valt de auch-isoglosse (nagenoeg) samen met de ich-isoglosse ;
auch nu was blijkens conclusie I bij het

1)

Cf. J. SCHRIJNEN, De Isoglossen van Ramisch p. 36 en J.v. GINNEKEN, Handboek Ndl. Taal
Dl. I (1928), p. 18, 19.
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e

begin der 14 eeuw in Zuid-Limburg vrij algemeen doorgedrongen. Al hoeven nu
e

de auch- en ich-vormen voor wat betreft het begin der 14 eeuw zich niet gehèèl
gelijktijdig over het hier bedoelde gebied even ver verspreid te hebben, toch wordt
deze onderstelling door de overigens niet talrijke aanwijzingen der bovengenoemde
bronnen waarschijnliker.
b) Zulks wordt m.i. verder nog bevestigd door hetgeen we betreffende de penetratie
der wē̆r-, vē̆r-vormen voor die zelfde tijd kunnen vaststellen.
Vooraf zij hier namelik opgemerkt, dat een vergelijkend onderzoek over het huidige
beloop van de ik/ich- en de wij/wēr, ver-linie aantoont, dat deze laatste in expansie
1)
ten achter blijft bij de eerste .
e

e

Voor de 13 en 14 eeuw is nu de verhouding van de wi-/wir/wē̆r-vormen de
volgende.
L.B. I: we (± 4 ×); wi (3 ×); inversie-vormen: hebwer (4 ×), anders: we. In een
ander gedeelte van L.B. I steeds: we, ook bij de inversie-vormen: kogt we; soms:
wir.
L.B. IIa: wer, weir, wee; daarnaast wy (4 × op 1 fol.), welke vorm overheerst;
verder: hebbewer, hebwi, si vi.
U heeft uitsluitend: wi (10 ×), zulks in tegenstelling met de andere bronnen van
ongeveer dezelfde tijd. De wi-vormen van U zijn waarschijnlik als schrijftaalvormen
te verklaren, zooals er verschillende in deze bron voorkomen.
S 1: Ver naast wi; S 2: ver, wer in de intitulatio, wi vaak in de tekst; S 3: ver; S 4:
wir, ver; S 5: hebwer.
Verder wir-vormen voor Valkenburg-Houthem (1322) en later voor Bunde,
Meerssen, Heerlen; Belgies Limburg: Herderen (1414), Berge, Mopertingen,
Vleytingen.
Conclusie b). Wi is voor het onder I genoemde dialectgebied de autochthone
vorm; als schrijftaalvorm in U geeft het (gedeeltelik) de oudere toestand weer.
Daarnaast komt in de oudste bronnen (L.B. I) meestal we voor, niet wer; parallel
aan het

1)

De kaarten bij SCHRIJNEN, l.a.w. p. 36 en 55.
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voorkomen in het tegenwoordige Limb. van vēr- en vĕr-vormen, zal we zowel lange
als korte voc. hebben; dat we niet uitsluitend korte voc. aanduidt, blijkt o.a. uit een
spelling als: wee.
Korte tijd na 1280 nl. in 1293 vinden we in de bronnen (S 1, S 2 enz.): ver, hetwelk
eveneens lange en korte voc. bevat; dit laatste waarschijnlik in de inversie-vormen.
Terwijl vóór 1300 reeds wir-vormen naast de veel talrijker wer-vormen voorkomen,
kent de schrijftaal nog het autochthone wi. Overigens is de toestand nog vrij onzeker
e

blijkens de verschillende varianten voor een en dezelfde plaats. In de 1 helft der
e

14 eeuw is wir in het Zuidlimb. reeds vrij algemeen doorgedrongen blijkens
oorkonden van 1322 en volgende jaren; dit geldt gedeeltelik ook voor de sub I
genoemde plaatsen van Belgies Limburg.
Het vermoeden ligt voor de hand, dat vooral de oorkondenen kanselarijtaal gezien de toenmalige, politieke betrekkingen met het naburige Rijnland - de
wir-vormen in het Limburgs heeft doen binnendringen; deze soort pronominale
vormen komen uiteraard veel in oorkonden voor. Opmerkelik is in dit opzicht m.i.,
dat in de stereotiepe aanhef of intitulatio van oorkonden steeds ver, later wir
voorkomt, terwijl diezelfde oorkonden in de kontekst of het middenstuk, waarin de
opstellers juist meer zelfstandigheid - ook in taalkundig opzicht - konden (en moesten)
betrachten, vaak vele wi-vormen tellen. De interpretatie zal ook hier niet simplisties
mogen worden, door dit verschijnsel in verschillende teksten aan één en dezelfde
oorzaak te willen toeschrijven.
Doch ook hieruit meen ik te mogen afleiden, dat de toestand vóór 1300 weinig
stabiel was; de wir-, wer-vormen waren in het hier bedoelde dialectgebied volop in
de bewegingsoorlog gewikkeld met het reeds terugtrekkende wi-leger.
1)
Frings meent wēr te moeten verklaren als compromisvorm

1)

TH. FRINGS in Kulturströmungen u. Kulturprovinzen in den Rheinlanden (1926) p. 173; cf. ook
Z.f.d. Ma. 1919, p. 134.
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tussen wī en het binnendringende wīr; de ī zou dan ē geworden zijn onder invloed
van volgende r; ‘der an der Maas vor r herausgebildete e-Vocalismus erwirkte
1)
westlich der Maas in neuer Mischung mit gi und wi die gē und wē’ .
In tegenstelling met Frings meen ik, dat de ontwikkeling veeleer omgekeerd heeft
plaats gehad en dat dus de vormen met ē primair zijn. Uit het autochthone wi
ontwikkelde zich reeds vroeg een onbeklemtoonde wĕ-vorm; deze werd later in
bepaalde gevallen o.a. onder invloed van de klemtoon gerekt: wē; onder invloed
van het binnendringende wīr ontstond uit wē + wir de compromisvorm wēr, die dan
later voor sommige gebieden wīr werd.
Het is echter ook niet onmogelik, dat in 't oosteliker gelegen Zuidlimb. dialectgebied
de oorspronkelike, niet geheel verdwenen wi-vormen direct ‘vervangen’ werden
door wir zonder de hier genoemde overgangsstadia: wī > we > wē; wē + wir > wēr
te doorlopen.
De bovenbedoelde, meer analyties geziene ontwikkeling van wi > wĕ > wē > wēr
(> wir) steunt op de volgende gronden.
o

1 In de oudste bronnen komt meestal we, later ver voor, niet wir.
o

e

2 Parallel hiermee is de vorm voor de 3 ps. sg. in onze bronnen (L.B. I en S):
he(e), in 't tegenwoordige Zuidlimb.: hēr; uit den aard van het taalmateriaal vloeit
voort, dat we slechts weinig he-vormen in onze bronnen aantreffen. In dit verband
zij voorts nog gewezen op de vrij talrijke he-vormen (in tegenstelling met slechts
een enkele her-vorm en verder er-vormen) in de oudste fragmenten der St.
e

Servaeslegende, te München en Leipzig gevonden, die dateren uit het eind der 12
e

2)

of het begin der 13 eeuw ; ī-vocalisme komt hierin niet voor.
o

3 Voor een deel vinden we een soortgelijke ontwikkeling

1)
2)

In Z.f.d. Ma. 1919, p. 134.
Cf. de door L. SCHARPÉ uitgegeven fragmenten in de Leuvensche Bijdr. III (1899), p. 12-17.
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in de oudengelse dialecten voor het e-vocalisme van het pron. pl.: wi > we en hieruit
1)
werd een nieuwe beklemtoonde vorm wē gevormd .
Resumerende meen ik dus te mogen vaststellen, dat het ē̆-vocalisme bij het pron.
e

pers. 1 pl. in het Zuidlimb. voor ± 1300 primair was en dat wīr zich uit wēr ontwikkeld
heeft.

III. -lyk/-lych; (w)elk, zulk e.d.
2)

Terwijl de -lyk/-lych-isoglosse tegenwoordig nagenoeg de loop der Benratherlinie
volgt en dus nog slechts een klein gedeelte van het huidige Zuid-Limburg afsnijdt,
- in aansluiting bij het Duits dialectgebied - blijkt in het tijdvak 1300-1500 de
-lych-vorm over een veel uitgestrekter gebied voor te komen dan thans het geval
is.
e

Vóór de 13 eeuw komt in onze bronnen nog uitsluitend de onverschoven
-lyk-uitgang voor. Dit is het geval met L.B. I, S en U: erfeleke (L.B. I, 1280), ewelike
(S 1, S 5 enz.), ereflike (S 5), sykerleke, ghemeinleke (2 ×) in U, enz.
Hiermee stemt overeen hetgeen we vinden in de reeds genoemde fragmenten
e

e

der St. Servaes-legende van het einde der 12 of het begin der 13 eeuw; fragment
Leipzig heeft: vrolike, gutlike en sulike (= zulk, hetwelk we voorlopig hierbij
3)
vermelden); München: herlic. Ook hier is de k dus nog onverschoven .
e

In het begin der 14 eeuw vinden we de verschoven ch voor Houthem-Valkenburg
(1322) in woorden als: behoirlich(er), gewoenlich(er), verder in: yegelich; voor
Heerlen (kenlich, witlighen, erflych enz.) en Meerssen; een enkele maal staat: -lyc.
e

e

In de 1 helft der 15 eeuw zijn de ch-vormen reeds doorgedrongen tot over de
Maas in het tegenwoordige Belg. Limburg; we vermelden slechts Vucht (bij Mechelen
a./d. Maas) met een

1)
2)
3)

Cf. ook J. WRIGHT, Old English Grammar § 462.
J. SCHRIJNEN, De Isoglossen v. Ramisch p. 38.
Cf. in J.H. KERN, De Limb. Sermoenen § 93 vormen als: sollich en willeg; ellich; erflich.
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7-tal -lich-vormen (1 × -lic in: alsamentlic) met een schepenbrief van 1438; Recke
(1439) met 4 -lich-vormen en 6 -lic-vormen, Vleytingen, Mopertingen (1439: 4 ×
-lich; 1 × -lik in witliker); -lych is voor dit gebied, in deze tijd zelfs in de meerderheid.
e

e

Bij gebrek aan bronnen valt voor het Maastr. van de 1 helft der 14 eeuw niets
met zekerheid te zeggen; -lych-vormen zullen echter in deze periode hier wel niet
gehèèl onbekend zijn geweest, aangezien de naburige plaatsen de verschoven k
reeds vertonen. Uit het feit, dat de Raadsresolutiën van M., - zooals mij bij onderzoek
bleek - voor het tijdperk 1380-1400 nog weinig -lych-vormen bevatten, zulks in
tegenstelling met de lych-vormen van naburige plaatsen, mag men niet direct
afleiden, dat deze in 't Maastr. van die tijd vrij zeldzaam waren. Want aangezien de
± 100 jaren oudere bron U reeds door verschillende taalvormen van een vrij sterke
schrijftaaltraditie getuigt, zullen we met deze schrijftaalinvloeden ook rekening
moeten houden bij de interpretatie van het verschijnsel, dat in de periode van
1380-1400 de -lyc-vormen in de bedoelde Raadsresol. bijna geheel overheersen,
zoals in woorden als: heimelic, gemeinlic, truwelic, billic, openboirlic, manlic enz.
Anderzijds is het niet onwaarschijnlik, dat Maastricht als cultuurcentrum ook
daarom langer aan de -lych-expansie heeft weerstaan, omdat het zich meer naar
het Westen ging oriënteren, onderworpen als het was in zijn tweeherigheid aan het
hertogdom Brabant en prinsbisdom Luik.
De verschoven k komt in de Raadsresolutiën v. Maastricht het eerst voor in
woordjes als: solghe, alsolghe, mallich, wellich (welk).
e

In het midden der 15 eeuw worden de -lych-vormen der adjectiva talrijker. In
verband met -lyk/lych- zij hier nog gewezen op de Rijnlandse invloed op bepaalde
kringen en standen in Brabant, Vlaanderen en Holland, ongeveer eveneens in
1)
dezelfde tijd . Zo vertoont het Brugse hs. van de OVla.

1)

Kortheidshalve zij verwezen naar DE VOOYS, Gesch. Nederl. Taal (1931), p. 47, 48.
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1)

e

e

Liederen en Gedichten , dat waarschijnlik uit de 2 helft der 15 eeuw dateert, een
sterke Duitse inslag, o.a. blijkens de composita op -lych en -rych. Doch deze Duitse
invloeden hebben zich voor het gebied van Brabant, Holland en Vlaanderen
(waarschijnlik) uitsluitend tot bepaalde kringen beperkt.
Voor het Limb. dialectgebied is deze toestand anders. Hier is -lych ook in de
volkstaal doorgedrongen, zoals blijkt uit de meest verschillende bronnen van de in
't voorafgaande genoemde plaatsen. Doch ook buiten het door de voornoemde
plaatsen omschreven dialectgebied komen -lych-vormen voor, zoals me een vluchtige
inzage van charters e.d. deed inzien. Na 1500 - een nauwkeuriger datering moet
nog vastgesteld worden - is de k/ch-verschuiving in -lyk/lych tot staan gebracht,
zonder dat -lych in alle adjectiva algemeen kon worden; zulks geldt ook voor k/ch
in woordjes als: elk, welk, zulk, elkander.
Aan de hand van de hier ter beschikking staande gegevens, meen ik de historiese
ontwikkeling (voorlopig) aldus te mogen reconstrueren. Omstreeks 1400 krijgt de
-lych-uitgang zijn eerste overwinningen te boeken in het tegenwoordige Zuidlimb.
-lyk-gebied.
Daar de adjectiva met bedoeld suffix zeer talrijk waren, kon de penetratie van de
verschoven k slechts zeer langzaam geschieden. Al overheersen in onze meeste
bronnen na 1400 de -lych-vormen, toch is de toestand verre van gestabiliseerd en
is de -lych-penetratie niet voldoende krachtig om zich over de gehele linie door te
zetten. Juist in deze tijd beginnen de oostelike cultuurinvloeden en a fortiori ook de
ripuariese taalinvloed te verzwakken (1400-1500). De politieke en culturele oriëntering
zwenkt langzamerhand grotendeels van het Oosten naar het Westen.
Vervolgens treedt bij de lych-verovering een periode van stilstand in, gevolgd
door een felle strijd, waarbij -lych lang-

1)

Cf. N. GEERTS, Die altfläm. Lieder der Hs. Rhetroycke ende Ghebeden-Bouck van Mher Loys
v.d. Gruythuyse (Diss. Zürich).
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zamerhand wordt teruggedrongen tot de huidige Benrather linie, zoals deze
cartographies is vastgelegd o.a. door Schrijnen in zijn Isoglossen p. 38. Wil men
het beeld van de hier - voor 1400-1500 slechts zeer onvolledig - geschetste k/ch-strijd
verbeteren en aanvullen, dan moet men de daarvoor in aanmerking komende
bronnen vooral van nà 1500 systematies en nauwkeurig onderzoeken.
Merkwaardig is nog, dat de woordjes elk, welk, zulk e.d. in het huidige Zuidlimb.
(Maastr.) door synoniemen vervangen zijn. Waarschijnlik zijn deze woordjes, die ±
1400 overal (en vaak het eerst) de verschoven k vertonen, verdwenen in het tijdvak,
waarin het gebied met de ch-verschuiving hoe langer hoe meer in oostelike richting
werd teruggedrongen. Zo hebben zich ook geen relicten als elch, welch, zulch enz.
in het tegenwoordige -lyk-gebied weten te handhaven en ontbreken in het
tegenwoordige Zuidlimb. nagenoeg alle sporen van de ch-verovering, die zich in de
e

15 eeuw eens zo ver heeft uitgestrekt.

IV. Klankverschuiving; Heerlen.
e

Twee akten van Heerlen, daterend ongeveer uit het midden der 14 eeuw verstrekken
ons de volgende gegevens betreffende de z.g. hoogduitse klankverschuiving voor
het om laatstgenoemde plaats liggende gebied.
k > ch in suffix -lyc: kenlich, witlighen (wettelijk) enz. (1 × witliken); zie III.
p > f in de inlaut. scheffen (scabini), verkoufen.
t > ts in de anlaut: tswinzich, tse (wissen); hierbij heeft z waarschijnlik ook de
klankwaarde van ts, blijkens graphie z naast ts bij hetzelfde woord, hoewel 't ook
mogelik is, dat er toen zowel s als ts gezegd werd bij wijze van overgangstoestand;
zo vinden we ze naast tse.
t > s in de in- en auslaut (ze) wissen (weten), moesen (maat) enz.
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V. De ā > ō (ā ) ontwikkeling.
1)

Door Van Wijk is er reeds op gewezen , dat de wgerm. ā in de frankiese en saksiese
dialecten in ā̊ en in sommige gebieden in ō is overgegaan.
e

Voor het Limburgs zouden volgens Van Wijk de eerste sporen in de 14 eeuw te
vinden zijn. Een onderzoek daaromtrent in de hier bedoelde bronnen wijst echter
uit, dat de uiterste ontwikkeling van ā > ō reeds vroeger voorkomt. L.B. I heeft overal
ō en (bijna) nooit ā (of ao; spelling ao is hier ongewoon of onbekend) altemole, dō
(daar), goen, joer, jorghelics, (kers)-ovent, (hoei)-moend, mote (maat), stoen, stroete,
swoger, tofele enz.; eveneens in eigennamen, waarvan ā niet steeds op wgerm. ā
(â) berust: Jocob, Oken (Aken), Sentervose (Sint Servaas), cloes.
Afzonderlike vermelding verdienen nog: ontfoen (ontvangen, verl. dlw.).
In tegenstelling met L.B. IIb zijn in L.B. IIa en in S (behalve in S 4) de ā-vormen
in de meerderheid, zoals in: jar, ghedaen, maent, waeruit enz.; S 3 heeft o in: worheit
en in Eckelrode. S 4 heeft: woreit, stoen (2 ×) naast staen; ioer en iaer.
Bij de verklaring van dit feit moeten we er rekening mee houden, dat vele woorden
met ā als schrijftaalvormen te verklaren zijn.
e

e

In de Servaesfragmenten van het einde der 12 of het begin der 13 eeuw vinden
we: gedan (2 ×), stan, bestan, waarbij enkele spelling lange voc. aanduidt. In de
e

14 eeuw heeft zich reeds een aaneengesloten ō-gebied gevormd, zoals onze
bronnen uitwijzen voor Maastricht (Raadsres. 1379 en vlg. jaren b.v.: gewopent,
wopen; steeds: openboirlic, Soetersdaghe enz. naast vormen met a), Meerssen
(1366: do, no; zelfs in aan het mlat. ontleende woorden als: capelloen e.d.; zie boven
bij de vbb. van de eigennamen), Bunde (loeten, joer, noe enz.), Houthem-Valkenburg
en Heerlen (1369: goen, joer), terwijl zulks ook

1)

In Tschr. Ndl. Taal en Letterk., Dl. 30, p. 174 vlg.
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voor de streek bewesten de Maas het geval is: Dyderen (daernoe, loeten), Herderen
(worheit), Vucht (gestoen, stroet enz.).
e

e

Conclusie. Het materiaal van L.B. I, onze bron bij uitstek voor de 2 helft der 13
eeuw, is m.i. maatgevend voor de ā > ō-ontwikkeling: deze is in het Zuidlimb. van
e
e
de 2 helft der 13 eeuw vrij algemeen geworden.
De woorden, die in S en U ā hebben (daarnaast komen verschillende met ō voor),
zijn grotendeels als schrijftaalvormen te beschouwen.
Dit alles wordt, naar mijn mening, nog gesteund door hetgeen we in de bronnen
e
e
van de 1 helft der 14 eeuw vinden: hier is ō niet alleen algemeen in woorden,
waarvan ō berust op wgerm. ā (â), doch ook in woorden en eigennamen, die voor
een deel mlat. leenwoorden zijn.
Tenslotte, de klankwaarde van graphie ō is niet simplisties te duiden als ō; in
verschillende gevallen zal dit ook een spelling zijn ter aanduiding van de ao-klank
met zijn verschillende variaties. Omgekeerd zal de a niet altijd de a-klank voorstellen
en qua talis aan schrijftaalinvloeden zijn toe te schrijven, maar veeleer een
gebrekkige aanduiding zijn van de ao-klank, zoals ik uit de wisselvormen in een en
hetzelfde stuk voor een en hetzelfde woord meen te mogen besluiten. Verg. ook
voor het ‘Saksiese’ deel van ons land spellingen als: apen, baven, enz. is ao-klank
voor ndl.: open, boven enz.

VI. Verzachting en z.g. Regressieve Assimilatie.
De z.g. regressieve assimilatie, die in het Limburgs niet alleen voorkomt in het
preteritum van zwakke werkwoorden (Ndl. doopte × Limb. doobde), doch ook bij
substantiva, waarvan het suffix in het Ndl. -te (got. -iþa, -ida) algemeen geworden
1)
is (Limb. lengde, hoogde enz.) , komt in onze bronnen algemeen voor. Dat wil
zeggen, de aard van het hier gebruikte taalmateriaal brengt mee, dat we van dit
taalverschijnsel niet veel

1)

Cf. J. VAN GINNEKEN, Handboek Ndl. Taal, Dl. I, p. 175.
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voorbeelden kunnen vinden, doch van de weinige daarvoor in aanmerking komende
vormen is er geen enkele, die een uitzondering maakt op de hier bedoelde klankregel.
1)
Naast een werkwoordsvorm als macde (L.B. I) komen subst. voor als: breytde
(Valkenburg-Houthem, 2 ×), lengde (Bunde 2 ×), leengde (Valkenburg-Houthem, 2
×); verder nog: gewoende (subst. in L.B. I), geloefden (subst. in L.B. I fol. 85 v.) enz.
Van de hier genoemde woorden is ndl. t te herleiden tot germ. d (voor geloefde
verg. ohd. gilubida). De wgerm. d bleef in het Limburgs bij de zwakke werkw. in het
preteritum en bij de substantiva met suffix -iþa, -ida behouden.
Behalve bij deze twee groepen van woorden valt er in onze bronnen ook bij
vormen, waar d niet direct berust op oude stemhebbende cons. een voorkeur waar
te nemen voor laatstgenoemde soort consonanten, zoals behalve in vormen als:
achde < achdte < achtede (voor Vucht en in L.B. IIc) en abde met Rom. -d- (in L.B.
I, L.B. Ib, en in een oorkonde van Rolduc van 1375), in gichde (Vucht), marckde,
Nnd. markten (welke vorm ik bij steekproeven herhaaldelik in de Raadsresolutiën
van Maastricht aantrof). Verder ook in andere posities, zoals na r in: voirdaen (ook
in R.M.; uit contaminatie met Maastr. daen = ndl. dan meen ik deze vorm niet te
moeten verklaren); in: den irsten (= ten ersten; steeds in L.B. I); verder: helfde (L.B.
IIb); ob voor op (in L.B. I fol. 231 v.); de jaer (= het jaar in L.B. I).
2)
Dit laatste voorbeeld sluit zich aan bij de door Kern genoemde woorden, waarbij
t van het bepaald lidwoord verzacht wordt voor b, l, m, n enz.: dbeginsel, dbeste,
e

3)

dbluet, dligt. Hetzelfde geldt voor de 2 ps. pl. bij werkw. als hebder (= hebt gij)
enz.; Maastrichts: zeeder (ziet gij), lèdder, kinder (kent gij) naast kintger enz.

1)
2)
3)

Cf. ook Taal en Lettb. 5 (1874), 175 vlg. en Inl. Limb. Serm. § 115 e.e.
J.H. KERN, Limb. Sermoenen p. 80.
Cf. ook J. HOUBEN, Het Dialect der stad Maastricht § 201 voor de -der-vormen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

295
De oorzaak van het taalverschijnsel, ‘dat de assimilatie van de stemlooze
slotmedeklinkers der zwakke werkwoorden met de stemhebbende praeteritumdentaal
1)
in de Limburgsche dialecten regressief verloopt’, meent Van Ginneken te moeten
zoeken ‘in het muzikaal accent der laatste silbe’, m.a.w. in de stijgende sleeptoon.
2)
Deze verklaring laat ons echter in den steek, vooreerst voor die woorden van
de bovengenoemde groep, die geen stijgende sleeptoon en toch regressieve
assimilatie hebben. Dat deze bij de hier bedoelde woorden aan analogie-werking
zou zijn toe te schrijven lijkt me om hier na te noemen redenen minder waarschijnlik.
Voorts verklaart de theorie over de invloed door de stijgende sleeptoon bij regressieve
assimilatie niets van het feit, dat consonanten stemhebbend worden ook zonder
voorafgaande of volgende stemhebbende consonant, kortom van de stemhebbende
consonanten in allerlei àndere posities, zoals in: den irsten, voirdaen, dbluet, dbeste
enz.
Veeleer moeten we al de bovenvermelde gevallen samennemen, in één verband
vergelijken en het gemeenschappelike er van trachten te ontdekken.
Zonder op de verdere, daarvoor noodzakelike onderzoekingen te willen vooruit
lopen meen ik toch uit het hier verzamelde, zij het dan ook geringe materiaal te
mogen besluiten, dat we hier te doen hebben met een de Limburgse dialecten
typerende eigenaardigheid om nl. in allerlei posities stemhebbende consonanten
te laten domineren en stemloze stemhèbbend te maken.
Naast gevallen als macde, breytde enz. staan vormen als gichde, marckde; staat
het verzachten van t (van het bepaald lidwoord) in de anlaut; van p in ob enz.
In dit verband merk ik op, dat in het Maastrichts van de lagere volksklassen - naar
mij wil voorkomen - stemloze

1)
2)

J. VAN GINNEKEN, Zielk. Verwikk. IV, Dialectstudie 3, p. 47 vlg.
[Correctienoot]. Nog maak ik van de gelegenheid gebruik te wijzen op het pas verschenen
artikel van TH. FRINGS in Beitr. z. Gesch. d. Deutschen Sprache u. Literatur, Bd. 58 (1934),
p. 110 vlg., Der rheinische u. der litauische Accent.
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occlusieven vaak stemhebbend uitgesproken worden: obbe Vrīdof (= op het Vrijthof)
enz.; wat niet zozeer het geval is bij de hogere klassen, die bovendien veel vlugger
articuleren. De v in īver (ndl. ijver) bij de man uit het volk klinkt (voor mijn gehoor
althans) meer voller-stemhebbend dan de soms zeer naar het stemloze neigende
1)
v in hetzelfde woord bij de Noordnederlander .
In hoeverre deze voorkeur voor of dit domineren van stemhebbende consonanten
- want onder deze min of meer algemene benaming meen ik het hier besproken
taalverschijnsel te mogen samenvatten - in verband staat met de laryngale
2)
articulatiebasis van dialecten als de Zuidlimburgse, de Rijnlandse enz. , moet ik
hier buiten beschouwing laten.
In ieder geval lijkt het mij even wenselik als nodig om de verschillende groepen
van de hierboven genoemde voorbeelden in één verband toe te lichten en ze niet
nodeloos te onderverdelen. En hieruit meen ik dan te mogen afleiden, dat de
Limburgse dialecten - misschien mède in bepaalde gevallen onder invloed van het
muzikaal accent - wgerm. stemhebbende consonant in bepaalde positie (zie boven)
bewaarden en stemloze consonanten, hetzij met, hetzij zonder voorafgaande of
volgende stemhebbende consonant in verschillende posities verzachtten of
stemhebbend maakten.

VII. Rekking van vocalen.
Tenslotte wat betreft de rekking van vocalen, hierover hoeven we slechts op te
merken, dat deze voor de Limburgse dialecten zeer gewoon is. Deze komt dan ook
in onze bronnen in de meest verschillende posities voor. Talrijk is de groep
substantiva in L.B. I als: weech (dat verschillende malen voorkomt, als

1)

Ook in het Gronings worden, niet alleen in sandhi, vele stemloze consonanten stemhebbend:

2)

obbe kop enz.; in het westelik mnl. dleven enz., cf. FRANCK, Mnl. Gramm. , § 22. In hoeverre
dit met het bovengenoemde (obbe e.d.) in het Limburgs verband houdt, moet ik hier buiten
beschouwing laten.
Cf. J. VAN GINNEKEN in Donum Natalicium Schrijnen, p. 10 vlg.

2
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ook:) grondael, paet (pad), hofstaet (zoals fol. 20 v., 21 r. enz.); in L.B. IIc: smeit; in
U: staet (= stad); verder rekking voor n + cons. in: leengde (Valkenburg-Houthem
1322), keynders (Vleytingen), conveynds (Dyderen); ook in: claighten (R.M.);
goitshuyse heeft echter ō uit de casus obliqui (Valkenburg-Houthem 1322); voor r
+ cons. in L.B. IIa: deirde, keircken enz.
We kunnen dus volstaan met te constateren, dat de rekking van vocalen in onze
e

e

oudste bronnen, dus voor het Zuidlimburgs van de 2 helft der 13 eeuw, algemeen
geworden is.
Maastricht.
A. KESSEN.
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Blindhokken.
Eenige jaren geleden vroeg mijn betreurde vriend Kern, die toen met zijn studenten
Huygens' Voorhout las, mij in een uitvoerigen brief mijne meening omtrent de
beteekenis van blindhokken. Hij twijfelde aan de juistheid der verklaring in het
Woordenboek en wenschte te weten of mij het woord uit de vakliteratuur bekend
was en welke beteekenis ik er aan hechtte. Ik kon hem slechts mijn persoonlijke
meening zeggen, want bewijsplaatsen had ik niet. Op verschillende technische
gronden, welke ik hier niet behoef te herhalen, gaf ik als mijn meening te kennen
dat het woord een synoniem van ‘huiven’ is, dat Kiliaen's etymologie onjuist en van
Helten's uitlegging van ‘hok’ (Tijdschr. 18, 45 en 25, 67) juist is. Zoo stond de zaak
toen Kern mij schreef. Thans kan ik het bewijs leveren dat ‘blindhokken’ een ander
woord voor ‘huiven’ is. In het Woordenboek van Marin (1728) staat:
Chaperonner l'oiseau de proye, lui mettre le chaperon. De roofvogel blindhokken,
de huif aantrekken.
Chaperonnier. Oiseau bon chaperonnier, qui porte patiemment le chaperon. Een
jagtvogel die zich ligt laat blinden, blindhokken.
Zonderling is het dat Mellema (1583) noch in zijn lijst van woorden ‘appartenants
à la fauconnerie ou volerie’, noch onder chaperon, chaperonner het woord gebruikt,
maar dat hij in de uitgave van 1612 in het Hollandsch-Fransche deel den
bastaardvorm blindhoeken geeft:
Blindthoeken. Mettre en lieu tenebreux, Bander les yeux.
Hij aarzelt hier tusschen twee verklaringen, de eene misschien gegrond op Kiliaen,
de andere op zijn practische kennis.
Sewel (1708) geeft:
to Hoodwink, blinddoeken, blindhokken, verblinden.
Hoodwinked, Geblinddoekt, geblindhokt, geblind.
Amsterdam.
A.E.H. SWAEN.
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Gans.
Terwijl de ogm. verbinding -ans- in de Nederlandse en de Duitse taal onveranderd
bewaard bleef, werd in de Ingvaeoonse dialekten ă tot ŏ gerond en verdween daarna
de nasaal onder rekking van de voorafgaande vokaal. In de aldus ontstane verbinding
-ōs- viel de ō samen met de Oudgermaanse ō en werd dus, evenals deze, meestal
1)
in jongere tijd oe . M.a.w. tegenover ndl. gans, hgd. Gans staan eng. goose, fri.
gu·əz, mnd. gōs. Echter vindt men in dergelike gevallen meermalen Ingvaeoonse
relikten op Frankies gebied in ons land; vgl. B.v. zuidholl. boes, de plaatsnaam
2)
3)
Oes(t)geest e.a. Bij gans geeft het Mnl. Wb. slechts één plaats, uit de
Warfsconstitutiën, waar tweemaal een pluralis ghosen voorkomt. Andere voorbeelden
vindt men in het Oudwestvlaams, waar Goes-voorde, Ghose-vorde; Goese-mare,
4)
Gose-mare e.a. afwisselen met vormen met gans(e)- . Een soortgelijk proses maakt
in onze tijd het Fries door, waar de aan het Hollands ontleende Zuidhoekster vorm
n

n

5)

gò: z (ga· z) snelle vorderingen maakt .
In Groningen schijnt reeds lang gans algemeen te zijn geweest; misschien heeft
zich dáár de naam van de bekende, uit Westfalen afkomstige, Groningse humanist
6)
vastgezet als (Wessel) Gansfort in plaats van Goesevoyrd .
Echter is in dit gewest de Ingvaeoonse vorm nog tegenwoordig bewaard in
overdrachtelike zin, vooral in de betekenis van

1)

Vgl. voor de wisseling van ō en oe en de uitgebreidheid van het ō-gebied in Holland Karsten
Tijdschr. 53, 174.

2)

Zie mijn Hist. Gr. § 28c.
Mnl. Wb. II 2069.
Jacobs, Het Westvlaamsch blz. 25, 54. Tal van voorbeelden ook bij De Flou s.v. goes(e)-.
Hof, Friesche Dialectgeographie blz. 137v. (met kaartje). Zie aldaar ook voor een nieuwe

3)
4)
5)

3

n

6)

kompromis vorm gu·ə z.
Vgl. Kloeke Festschrift-Borchling blz. 360. Zie aldaar ook voor de verspreiding van de
nasaalloze vorm in Overijsel en Gelderland.
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1)

‘vergeetachtige vrouw’, n.l. als goze, goeze; gozegat, goezegat . Zo kent men er
o.a. een rijmpje: Geze, Geze, goezegat | Dij achter op de seze zat;. ‖ Dag! zee de
2)
seze, | Weg was Geze .
Prof. S w a e n was zo vriendelik, mijn aandacht te vestigen op een merkwaardige
3)
plaats in Junius' Nomenclator , waar naast gans de vorm goes voorkomt met de
nadrukkelike toevoeging, dat dit goes voor het wijfje gebruikt wordt. Deze toevoeging
vindt men niet bij Kiliaan, die, hoewel hij Junius gebruikte, alleen geeft goes, goeze
4)
Fris. Holl. Sax. . Daar Junius een Hoorns medicus was, mag men aannemen, dat
het Westfries in zijn tijd de vorm goes kende. Zijn opvallende mededeling, dat juist
de wijfjesgans zo genoemd werd, wordt bevestigd door een vondst van prof.
S w a e n , die de grote welwillendheid had, mij de desbetreffende plaats ter
beschikking te stellen. In een handschrift n.l., getiteld Jacht Bedrijff, aanwezig in de
5)
6)
Kon. Bibl. (128 A 32) en daterend uit ± 1636 , lezen wij Gans en Goes als opschrift
boven een beschrijving der ganzen. Het plaatje van Santvoort vertoont een gent en
7)
een gans . Daar de schrijver, zoals hij uitdrukkelik zegt, de toestand in Holland en
West-Friesland weergeeft - ook voor zwaan geeft hij dezelfde namen als Junius:
Swane, Swan, Huijler -, is er niet alleen zakelike, maar ook geografiese
overeenstemming.
Samenvattend, vinden wij dus een merkwaardige groep van

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Het Fries Woordenboek I 468 kent dit goezegat (maar alleen met oe) ook, maar in andere
betekenis ‘vrouw met een dik, rond achterste’.
Vgl. Ter Laan, Nieuw Groninger Woordenboek blz. 257; 267; 274 (laatstgenoemde plaats
reeds bij Kloeke t.a.p.). Daartegenover wordt ganzegat vooral voor mannelike personen
(eerstejaarstudenten) gebruikt.
(Uitg. 1567) blz. 64.
Vgl. reeds Kluyver, Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan (1884) blz. 109; en
zie ook de noot bij Kiliaan in de uitgave van v. Hasselt.
Zie Swaen Neophilologus XV 43, waar hij verder verwijst naar Ardea XVI 66 v.v.
Blz. 74.
Vgl. nog in het Fries Woordenboek I 468: zuidh. guske, bepaaldelik een wijfjesgans. Hier kan
echter het diminutief de reden zijn, daar de wijfjesgans kleiner is dan het mannetje.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53

301
relikten, waarin goes tot ons gekomen is: in plaatsnamen in West-Vlaanderen; in
de Hollandse jagerstaal met een biezondere schakering van betekenis, die men
ook in West-Friesland vindt; in overdrachtelike betekenis in Groningen, terwijl 't Fries
nog voor een groot deel de oude vorm ongeschonden bewaard heeft. Het is dus
duidelik, dat goes eens de gehele kuststrook beheerst heeft; anders gezegd dat het
een typies Ingvaeoonse vorm was.
Wat de differentiëring van betekenis betreft, het komt vaak voor, dat, wanneer
het mannetje aangeduid wordt door een specifieke (suffix-) vorming, het
gemeenslachtige woord in 't biezonder voor het wijfje wordt gebruikt; men vergelijke
1)
b.v. eend: woerd, duif: doffer, kat: kater . Dat is ook het geval met gans: gent,
ganzerik, gander, maar hier schijnt vooral in 't Ingvaeoons de vorm goes als
aanduiding van het wijfje te zijn gevoeld, en, misschien is het juist daardoor, dat hij
in de jagerstaal als zodanig werd opgenomen: differentiëring van vorm ging hand
aan hand met differentiëring van betekenis. In dezelfde richting wijst het figuurlik
gebruik in 't Gronings; vgl. trouwens ook in de algemene omgangstaal de uitdrukking
2)
‘domme gans’ .
Niet minder merkwaardig is een andere vorm, door Kiliaan vermeld, n.l. gheese.
Kiliaan kent die vorm, welke hij vetus noemt, in twee betekenissen, n.l. die van gans
3)
en die van meretrix. Naar de mening van Kluyver heeft Kiliaan zich hier vergist: hij
vond gheese ‘meretrix’, en, denkend aan het Engelse meervoud, hield hij het ten
onrechte voor een in zijn tijd ongebruikelike, maar vroeger bekende naam van de
gans. Daartegenover zou ik het voor Kiliaan willen opnemen. Het is bekend, dat de
uitgangloze umlautsvormen bij de konsonantstammen van het tiepe gans in 't ags.
4)
in de nom. acc. pl.

1)
2)
3)
4)

Vgl. Royen, Die nominalen Klassifikations-Systeme blz. 379.
Het is dan een ander geval als b.v. met alke (Muller Tijdschr. 53, 90).
T.a.p. blz. 109.
Vgl. ook fri. gi·əz naast jonger en gewoner guózzən.
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thuishoren, en, behalve daar, ook in de dat sg., vanwaar ze dan soms in de gen.
1)
sg. zijn ingedrongen . Op zich zelf zou het dus al niet vreemd zijn, indien in
Ingvaeoonse dialekten ook de nom. acc. sg. de invloed hiervan ondergingen, maar
in 't biezonder bij een dier als de gans, waarover meestal in 't meervoud gesproken
2)
wordt, is het zeer begrijpelik, dat de vorm gheese de singularis-vorm kon worden .
Men vergelijke het Fries, waar desgelijks de vokaal van het meervoud in het
3)
enkelvoud zo veelvuldig indrong, dat guós nu veel meer voorkomt dan gu·əz . Aldus
vindt Kiliaan's gheese ‘gans’ een gerede verklaring, en daar het waarschijnlik,
evenals die andere Ingvaeoonse vorm goes, goeze, spesiaal voor 't wijfje werd
gebruikt, kon het bij overdracht de betekenis van ‘meretrix’ krijgen: waarbij dan
Kiliaan zelf niet meer 't verband tussen beide betekenissen voelde. Een bevestiging
daarvan levert het Gronings, waar geze nog voorkomt in de betekenis van ‘domme
4)
vrouw’, en zelfs naast elkaar geze-goze als scheldnaam voor een onnozel vrouwtje .
In het bovengenoemde rijmpje Geze, Geze, goezegat werd dan dit geze voor het
5)
taalgevoel tot eigennaam . Bij gebrek aan nadere gegevens is het niet uit te maken,
of ook het Westvlaamse Geese-beek etymologies identies is met wvla. Ganse-beke
6)
en Goes-beke en dus eenzelfde geese ‘gans’ bevat.
Hilversum.
M. SCHÖNFELD.

2)

Al schijnt in 't ags. dan ook bij gans de vorm gós toevallig alleen in de dat. sg. voor te komen
(Girvan, Angelsaks. Handboek § 291 Aanm. 1).
Waarbij dan de ē staat tot de ī (fri. pl. gi·əz) als de ō van goze tot de oe van goeze. De

3)
4)
5)
6)

uitgang-e is in dergelike gevallen niet ongewoon (Franck Mnl. Gr. § 185), en vooral niet
bevreemdend bij gebruik voor 't vrouwelike dier of voor een vrouwspersoon.
Vgl. Hof t.a.p. blz. 137.
Ter Laan t.a.p. blz. 257. Vgl. ook ald. blz. 241 't scheld versje Geze, Goze enz.
Ter Laan schrijft hier dan ook overal de naam met hoofdletter.
De Flou IV 525, resp. 411, resp. 757.

1)

2
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Reyer Anslo als lakenkooper
In Dr. H.H. Knippenberg's belangrijk proefschrift over Reyer Anslo, zijn leven en
letterkundig werk (Amsterdam 1913) wordt niet medegedeeld welk beroep door den
dichter werd uitgeoefend.
Reyer's jonggestorven vader was lakenhandelaar, evenals de meesten der Anslo's.
Zijn moeder was in 1631 hertrouwd met Jan Rodenburg, een koekebakker.
Uit het volgende stuk, te vinden in het Register der verleende brieven van venia
1)
aetatis door de Staten van Holland blijkt, dat Reyer - na de Latijnsche school te
Amsterdam doorloopen te hebben - op zeventienjarigen leeftijd in de leer kwam bij
den zijdelakenkooper Seger Uyttenbogaert aldaar. Toen hij het vak goed onder de
knie had, wilde hij compagnon worden van zijn broeder Nicolaas Anslo, die ongeveer
drie jaar ouder was en een lakenhandel te Amsterdam dreef. Daarvoor was echter
noodig, dat Reyer venia aetatis vroeg aan de Staten van Holland. Lang duurde de
compagnonschap echter niet, want het is bekend, dat de dichter - wiens eerste
gedichten uit 1644 stammen - reeds in 1649 naar Italië vertrok.
Hieronder volgt de bewuste acte:
Den XXe Mey 1647. Brieven van veniam aetatis voor Reynier Anslo.
De Ridderschap doen te weeten alsoo Reynier Anslo geassisteerd met Jan van
Rodenburch zijnen vader ende Hestertgen Willems sijnen moeder ende Niclaes
Anslo zijnen broeder ende Dr. Francois van Schagen zijnen behoutbroeder, ons
vertoont heeft hoe dat hij suppl(ian)t nu al omtrent vijff jaren getrouwelijcken gedient
hadde sijnen Mr. Seger Uyttenbogaert zijdelaeckencooper binnen Amsterdam in
welcke tijt hij supplt. inde

1)

Dl. 1613-1682 (Rijks-Archief 's-Gravenhage).
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practijcque vande zijdelakenhandel soo geoeffent ende zoo benaersticht heeft dat
hij (onberoemt gesproocken) genouchsaem bequaem was om deselve handel te
doen ende drijven, weshalven hij supplt. oock voorgenoemen hadde deselve handel
te doen, om alsoo het eynde te bereycken waer toe zijne ouders hem deselve hadde
laten leeren te meer alsoo jegenwoordich die gelegentheyt presenteerde dat hij
supplt. met zijn voorn. broeder (die de laeckenhandel drijft) in een huys de handel
ofte neeringe soude connen doen, maer alsoo hij supplt. onmondich ende maer
1)
XXII jaren oud is ende dienthalven nade wetten deses lants nyet en vermochte
eenige coophandel te drijven ende hij supplt. besorcht was dat hem sulcx soude
mogen ontmoeten ende in den handel nadeelich zijn, soo keerde hij supplt.
geassisteert als vooren hem tot ons oitmoedelijcken versouckende dat het ons
gelieffde opsicht nemende op het toestemmen vande Heeren Burgem(eeste)r(e)n
ende Regeerders der Stadt Amsterdam volgens hare appestille hem supplt. te
verleenen veniam aetatis opdat hij supplt. den handel mogende doen hij ende zijnde
bovengenoemde vrienden enz. soo ist dat wij de saecke ende versouck voors enz.
dat deselve brieven van veniam aetatia wel mochten worden verleent enz.
Het verzoek werd door de Staten toegestaan.
H.F. WIJNMAN.

1)

Hij was dus geboren ± 1624 à 25.
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